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Dilekçe sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Sait Babacan ve ar. 
Sayıştay Başdenet- 
çileri.
Ankara.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Sayıştay İfaşmu- 
rakıplen hakkında

Dilekçiler : Yüksek tahsilli olmadıkları için 2415 sayılı Sa
yıştay Kanununun 3 ncü maddesine istinat edilerek, şimdiye 
kadar üyelik için yapılan seçimlere iştirak ettirilmediklerini, 
halbuki 3656 saydı Kanunun Geçici 5 nci ve 4598 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddeleri hükümleri kendilerinin de 3 ncü dere
cedeki memuriyetlere tâyinlerine cevaz verdiğini ve nitekim 
Maliye Teşkilât Kanununda mevcut aynı mahiyetteki hük
mün de değiştirilmiş olduğunu ileri sürerek, Sayıştay üyeliği 
seçimlerine iştiraklerinin teminini istemektedirler.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında ezcümle : Sayıştay 
Kanununun 3 ncü maddesinde Sayıştay üyesi olabilmek için 
yüksek tahsil görmüş olmanın şart olduğu açıkça zikredilmiş 
bulunduğu ve hususi kanundaki bu sarahat karşısında kaideten 
delâlete gidilemiyeceği gibi dilekçede numaraları gösterilen 
kanunların da isteği tervice müsait hükümleri ihtiva etmemek
te olduğu ve binnetice mezkûr Sayıştay Kanununun 3 ncü 
maddesi tadil edilmedikçe, yüksek tahsili olmıyan dilekçe sa
hiplerinin üye seçimlerine iştirak etmelerine imkân bulunma
dığı bildirilmekte ve Sayıştay Başkanlığının karşılık yazısın
da da bu mütalâaya aynen iştirak olunduğu beyan edilmekte
dir.

■ i
Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile i l 

gili görülen istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihli

YER: 68-100
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Dilekçe
No.

115638/14601 
15)126/14125

—  2 —

Remzi Balkanlı. 
Yargıtay C. Baş
savcı Muavini. 
Ankara.

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

(Dilekçe özeti : Halikındaki 3 ncü 
tevbih cezasının hükümsüz addine 
ve terfiinin sağlanmasına dair).

Dilekçi : Bir sınıfta üç tevbih cezası aldığı ileri sürülerek 
terfi listesine ithal edilmediğini, halbuki son tevbihin verildiği 
3 . I .1951 tarihinden çok evvel müstafi sayılarak meslekten 
uzaklaştırılmış ve binaenaleyh mezkûr tarihte vazifede bulun
mamış olduğu cihetle, sözü edilen son tevbihin bir hükmü ol
mamak lâzımgeleceğini beyanla, buna muhalif muamele ve ka
rarların kaldırılmasını ve emsalleri gibi terfiinin sağlanmasını 
istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi bir sınıfta 
üç tevbih cezası almış sayılamıyacağmı iddia etmekte ise de 
2556 sayılı Kanunun 17 nci maddesine bağlı 1 numaralı cetvel
de 3 ncü sırıf yargıçlığın ilk derecesi olduğu gösterilen 40 lira 
maaşa 31 . V . 1944 tarihinde yükseltildiği ve bu tarihten son
ra 30 . VI . 1948, 22 . II . 1950 ve 3 . I . 1951 tarihlerinde 
almış olduğu tevbih cezalarına karşı ileriye sürdüğü itirazla
rın Yargıtay Başkanlar Kurulunca reddedilmesiyle mezkûr 
tevbih cezalarının kesinleştiği ve vazifede iken işledikleri fiil
lerden dolayı, meslekle alâkaları kesilenler hakkında inzibati 
ceza verilemiyeceğine dair Hâkimler Kanununda bir hüküm 
mevcut olmadığı ve esasen bu gibilerin, mezkûr kanunun 75 nci 
maddesi gereğince tekrar mesleğe alınmaları ihtimali göz önün
de tutularak, bu yönden de haklarında inzmbati ceza uygu
lanmakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Her derecede inzibat komisyonlarının 
ve Adalet Bakanlığında müteşekkil Ayırma meclislerinin Ana
yasanın 54 ncü maddesindeki (Mahkeme) tâbirine dâhil olma
dıkları ve bu sebeple mezkûr komisyon ve meclislerin muamele 
ve kararları hakkında Büyük Millet Meclisine müracaat edile
bileceği Başkan Abdullah Aytemiz ve üyeden Salih Esad 
Alperen’in muhalefetlerine karşı mevcudun ekseriyetiyle ka
rarlaştırıldıktan sonra işin esası tetkik edildi.

2556 sayılı Hâkimler Kanununun dilekçi hakkında tatbik 
olunan 46 nci maddesinde, bir senede iki veya bir sınıfta üç 
tevbih cezası alanların ceza gördükleri tarihten itibaren iki 
sene müddetle terfi hakkmı kaybedecekleri yazılıdır.

Dilekçi, kendisine raci tevbih cezalarının verildiği tarih
lere göre, bir sınıfta üç tevbih almış ve bu suretle mezkûr 46 
nci maddede zikredilen müeyyidenin hakkında uygulanmasını 
gerektiren asıl unsur tekevvün etmiş bulunmaktadır.

Her ne kadar mumaileyh, üçüncü^ tevbih cezasının verildiği 
tarihte vazifede bulunmadığı cihetle bu cezanın bir hükmü ol
mamak lâzımgeleceğini beyan ve iddia etmekte ise de bahsi 
geçen son tevbih cezası vazifede iken işlediği bir fiille müteret-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten yerildiği

tip bulunmuş ve usulen de kesinleşmiştir. Bakanlık yazısında 
da temas edildiği üzere, bu gibiler hakkında inzibati ceza ve- 
rilemiyeceğine dair Hâkimler Kanununda bir kayıt ve sarahat 
mevcut olmadığı gibi, bir an için Memurin Kanununun bu işte 
kıyas yoliyle tatbiki caiz görülse bile, bu kanunda dahi beyan 
ve iddiayi müeyyit bir hükme rastlanmamıştır.

Binaenaleyh, dilekçi Remzi Balkanlı hakkında evvel ve âhir 
yapılan ve ittihaz edilen karar ve muameleler kanun hüküm
lerine uygun olup adı geçenin vâki talep ve iddiası yersiz gö
rüldüğünden, bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5128 24 . X I . 1952

15593/14558 Hüsnü Kutlay.
15̂ 683/ l 4643 Mercimek Köyünde. 
18036/12141 Seyhan.
13265/12360
13301/12395
13346/12440
13521/12594
15528/14492
13671/12730
13675/12734
14440/13451
14677/13678
14750/13751
12496/11611

(Dilekçe özeti : Zilyed bulunduğu 
arazinin namına tescili hakkında)

Dlekçi : Şam mültecisi olduğundan, Gazianteb kurtuluş sa
vaşında kolundan yaralanarak mâlûl kaldığından ve yirmi beş 
yıl evvel anayurda iltica ettiği günlerde kendisine merhum 
Atatürk’ün delâletiyle Büyük Millet Meclisince verilen araziyi 
otarihten beri imar ve ihya ile nizasız ve fâsılasız tasarruf ve 
ziraat etmekte bulunduğundan bahsile, bu arazinin bedeli misil 
karşılığında namma tescili ve tapu senedinin de verilmesi hak
kında bir karar ittihazını istemektedir.

Başbakanlığın cevabi yazısında : Dilekçinin 1340 yılında 
iskân mevzuatı dairesinde Seyhan İlçesinin Mercimek Kö
yüne yerleştirilerek kendisine üç parçada (180) dönüm toprak 
tahsis edildiği, bundan başka zilyed bulunduğu diğer yir
mi beş dönüm bahçe ile 600 dönüm arazinin de tahsis olundu
ğuna dair bir kayda rastlanmadığı ve bu vaziyet karşısında 
sözü geçen bahçe ve arazi hakkında yapılacak bir işlem olma
dığı, ancak mumaileyhin toprağa muhtaç çiftçilerden olduğu 
takdirde, 4753 sayılı Kanun hükümleri dairesinde ve umum 
meyanında muameleye tâbi tutulabileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin zilyedlik esasına dayanarak 
bedeli misliyle namına tescilini istediği gayrimenkullerin vak
tiyle kendisine tahsis olunduğu hakkında bir kayıt veya kara
ra rastlanamamış olmasına ve Büyük Millet Meclisi mülga Me
murin Muhakemat Encümeninin evrak arasında görülen ve di
lekçi tarafından ihticaç olunan 25 . XII . 1340 tarihli ve 
165/161 - 660 numaralı kararı ise bir kısım mahsulât ve su 
dolabı ile sair menkul malların dilekçiye teslimine mütedair 
olup sözü geçen gayrimenkuller hakkında bir sarahati ihtiva 
etmemesine ve bu vaziyet karşısında müstedinin umumi hü
kümler dairesinde mahkemeye müracaatla tescil dâvası ikame
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etmesi zaruri görülmesine binaen vâki isteği hakkında zikre
dilen sebeplerden 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

5129 24 . X I . 1952

Başkan Sözeü Yerine Kâtip
Maraş Maraş Bilecik Ankara

Abdullah Aytemiz Salâhattin Hüdayioğlu İsmail Aşkın Ömer Bilen

Balıkesir Konya Elâzığ Gümüşane
Ali Fahri İşeri Abdürrahman F. Ağaoğlu Ilâmit Ali Yörvey Ahmet Kemal Varınca

Malatya 
Abdülkadir özbay

Maraş Trabzon1
Salâhattin Hüdayioğlu Salih Esad Alperen

Yozgad
Yusuf Karslıoğlu



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

(Dilekçe özeti : Danıştay mensup
larından Baha Arkaç hakkında).

Dilekçi : Danıştay mensuplarından Baha Arkaç’m, dilekçe
sinde beyan ve izah ettiği durumunun bir kere daha gözden ge
çirilerek, hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmasını iste
mektedir.

Başbakanlık tezkeresine bağlı Danıştay Başkanlığı yazısın
da : Adı geçen Baha Arkaç’m hal tercümesinden bahsedilmek
te ve son zamanlarda da Danıştay Dördüncü daire Başkanlığına 
seçilerek hâlen o sıfatla vazife görmekte bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu konu ile ilgili olarak da
ha evvel yapmış olduğu müracaatlar hakkında selef komis
yonlarca tetkikat icra edilerek neticede tâyini muameleye ma
hal olmadığı yolunda kararlar verilmiş bulunmasına ve bu defa 
vâki olan 3 ncü müracaatta eskilerine ilâve edilen yeni sebep
ler mevcut olmamasına ve çeşitli af kanunları karşısında şim
diki tetkikatm, evvelkileri tekrardan ibaret olan mezkûr son 
müracaatın esasına teşmili de mümkün ve caiz görülememesine 
binaen, zikrolunan son müracaat hakkında dahi bir işlem ya
pılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5130 26 . X I  . 1952

Başkan Sözcü Kâtip
Maraş Bolu Bilecik Ankara

Abdullah Aytemiz Mahmut Güçbilmez Ömer Bilen

Balıkesir Konya Elâzığ
Ali Fahri tşeri Abdürrahmam. F. Ağaoğlu Hâmit Ali Yöney

Malatya Seyhan Tokad Trabzon
Abdülkadir özbay Salim Serçe Ahmet Gürkm Salih Esad Alperen

Yozgad 
Yusuf Karslıoğlu

Kars
Mehmet Bahadır

10973/10209 Sâfi Dümer 
11370/10567 Arnavutiköy Birin

ci Cad. No. 142. 
İstanbul.



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

14804/13805 Haydar (rüler
Yenişehir Selanik 
Cad. Sezon Ap. No. 
62 Kat 1 de. 
Ankara.

14739/13740 Faik Erman 
15442/14415. Namıklkema] Malı.

de İkinci Cad.
20/2 No.
Ankara.

14738/13739 Kadri Ünsal. 
14906/13906 Namıkkemal Mah.

2 nci Cad. 20/5 de. 
Ankara.

(Dilekçe özet i: Eski görevlerine 
iadesi hakkında).

Dilekçiler : Askerî Yargıtay Adlî üyesi bulundukları sıra
da, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B. fıkrasında mün- 
deriç ve bu kanunun 40 ncı maddesinin A bendine mâtuf istis
na nazara alınmaksızın, sözü edilen B. fıkrasının mütaakıp hü
kümlerine tevfikan emekliye sevkedilmeleri üzerine, şekil ve 
salâhiyet noktasından idari kaza mrciine, yani Askerî Yargıta- 
ya müracaatla iptal dâvası açtıklarını ve neticede dâvalarının 
haklı görülerek emeklilik işleminin re f’ine ve bütün huhuki 
neticeleriyle birlikte eski halin iadesine karar verilmiş ve bu 
yoldaki kararın da muhkem kaziye halini almış olduğunu ve 
her ne kadar tekaütlük muamelesini Bakanlık kaldırmış ise de 
eski hali henüz iade etmediğini beyanla, sözü geçen Yargıtay 
kararının (bütün hukuki neticeleriyle birlikte eski halin iade
sine) mütaallik bulunan fıkrasının dahi hemen infazı hususu
nun sağlanmasını ve bu suretle Yargıtaydaki üyelik vazifele
rine devamları imkânının teminini istemektedirler.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçile
rin emekliye sevkından sonra yerlerine kanuni usuller daire
sinde başkalarının tâyin edilerek o tarihten beri bu yeni üyele
rin vazife görmekte bulundukları ve Yargıtay üyeliği haklan 
mahfuz olan dilekçilerin inhilâl vukuunda eski görevlerine iade 
edilecekleri bildirilmektedir.

Komisyonca gösterilen lüzum üzerine adı geçen Bakan
lıktan mümessil olarak gönderilen Personel Dairesi Başkanı 
Tuğgeneral Şerafettin Akkoç ve Muamele Memurları Şubesi 
müdürü Birinci sınıf Muamele Memuru Nuri Eroğlu tarafla
rından bu hususta vâki beyanatın hulâsası ise: Dilekçilerin Hâ
kimler Kanununda sınıf ve dereceleri tesbit edilen adlî Yargı
tay üyelerinin haiz bulundukları hukuka sahip olmadıkları ve 
1631 sayılı Kanun gereğince muayyen eşkâl dairesinde tâyin 
edildikleri cihetle, 5434 sayılı Kanunun 40 ncı maddesi hük
münden faydalanamıyacakları merkezindedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından haklarındaki ta
sarrufun iptali talebiyle açılan dâvayı hükme bağlamış olan 
Askerî Yargıtay, mumaileyhlerin hukuki ve kanuni durumları
nı incelemiş ve neticede, 5434 sayılı Kanunun 40 ncı maddesi
nin A fıkrasında gösterilen evsafı haiz olduklarını ve bu sebep
le haklarında mezkûr Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrası 
hükmünün uygulanmasına imkân bulunmadığını mucip sebep
leriyle belirterek, emeklilik işleminin kaldırılmasına ve bütün 
hukuki neticeleriyle birlikte eski halin iadesine karar vermiş 
bulunmasına göre, artık bu cihet ayrıca münakaşa, tahlil ve 
talil olunamaz.

Dilekçiler lehinde yukarda tebarüz ettirildiği şekilde sâdır 
olmuş ve muhkem kaziye halini de iktisap etmiş bulunan mez-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

kür Yargıtay kararmın lâfziyle temas ettiği bütün hususlara 
şâmil olması itibariyle aynen infaz edilmesi, Anayasanın, 54 ncü 
maddesinin açık ve kesin hükmü iktizasından bulunduğu ci
hetle, dilekçilerin eski görevlerine yani Askerî Yargıtay adlî 
üyeliklerine iadeleri sebeplerinin Bakanlıkça bilâtehir ve behe
mehal istikmal edilmesi lâzım ve zaruridir.

Binaenaleyh, Millî Savunma Bakanlığının dilekçiler hak
kında derhal bu yolda muamele ifa etmesi ve neticeyi de ko
misyonumuza bildirmesi lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5131 1 . XII . 1952

Başkan 
Maraş 

Abdullah Aytmıiz

Sözcü
Bolu

Mahmut Güçbilmez

Kâtip
Bilecik Ankara 

Ömer Bilen

Balıkesir 
Ali Fahri İşeri

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel

Elâzığ 
Hâmit Ali Yöney

Gümüşane 
Ahm&t Kemal Varınca

Kars 
Mehmet Bahadır

Kastamonu 
Muzaffer Âli Mühto

Malatya 
Nuri Ocakcıoğlu

Malatya 
Abdülkadir Özbay

Seyhan 
Salim Serçe

Trabzon 
Salih Esad Alperen

Yıozıgad 
Yusuf Karslıoğlu
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

11043/10276 Tahsin Alta/y. 
1315)1/12250 Bahçelievler 2 ııci 

Cad. No. 43. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Yüksek kimya mü
hendisliği ruhsatnamesi verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Almanya’nın Kemnitz şehrindeki Devlet Teknik 
Akademisinden çıktığı ve bu Akademide görülen tahsilin Yük
sek mahiyeti haiz bulunduğu Millî Eğitim Bakanlığınca da tâ
yin ve tesbit kılınmış olduğu halde, Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığınca bu cihet hilâfına mütalâa beyan edilerek kendisine 
yüksek kimya mühendisliği ruhsatnamesi verilmemekte olduğun
dan ve her ne kadar bu hususta Danıştaya müracaatla dâva aç
mış ise de süre aşımı noktasından mezkûr dâvanın esasına giri- 
şilmediği ve bu itibarla ortada hâsıl olmuş bir muhkem kaziye 
dahi bulunmadığı cihetle işin bir kere de Büyük Millet Mec
lisince incelenmesi lâzımgeleceğinden bahsile, keyfiyetin tetki
kim ve yüksek kimya mühendisliği ruhsatnamesi verilmesi 
hakkındaki talebinin tervicini istemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının cevabi yazısında : Dilek
çinin diplomasında yalnız Ing. unvam mevcut olup Dipl. =  îng. 
unvanı bulunmadığına göre 3458 sayılı Kanuna tevfikan ken
disine yüksek kimya mühendisliği ruhsatnamesi verilemiyece- 
ği ve Millî Eğitim Bakanlığının mumaileyhe râci olarak 
« yüksek tahsil görmüş sayılır » şeklinde vermiş olduğu ceva
bın da mezkûr kanun muvacehesinde bir hüküm ifade etme
mesi lâzımgeldiği ve dilekçinin bu konuda vâki itirazının Ba
kanlıkta müteşekkil kurulca, dâvasının da Danıştayca reddedil
miş olduğu bildirilmektedir.

G-ereği düşünüldü : Bakanlık ile dilekçi arasında bu mev
zua mütedair olarak tekevvün eden ihtilâfı tetkik ve hallstmek- 
le mükellef olan kaza mercii nezdinde mezkûr ihtilâfla ilgili 
olmak üzere açılan dâvanın süre aşımı noktasından reddedilmiş 
olduğu anlaşılmasına ve müddet meselesi amme intizamı ile 
alâkalı olmak hasebiyle bir dâvanm bu suretle reddi keyfiyeti 
dahi hasım taraf lehinde muhkem kaziye hâsıl edeceğine ve 
Anayasanın 54 ncü maddesinin 2 nci fıkrası sarahatine göre 
vâki isteğin komisyonumuzca bir işleme tâbi tutulmasına mahal 
olmadığına üyeden Feridun Fikri Düşünsel ve Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlunun muhalefetlerine karşılık ekseriyetle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5132 3 . XII . 1952



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

13453/12536 Hikmet Muradoğlu.
Adalet Bakanlığı Ce
za ve Tevkif Evleri 
Umum Md. Başmua- 
vini ve Birinci Şube 
Müdürü 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Kendisine yargıç
lık ödeneği verilmesi icabedeceği 
hususunun tavzih yoliyle bir ka
rara bağlanması hakkında).

Dilekçi : Sorgu Yargıcı bulunduğu sırada 2556 sayılı Hâ
kimler Kanununun 74 ncü maddesi gereğince Adalet Bakanlı
ğında idari bir göreve tâyin edilerek zamanla kadro maaşının 
80 liraya yükseltildiğini ve sözü edilen 74 ncü maddeye göre 
bakanlıkta geçen hizmetlerinin Hâkimlikte geçmiş sayılması 
lâzımgeleceğinden yargıçlık sıfat ve salâhiyetini muhafaza 
etmekte bulunduğunu ve bu itibarla 80 liralık kadroda iken 
dahi kendisine hâkimlik ödeneği verilmesi icabedeceğini beyan
la, bahsi geçen ödeneğin müterakimleriyle birlikte verilmesi 
hususunun, daha evvel Dilekçe Komisyonunca hakkında mütte- 
haz 22 . XII . 1950 gün ve 396 sayılı kararın tavzihi yoliyle bir 
karara bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Meslek mektebinden mezun sorgu yar
gıcı olan dilekçi, Hâkimler Kanununun 74 ncü maddesinin 
Adalet Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye binaen bu Bakan
lıkta idari bir vazifeye alınmıştır. Mezkûr maddeye göre mu
maileyhin bakanlıkta geçirmiş olduğu müddet, fiilen hâkimlik
te geçmiş sayılmak lâzımgelir.

Tavzihi istenen evvelki komisyon kararında da bu cihet
ler mucip sebepleriyle belirtildikten sonra dilekçinin 4598 sa
yılı Kanun hükmünden, 2556 sayılı Hâkimler Kanununda göste
rilen iki senelik terfi süresine tâbi tutulmak suretiyle istifade 
ettirilmesi ve müktesep haklarının da mahfuz tutulması gere
keceği açık ve kesin bir ifade ile tesbit edilmiştir.

23 . X . 1950 tarihinde ittihaz edilmiş olan bu karar, itiraz 
üzerine Kamutayca’da tasvip buyurulduktan sonra, Adalet Ba
kanlığında müteşekkil Ayırma Meclisi tarafından tatbik olun
mak suretiyle dilekçinin maaşı ve hâkimlik derecesi yükseltil 
iniştir.

Dilekçi 80 lira maaşı 16 . XII . 1949 tarihinden itibaren al- 
mıya başlamış olmasına ve 22 Aralık 1949 tarihinde yürürlüğe 
giren 5457 sayılı Kanunun geçici birinci maddesinde : (bu ka
nunun meriyeti tarihine kadar 4598 sayılı Kanun uyarınca kad
rosuz üst derece aylık almış olanlar, almakta oldukları aylığın 
dengi olan yargıçlık ve savcılık derecelerinde sayılırlar) de- 
nilmekte bulunmasına göre, mumaileyhin yargıçlık derecesi esa
sen bu kanunla da kendiliğinden fiilen almakta olduğu maaş 
derecesine yükselmiş bulunmaktadır.

Dilekçi gibi meslek mektebinden mezun sorgu hâkimlerinin 
fiilî veya itibari yargıçlık sıfat ve salâhiyetlerinin ancak vazi-
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Dilekç« Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karar ve ne sebepten verildiği

feden ayrılmaları halinde zıyaa uğrıyacağı Hâkimler Kanunu
nun geçici birinci maddesinin 7 nci fıkrasında göösterilmiştir. 
Dilekçi bu kanunun zikri geçen 74 ncü maddesi gereğince 
Adalet Bakanlığında kendisine tevdi olunan vazifeyi el’an de
vam ettirmeke olmasına nazaran hâkimlik sıfatma bu bakım
dan da bir halel gelmemiştir.

Yukarda göstreilen maddi ve kanuni sebep ve delillere göre, 
idari bir vazifede iken 80 liralık kadroya yükselen dilekçinin 
bu kadroda geçen hizmetinin hâkimlikte geçmiş sayılması ve 
kendisinin hâkim tanınması zaruri bulunduğundan, 5017 sayılı 
kanunun hükümleri dairesinde yargıçlık ödeneğinden de isti
fade etmesi gerekir.

Dosya arasındaki ilâm suretine nazaran her ne kadar dilek
çi Hikmet Muradoğlu tavzih talep etmeden çok evvel ödenek 
hakkında idari kaza merciine müracaat ederek bu bapta bir 
karar almış ise de bu karar, gerekçesi itibariyle, Komisyonu
muzun tavzih yoluna gitmesine mâni olacak bir mahiyet taşı
mamaktadır.

Binaenaleyh, tavzihi istenen ve Büyük Millet Meclisince 
de tasdik olunan 23 . XII . 1950 gün ve 396 sayılı kararda 
müktesep hakların mahfuz tutulmuş olmasından da anlaşıldı
ğına göre bu karar hâkimlik ödeneğine de şâmil olduğundan, 
bu tabiî neticesi yönünden mezkûr kararın, dilekçi Hikmet 
Muradoğluna almakta olduğu 80 lira kadro maaşı üzerinden 
hâkimlik ödeneği verilmesine de devam olunması ve mütera
kimlerin dahi birlikte tesviyesi icabedeceği şeklinde tavzihine, 
üyeden Salih Esad Alper en’ in muhalefetine ve Yusuf Karslıoğ- 
lu, Feridun Fikri Düşünsel ve Fahri işeri’nin çekinserliğine ve 
Nuri Ocakcıoğlu’nun da esasa müessir olmıyan bir cihete, yani 
dilekçiye 70 lira üzerinden ödenek itası lâzımgeleceğine mü
tedair olan beyanma karşı mevcudun ekseriyetiyle karar ve
rildi.

Muhalefet :
Meslek Mektebi mezunu olan dilekçi hakkında 2556 sayılı 
Kanunun muvakkat maddesiyle 4791 sayılı Kanunun 17 
ci maddesinde yazılı hükümler dairesinde muamele ifası lâ- 
zımgelip 4598 sayılı Kanundan istifade edemiyeceği kana
atinde bulunarak Dilekçe Komisyonunun 23 . XII . 1950 ta
rih ve 396 numaralı ekseriyet kararına muhalif olduğum 
gibi dilekçinin bu defaki tavzih talebine gelince Dilekçe 
Komisyonunun evvelki kararında ödenek meselesi bahis 
mevzuu olmadığından hâlen tavziha muhtaç bir cihet ol
madığı ve esasen ödenek hakkında ahiren Danıştayca ke-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

sin olarak karar verildiğinden bu defa verilen tavzih kara
rma da muhalifim.

Trabzon Milletvekili 
Salih Esad Alperen

Karar No. Karar tarihi

5133 3 . X I I . 1952

Başkan Sözcü Kâtip
Maraş Bolu Bileciık Balıkesir

Abdullah Ay t emiz Mahmut Güçbilmez Ali Fahri İşeri

Bingöl Konya Elâzığ Gümüşane
Feridun Fikri Düşünsel Abdürrahman F.Ağaoğlu Hâmit Ali Yöney Ahmet Kemal Varvnca

Kara Malatya Malatya Seyhan
Mehmet Bahadır Nuri Ocakcıoğlu Abdiilkadir özba/y Salim Serçe

Trabzon 
Salih Esad Alperen

Y ozgad 
Yusuf Karslıoğlu



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

14816/13617 Ziya Beylergil. (Dilekçe özeti : îadei memuriyet
Bor kazasında. ettirilmesi hakkmda .
Niğde Dilekçi : Hilafı Hakikat yolluk beyannamesi tanziminden 

dolayı verilen bir aylık mahkûmiyet karan üzerine 18 yıllık 
mesbuk hizmeti memuriyetine son verilmiş olduğunu belirte
rek; mezkûr mahkûmiyet müddetinin mer’i mevzuat muvace
hesinde kendisinin devlet hizmetinde istihdamına mâni bulun
madığından iadei memuriyet ettirilmesi esbabının temin buyu- 
ru İmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : 941 yılında Niğde Mer
kez îlcesi özet-idare Gelir Kâtibi iken tavzif kılındığı hububat 
tesbit işi dolayısiyle tanzim ettiği hilâfı hakikat yolluk beyan
namesi üzerine, Niğde Ağır Ceza Mahkemesinin 1943/120 sa
yılı karan ile bir ay müddetle hapis ve 30 lira para cezasına 
mahkûm edilen dilekçinin bu durumuna binaen tekrar bir gö
reve alınmasının mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin; ahiren yürürlüğe giren 
5677 sayılı A f Kanunu ve buna müteferri olarak Yüksek Mec
lisçe kabul buyurulan 1739 sayılı Karar muvacehesindeki du
rumunun tâyin ve tesbiti; ilgili bakanlığa; ihtilâf vukuu ha
linde de kaza merciine ait bulunmasına binaen talep hakkında 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5134 8 . X I I . 1952

14733/13547 Muzaffer Erişmen (Dilekçe özeti : Görülmekte olan
Bayraklı 1610 So. dâvasına ait muamelenin tahkiki
4 sayılı evde. için Adalet müfettişi gönderilme-
Izmir. si hakkında).

Dilekçi : İzmir 5 nci Asliye Hukuk Mahkemesinde görül
mekte olan dâvasının; Hâkim Mustafa Mekin tarafından bita
raf bir şekilde rüyet olunmadığından şikâyet ederek 1949/309 
sayılı dosyasının ve bu muamelenin bir adalet müfettişi mari
fetiyle tahkik ettirilmesini istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Şikâyetçinin; Bakanlı
ğa daha önce vâki müracaatı üzerine; gereken incelemenin 
yaptınlarak duruşması derdest bulunduğundan işini usulü 
dairesinde takip etmesi icabettiğinin kendisine bildirilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 2556 sayılı Hâkimler Kanununa tevfi
kan yargıç hakkında yapılması icabeden tahkikatın yapılmış ve 
işin halen kaza merciinde İncelenmekte bulunmasına binaen,



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

14601/13605 Esma öndersev. 
11944/11099 Yeni Mahalle Tay- 

yareeisadık So.
No. 60.
Bakırköy - İstanbul.

vâki talep hakkında; komisyonumuzca bir işlem ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5135 8 . X I I . 1952

(Dilekçe özeti : Yunanistan’daki 
çiftliğine ait satış bedelinin öden
mesi hakkında).

Dilekçi : Tarihten 16 yıl önce almış olduğu ve Teniyken de 
tasdik edilmiş bulunan bir ilâma müstenit ve Yunanistan’daki 
çiftliğine ait satış bedelinden olan matlûbunun o tarihte Yuna
nistan’da müteşekkil muhtelit mübadele komisyonuna vâki mü- 
racaati üzerine sair matlûbu olanlar meyanında Merkez Ban
kasından alacağı hususu tebliğ edilmiş ve bu cihet yedindeki 
vesaikle de mevsuk bulunduğu halde Yunan icrasına tevdi et
miş bulunup rahatsızlığına binaen takip edememiş bulundu
ğu mezkûr muameleye mevzu olan bu matlûbun ödenmediğin
den şikâyet ederek ödenmesi esbabının temin buyurulmasını is
temektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında: Gayrimübadilliğinin ka
bul veya tasdiki için ne mülga Muhtelit Mübadele Komisyonu
na ve ne de Gayrimübadiller Takdiri Kıymet Komisyonuna 
müracaati kaydına rastlanamıyan dilekçinin talebinin; 3523 
sayılı Kanunla bu işlemler katî olarak tasfiye edilmiş bulunma
sına binaen yerine getirilmesine imkân olmadığı bildirilmek
tedir.

Dışişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin talebi hak
kında Atina Elçiliği ile Gümülcüne Konsolosluğundan ve Mer
kez Bankası Genel Müdürlüğünden alman yazı örneklerinin 
gönderilmiş bulunduğu belirtilmekte mezkûr elçilik ve konso
losluk yazılarında Gümülcüne’deki emlâkinin satış bedelini ta
lep etmekte olan dilekçinin elçiliğe vâki ve mezkûr çiftliği 
âhara satmış olan Haşan Naci’den 3 000 altın lira satış bedeli
nin tahsiline dair aldığı ilâmın icraya konulması için tevkil et
tiği Gümülcüne avukatlarından Değirmencakis’le temas temin 
edemediği için durumun Atina Barosuna ve Yunan Adalet Ba
kanlığına bildirilmesi talebini muhtevi müracaati üzerine; adı 
geçen avukatın; mezkûr ilâmın îskeçe’nin Osmanlı idaresinde 
bulunduğu sırada ve tarihten 40 yıl önce Edime İstinaf Mah
kemesinden almmış bulunduğu ve o tarihte mer’i olan kanuna 
nazaran 67.500 drahmiye tekabül ettiği ve bu meblâğın bilâ- 
hara drahmi kıymetinin düşmesi üzerine dosyadaki bütün ve
saikin tercüme, tasdik vesair harçlarını dahi karşılıyamıyacağı 
ve bilâhara yürürlüğe konan « Elen Paralarının » durumu hak- 
kmdaki Kanuna nazaran bukabîl borçların sıfıra müncer kılın
ması itibarı ile bu iain takipsiz bırakıldığı ve kendisinin bu iş-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

ten mutazarrır olduğu hakkrndaki mütalâa ve beyanını havi 
yazı dairesinde mumaileyhaya tebligat yapıldığı ve keza mez
kûr konsolosluktan ahiren Bakanlığa yazılan tezkere ile de : 
Adı gecen Avukatın meslekini terkettiğini ve zikrolunan dosya
ya ait teferrüatı hatırlıyamadığını belirtmiş bulunduğu, keza 
Merkez Bankası Genel Müdürlüğü yazısında da: Banka kayıtla
rında adı geçen lehine vürut etmiş her hangi bir meblâğ ve 
malûmat bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dosya münderecatına ve talep mahiye
tine göre, Komisyonumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığı
na, ancak gayrimübadil sıfatı ile kendisine kanunen bir istih
kak ödenmesi hususunda musir bulunduğu takdirde dilekçinin 
vazifeli kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5136 8 . X I I . 1952

(Dilekçe özeti : Vize sınıfında ik
tisap ettiği haklan bakı kalmak 
¡¡zere Tıp Fakültesinin F. K. B. 
sınıfında bir yıl elaha okumasına 
müsaade olunması hakkında).

Dilekçi : Kayıtlı bulunduğu Tıp Fakültesi F. K. B. sınıfında 
1948 - 1949 ders yılında bir dersten sınıfta kalıp güz devre
sinde de mevcut raporundaki sağlık raporu yüzünden imtihana 
giremediği için ve Profesörler Kurulunun imtihanların icrasın
dan sonra ilân etmiş bulunduğu üzere ve Talimatnamenin
14 ncü maddesine tevfikan mezkûr sıhhî mazereti kabul olun- 
ımyarak bu sınıftaki kaydinin de yenilenmemiş bulunduğundan 
bahsile vize sınıfında iktisap ettiği haklar mahfuz kalmak su
retiyle bu sınıfa tekrar kabul ve bir yıl daha okuma hakkınm 
tanınmasını istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazılarına bağlı Ankara Trp 
Fakültesi Dekanlığı tezkerelerinde :

Bir yıl başarı gösterememek ve miitaakıp yılın güz döne
minde de rapor göndermek suretiyle 2 yıl üst üste aynı sınıfta 
kalan dilekçinin Fakültenin eski öğretim ve imtihan yönetme
liğinin 14 ncü maddesine göre, raporunun kabul edilmemiş ve 
Askerlik Kanununun 35 nci maddesine tevfikan da durumunun 
askerlik şubesine bildirilmiş bulunduğu;

Fakültenin 6 . VI . 1950 tarihinde yürürlüğe giren yeni 
yönetmeliğine tevfikan ve yeniden müracaati üzerine mumai
leyhin F. K. B. sınıfına yeniden kaydedildiği kendisine ilk defa 
sınıfta kaldığı zaman tanınmış olan üst sınıfa devam hakkının 
yeniden kaydedilmiş bulunmasına binaen nazarı itibara alın
masının mümkün olamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin F. K. B. smıfına kabulü 
Vkkındaki talebinin yerine getirilmiş bulunmasına ve iktisap

13885/12788 B. Selçuk Erdoğmuş. . 
Bendderesi Cad.
No. 547/1.
Ankara.
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Dilekçe

No.

12848/11805

9862/9181

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

ettiği hakkın tanınıp tanınmamasına mütaallik olan isteğinin de 
evvel emirde tetkikinin 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun
7 nci maddesine göre Fakülte Yönetim Kuruluna aidiyetine 
"binaen komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5137 8 . X I I . 1952

(Dilekçe özeli : Mülkü üzerinde 
aapl ı raeağı ağda kaymakamlıkça 
fiayrrkanuni olarak mümanaat 
■olunduğundan şikâyet).

Dilekçi : Kanunen mutasarrıf bulunduğu arazi üzerinde 
yaptıracağı ağıla, dolayısiyle hakkı tasarrufuna, asayiş mülâ
hazası ile ve gayrikanuni olarak kaymakamlıkça mümanaat 
olunduğundan ve bu halin İçişleri Bakanlığınca da tasvip edil
miş bulunduğundan şikâyet etmektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Çakıllar mevkiine 
sahip olmak istiyen dilekçinin : Bu mevkiin iki köy sınırı ara
sında ihtilâflı ve tesbit olunan sınır kâğıtlarının da Bakanlıkta 
İncelenmekte bulunmasına binaen tecavüzün önlenmesi lüzu
munun Konya Valiliğince Niğde Valiliğine ve Karapınar Kay
makamlığına yazılması üzerine vâki müdahalenin menedilmiş 
bulunduğu ve şikâyetin de bundan ileri geldiği bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Kanunen mahfuz bulunan mülkiyet 
hakkına, bahis mevzuu sınır ihtilâfının müessir olmaması lâ- 
zımgeleceğine göre talep hakkında; bu bakımdan komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına, ancak.di
lekçinin dilediği takdirde mülkiyet hakkının ihlâli dolayısiyle 
aidi mahkemeye de müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5138 8 . X I I . 1952

Fatma Başbuğ. 
Bahçeli Küçükevjer 
57 nci So. No. 14 de 
Ankara.

Şefik Polat 
Hükümet Konağı 
arkasında eski P. 'I'. 
T. Memuru.
Van.

(Dilekçe özeti : tadei memuriyet 
e t fitil m ediğinden ve tekaüt aylığı 
rerihnediğinden şikâyet).

Dilekçi : 9 senedir açıkta bulunduğunu ve vâki müraca
atlarına karşılık; Memurin Kanununun 49 ncu maddesine göre 
iadei memuriyet ettirilemiyeceği gibi sağlığında tekaüt hakkı
nın da verilemiyeceğinin bildirilmesinden tazallümü hal ede
rek mağduriyetten kurtarılmasını istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında : Pervari P. T. T. 
Merkez Şefi bulunduğu sırada 500 lirayı ihtilâsen zimmetine 
geçirdiğinden dolayı kesinleşen bir sene 8 aylık ağır hapis, 166
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lira 70 kuruş ağır para ve 2 sene memuriyetten mahrumiyeti 
cezaları dolayısiyle ve Memurin Kanununun 49 ncu maddesine 
tevfikan memuriyetten çıkarılan dilekçinin tekrar görevlendi
rilmesine imkân bulunmadığı gibi vazifesinden 22 . IX . 1942 
de çıkarılmış olması itibarı ile 4805 sayılı Kanuna göre emekli 
keseneklerinin iadesinin de mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin; gerek 1739 sayılı Yüksek 
Meclis karan ve gerekse Sayıştay Genel Kurulunun bu mev- 
zuyla ilgili bulunan 2039 ve 2041 sayılı kararlan muvacehesinde
ki durumunun tâyin ve tesbitini idare makamlanna, ihtilâf vu
kuu halinde de tetkiki kaza merciine ait bulunmasına binaen, 
talep hakkında; yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5139 8. X II. 1952

8879/8261 Mansur Tekin. 
Basmayazr ve Resim
leri Derleme Müdü
rü.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Danıştay kararına 
rağmen düzeltümiyen terfi mua
melesinin ıslah olunması ve mü
terakim farkı maaşlarının verilme
si hakkında).

Dilekçi : îlk Tedrisat müfettişlerinin idarei hususiyeden 
Muvazenei Umumiyeye alınmasına mütaallik olan 3407 sayüı 
Kanuna göre yapılan zammın kıdeme göre yapılacak terfilerle 
bir alâkası olmadığından dolayı; Bakanlığın kendileri aleyhine 
ve yanlış olarak tatbik etmiş bulunduğu muamelenin iptaline 
dair olup ve eklice takdim ettiği Danıştay kararına ve emsal 
durumda bulunan müfettiş İsmail hakkında; Dilekçe Komisyo
nunca verilen müspet karara rağmen kadrosuzluk ve saireden 
bahsile 40 liraya olan terfi tarihinin düzeltilmediğinden şikâyet 
ederek Yüksek Komisyonca ittihaz buyurulacak mümasil bir 
kararla bu dereceye ve mütaakıp terfi tarihlerinin 1.IX.1939 
dan itibaren düzeltilmesini ve farkı maaşlarının tesviye olun, 
masınm temin buyurulmasını istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin 30 lira
dan 60 liraya kadar olan terfi durumu ve bu derecede henüz 
terfi ettirilmemiş bulunması sebebi belirtilerek; filhakika Da- 
nıştaydan karar istihsal etmiş bulunduğunu ancak kanunen bir 
kimsenin terfii için kadro mevcudiyetinin şart bulunduğuna gö
re karan istihsal ettiği tarihte bu sebeple terfi ettirilememiş olan 
dilekçinin maaşının ancak 1 . XII . 1941 tarihinde 40 liraya 
yükseltilebildiği bildirilmektedir.

Komisyonca görülen lüzum üzerine ve ilâmm infaz olunup 
olunmadığı hususunda yazılan tezkereye karşılık mezkûr Ba
kanlıktan ikinci defa alman cevabi yazıda :

Dilekçiye ait 1939 tarihli mezkûr ilâmın kadro bulunama
ması itibari ile ancak 1941 yılında yerine getirilmek suretiyle 
kendisinin terfi ettirilmiş ve 1952 tarihinden itibaren de 4534
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sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasına tevfikan ve 70 
lira maaş üzerinden emekliye sevkedilmiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına rağmen dilekçinin 
halihazır emeklilik durum ve maaşı üzerine müessir olacak şe
kilde hukuku muhtel kılmdığmda ısrar etmesi halinde işin tet
kikinin kaza merciine ait bulunmasına binaen talep hakkında 
bu bakımdan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5140 . 8 . X n  . 1952

8626/8013 Hamit Kurtoğlu. 
4648/4392 Dereboyu Saadet So. 

14825/13525 No. 7.
. Ortaköy - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Emekli muamelesi
nin kaldırılarak orduda tekrar va
zifelendirilmesi hakkında).

Dilekçi : Üstlerinin Sicil Yönetmeliği hükümlerine göre 
yapmaları gereken denemeleri yapmaksızın ve sadece hissi 
ölçülerle vermiş bulundukları sicile müsteniden 1948 yılında 
binbaşılıktan emekliye sevkedilmiş bulunduğundan ve bu mev
zuda Askerî Yarğıtaya da açtığı dâvasının da menfi şekilde ka
rara bağlandığından şikâyet ve tazallümühal ederek haksız 
olarak yapılan bu muamelenin kanunsuzluğunu ve haksızlığını 
her veçhile ispata muktedir bulunduğundan kendisinin de din
lenmek suretiyle verilecek âdil bir kararla bu muamelenin ip
tal ve orduda tekrar tavzif olunmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : 1948 yılı mü- 
selsel sicil üstleri ve muhtar sicil âmiri tarafından verilen men
fi sicil üzerine ve 3360 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin G fık
rasına göre emekliye sevkedilmiş bulunan dilekçinin bu mev
zuda Askerî Yarğıtaya açmış olduğu dâvasınm ,da reddedilmiş 
bulunduğu. Bu mucip sebeplere binaen Bakanlıkça yapılacak 
bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yapılan muamelenin evvelemirde tet
kiki kaza merciine ait olup ve işin Askeri Yargıtayca da bu 
bakımdan incelenerek karara bağlanmış bulunduğuna keza si
cillerde yazılı kanaat ve mülâhazaların dâva konusu yapılamı- 
yacağı 3410 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddesi ile de derpiş 
olunmuş ve Yüksek Meclisin bu mevzudaki 1699 ve diğer em
sal kararlan ile de keza bu muamelelerin teşriî murakabe ve 
müdahaleden de masun bulundurulması takarrür etmiş bulun
masına göre talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5141 8 . X n . 1952
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Dilekçe Dilişçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

8067/7491 Niyazi Akçay
C. Savcısı. 
Besni.

(Dilekçe özeti': ihtiyat askerlikte 
geçen 1,5 yıllık hizmetinin terfiin
de nazarı itibara alınmadığından 
şikâyet).

Dilekçi 1944 yılında yargıç adayı bulunduğu bir sırada 
celbolunduğu yedek askerlikte geçen 1,5 yıllık hizmetinin 4161 
asyılı Kanuna göre terfiinde nazarı itibara alınması iktiza et
tiği halde gerek Adalet Bakanlığınca ve gerekse 2 numaralı 
Ayırma Meclisi ve Gjenel Kurulunca bu kanuni hakkının tanın- 
mıyarak mağdur edildiğinden bahsile Maaş Kanununu hazır- 
lıyan Geçici Komisyona ait eklice takdim ettiği raporla da 
müeyyit bulunan bu kanuni hakkını istihsal edecek başka bir 
merci kalmadığından bu bapta bir tefsire mahal olup olmadı
ğının tâyin ve tesbit buyurularak bu sarih hakkının teslim 
olunmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : 4161 ve 4311 sayılı Ka
nunların; memurlardan muvazzaf askerlik hizmeti dışında ta
lim ve manevra maksadı ile silâh altına alınanların silâh altın
da bulundukları müddetçe aylıklarının ne suretle verileceğine 
dair olup ihtiyat olarak askerlik yaptıkları sürenin bulunduk
ları derecedeki kıdemlerinden indirilmek suretiyle terfileri 
hakkında bir hükmü ihtiva etmemekte olduğu, gerek mezkûr 
kanunların izah olunan hükümlerine ve gerekse 4379 sayılı Ka
nunun geçici maddesinin ikinci fıkrasına göre dilekçinin talebi
nin isafına kanuni mesağ görülemediği bildirilmektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısmda : Maaş Kanununa ek 
4161 sayılı Kanunla her ne kadar talim ve manevra maksadı ile 
silâh altına alınanların mezun sayılacakları ve bu müddetlerinin 
terfilerinde nazarı itibara alınacağı kabul edilmiş ise de dilek
çinin 30 lirada geçen bu hizmetinin 3656 sayılı Kanunun deği
şik 7 nci maddesine göre halen bulunduğu derecedeki terfi sü
resine katılmak suretiyle üst dereceye terfiine kanuni imkân ol
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlıklar cevabına ve incelenen ka
nuni mevzuata göre durumu itibariyle, 4379 ve 5585 sayılı 
kanunlarla alâkalı bulunmıyan dilekçinin her hangi bir gayri- 
kanunilik görülmiyen terfi muamelesine mütedair vâki talebi 
hakkmda; komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Kanır No. Karar tarihi

5142 8 . X I I . 1952
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

7937/7366 Rıza Çiftçi. (Dilekçe özeti : Yedinde bulunan 
hasar mazbatasında yazılı 7 bin li
ralık istihkakının ödenmesi hak
kında) .

.Şeyhhayran Mah. 
de.

Bayburt - Gümüşane.

Dilekçi : Bayburt ahalisinden olup istilâya takaddüm eden 
1331 tarihinde evinin Hükümetçe yıkılarak arsasının Devlet 
şosesine katıldığını ve istilâda da emlâkinin hasara uğradığını 
ve bundan dolayı kendisine verilmiş bulunan 7 bin liralık ha
sar mazbatasına müsteniden istihkakının verilmesi için yap
tığı müracaatlardan bir netice alamadığını beyanla bu istih
kakının 1771 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ile buna ait 189 sa
yılı tefsir Kararından faydalandırılmak suretiyle veya sair 
bir şekilde ödenmesi için emir verilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Bu kişinin aynı mevzu 
etrafında daha evvel vukubulan müracaatı üzerine durumunun
24 . I . 1949 gün ve 187/77746 sayılı yazı ile de bildirildiği veç
hile 7 bin liralık harikzedelik mazbatası muhteviyatının öden
mesine kanuni imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Düşman, usat ve has- 
bellüzum Hükümet tarafından emvali tahrip edilmiş bulunan 
vatandaşlara Hükümet yedindeki sahipsiz emlâkin tevzii hak- 
kmdaki 441 ve 622 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmış ol
duğundan dilek hakkmda Bakanlıkça yapılacak bir muamele 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mübadele ve teffiz işlerinin kesin olarak 
tasfiyesine mütedair bulunan 1771 ve 4796 sayılı kanunlar mu
vacehesinde ve Bakanlık cevabına göre muamelede bir yolsuz
luk görülememiştir. Ancak bir hak iddiasında bulunması ha
linde dilekçinin kaza merciine de müracaatta muhtariyetine bi
naen talep hakkında bu bakımlardan komisyonumuzca yapıla
cak işlem bulunmadığına karar verildi.

Dilekçi : Bahçe hâkimi iken kendisine isnat olunan irtikâp 
ve irtişa suçundan dolayı işten el çektirilip tahtı muhakemeye 
alındığını ve neticei muhakemede beraet etmesi üzerine pülü- 
mer yargıçlığına tâyin kılındığım ve buna rağmen bilâhara bu 
fiilinden dolayı ve Hâkimler Kanununun muvakkat maddesi-

Karar No. Karar tarihi

5148 8 . X I I . 1952

6758/6234 Bürhanettin Anado- (Dilekçe özeti : Hâkimler Kanunu
nun muvakkat maddesine tevfikan 
halkında tatbik edilmiş bulunan 
meslekten çıkarma kararının kal
dırılmasına  ̂dair).

İti.

Alaylar Mah. de. 
Seydişehir.
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Dilekçe
No.

5366/4978

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Ko nisyon kararı ve ne sebepten verildiği

nin a fıkrasına tevfikan meslekten çıkarılmasına karar veril
diğini ve bu haksız ve mesnetsiz muamele hakkında Yüksek 
Meclise yaptığı mütaaddit müracaatlarının da reddedilmiş bu
lunduğunu belirterek hiç bir müspet delile ve kanuni esasa da- 
danmıyan mezkûr kararın kaldırılmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin bahçe yar
gıcı bulunduğu sırada; Harcırah Kararnamesine muhalif ola
rak fazla para ve muhtelif tarihlerde mütaaddit şahıslardan 
rüşvet aldığı anlaşılarak tahtı muhakemeye «immiş bulunduğu 
ve isnat olunan bir kısım suçlardan beraet ve bir kısmından da 
ağır para cezası ile mahkûm edildiği ve binnetice memuriyeti
ne mâni bir hali bulunmamasına binaen şayi olan bu hallerinden 
dolayı Pülümer’e naklolunup buradan da siciline nazaran 2556 
sayılı Hâkimler Kanununun muvakkat maddesinin a fıkrasına 
göre Tasfiye Komisyonunca 1934 yılında vazifesine nihayet ve
rilmesine karar verilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre; haiz bulun
duğu kanuni salâhiyete müsteniden vazifeli komisyonca huku
ki ve maddi sebeplere müsteniden icra kılınan tasfiye mesele
sinin kaldırılmasını mucip bir cihet görülemediğinden ve dilek
çinin bu mevzuda daha önce vâki müracaatlarının da keza 
reddedilmiş olduğu anlaşılmış bulunduğundan talebin komis
yonca bu yönlerden reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5144 8 . X I I . 1952

(Dilekçe özeti : Malatya îsa Köyü 
Muhtarı Ali Rıza Kar asıdan’dav
şikâyet).

Dilekçi : Yüksek Meclise sunduğu 17 . I . 1947 ve 
gene 12 . V . 1947 tarih ve 3639 sayılı ve Malatya’
nın Tahir Bucağına bağlı İsa Köyü muhtan Ali Rıza Karaars- 
lan’ın birçok suiistimallerinden ve tegallübünden şikâyeti ihti
va eden dilekçeleri üzerinde icabeden muamelenin bir an önce 
yapılmasını istemektedir.

Zıkrolunan dilekçelerin bulunamadığı anlaşıldıktan sonra: 
gereği düşünüldü : Adı geçen muhtara isnat olunan suçlar 
vazifesinden mütevellit veya esnayi vazifede vuku bulmuş ise „ 
Memurin Muhakemat Kanununa tevfikan hakkında yapılması 
icabeden tahkikatın ifası ilgili idare makamlarına ait bulunma
sına ve vazife ile ilgili bulunmadığı takdirde de dilekçinin vazifeli 
adlî makamlara müracaatta muhtariyetine binaen talep hakkında 
komisyonumuzca bu bakımdan bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Mustafa Demiralp. 
Eski Dellâl Pazarın
da 45 numaralı dük
kânda Kunduracı 
Ali llaslan eliyle, 
tsa Köylü.
Malatya.

5146 8 . X II . 1952



—  21 —

1328/1179

Dilekçe
No.

Cihad Banşda. 
Tüccar
Bomonti Havuzlu- 
bahçe So. No. 40. 
Şişli - İstanbul.

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

(Bilekçe özeti : Ticaret Vekâleti 
müfettiş ve İstanbul Millî Korun
ma kontrolör ve şeflerinden Şcv- 
Ket Kaya vc Hamdi Sönmez’den 
şikâyet).

Dilekçi : 1946 tarihli dilekçesi ile ezcümle : Ticaret Vekâ
leti müfettişleri ve İstanbul Millî Korunma kontrolör şeflerin
den Şevket Kaya ve Hamdi Sönmez’in yaptıkları suiistimaller
den, elinde bunları ispata medar olacak kuvvetli delâil bulun
duğundan bahsile Yüksek Meclise yaptığı mütaaddit müraca
atlara rağmen el’an takibata tevessül olunmadığından şikâyet 
etmektedir.

Gereği düşünüldü : Yapılacak ihbar ve şikâyetlerin tetkik 
ve muktezasma tevessül olunması evvel emirde vazifeli idare 
ve adlî makamlara ait bulunmasına binaen İçtüzüğün 53 ncü 
maddesine göre; talep hakkında; bu bakımdan komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5146 8 . X I I . 1952

Sözcü Kâtip
Maraş Bolu Bilecik Ankara

Abdullah Ayte'miz Ömer Bilen

Balıkesir Bingöl Konya Elâzığ
Ali Fahri İşeri Feridun Fikri Düşünsel Abdürrahman F. Ağaoğlu Hâmit Ali Yöney

Gümüşane Kara Malatya Malatya
Ahmet Kemal Varınca Mehmet Bahadır Nuri Ocakcıoğlu Abdülkadir özbay

Tokad 
Ahmet Oürkm

Trahzon 
Salih Esad Alperen
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

9372/8727 Mehmet Ekrem De- 
lângil.
Meşrutiyet Cad. Ka 
ran fil So. No. 32. 
Beton Ap. Daire 7. 
Yenişehir - A ılka ra

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Emekliye sevk ku
rarının kaldırılması ve eski göre
ri ne iadesi hakkında).

Dilekçi : Mülkiye ve hukuk mezunu ve ajan zamanda hu
kuk doktoru olduğu, meslekî eserleri de bulunduğu halde ye
tersizlik gibi gayrivârit bir sebebe dayanılarak 5250 sayılı Ka
nun gereğince emekliye sevkedildiğini ve bu baptaki Kararın 
kanuni ve vicdani mesnetten mahrum bulunduğunu beyanla 
kaldırılmasını ve eski görevine iadesini istemekte ve sözü geçen 
kanunun antidemokratik bir mahiyet taşımakta olduğunu sözle
rine ilâve ederek bunun da ilgasını talep etmektedir.

Dışişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Bahsi geçen 5250 
sayılı Kanunun geçici maddesinin son fıkrası hükmüne göre 
kesinleşmiş olan bu işlem hakkında ileri sürülecek bir mülâhaza 
bulunmadığı bildirilmektedir. Adı geçen Bakanlıktan, komis
yonumuzun güsterdiği lüzum üzerine mümessil olarak gönde
rilen Umumi kâtip Muvani Settar’m, bu hususta kayıtlara ve 
kanaate dayanarak vermiş olduğu mütemmim mâlûmat ve iza
hat dinlendikten ve dilekçiye ait sicil dosyası üzerinde de lâzım- 
gelen tetkikat yapıldıktan sonra, gereği görüşülüp düşünüldü:

Dilekçi Mehmet Ekrem Delângil, 5250 sayılı Kanunun geçi
ci maddesinin 2 nci fıkrasmın son bendi gereğince Dışişleri Ba
kanlığında kurulan komisyon tarafından, teşkilâtta kendisin
den yeter derecede istifade edilemiyeceği anlaşıldığı beyaniyle 
1683 sayılı Kanunun 13 ncü ve 26 ncı maddeleri hükümleri 
dairesinde emekliye sevkedilmiş ve bu baptaki karar Bakan 
tarafından da tasdik olunmuştur.

Mezkûr komisyonun, sözü geçen kararını ittihaz ederken, 
sadece müstenit bulunduğu sebeple iktifa etmiş olmayıp, dilek
çinin iyi karşılanmıyan ve Bakanlıkça da malûm bulunan sair 
hallerini dahi saik ve âmiller arasında mütalâa etmiş olduğu, 
dinlenen mümessilin kanaatbahş görülen beyan ve izahından 
anlaşılmıştır.

Bu itibarla, sözü edilen komisyonun dilekçiye mütaallik kara
rında ve Bakanlığın takdirinde bir hata ve isabetsizlik görüle
memekte ve esasen 1305 doğumlu, binaenaleyh 63 yaşında olan 
mumaileyhin hizmetini devam ettirmekte bu bakımdan da bir 
fayda mülâhaza olunamamaktadır.

Mezkûr 5250 sayılı Kanunun antidemokratik olduğunu ile
ri sürerek kaldırılmasını istiyen dilekçinin bu baptaki talebi 
ise ancak yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili olup komis
yonumuzca nazara alınacak hususlardan değildir.

Binnetice dilekçinin, gerek tekaütlük muamele ve kararının 
kaldırılması gerekse sözü geçen kanunun ilgası hakkmdaki ta
lebinin, yukarda zikredilen sebeplere binaen, komisyonumuzca
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5147 10 . X I I . 1952

135)37/12608 Kibar Bakır. (Dilekçe özeti : Bir dersten tekrar 
imtihan hakkı verilmesine vc İn
şaat Fakültesine yemden kay d edil
me,sine dair).

î. T. Ü. İnşaat Fak. 
No. 2456.
İstanbul.

Dilekçi : İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde 
okutulan derslerden Topografya - Jeodezi dersini derli toplu 
ihata eden eserlerin henüz dilimize çevrilmemiş olmasından do
layı sadece tuttuğu notlarla iktifa etmek mecburiyetinde kal
dığı ve bu dersin tertip edilen suallerinin de program esasları
na pek az temas etmekte bulunduğu ve imtihan esnasmda gerek 
sıhhî durumunun gerekse ruhi haletinin bozukluğu gibi mânevi 
sebepler de yukarda beyan ettiği maddi zorluklara inzmam et
tiği için, sözü geçen dersin imtihanında başarı gösteremediğini 
ve bu yönetmeliğin kesin hükümleri karşısında, idarecilerin 
dahi kendisini bu müşkül durumdan kurtaramadıklarını bil
dirmekte ve Büyük Meclisin atıfetine iltica ettiğini beyanla 
kendisine de emsalleri gibi sözü edilen dersten bir imtihan hak
kı daha verilmesini ve Fakülteye tekrar kayrt ve kabulü husu 
sunun bu suretle sağlanmasını istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının bu baptaki cevabına bağlı De
kanlık yazısında : İnşaat Fakültesinde okutulan derslerle ilgili 
telif veya tercüme eserlerin talebenin istifadesine arzedilmiş 
olduğu ve bahsi geçen derse ait imtihan sorularının orta ders- 
cede çalışmış bir öğrencinin cevap vermesini mümkün kılacak 
şekilde hazırlanmış bulunduğu, dilekçinin bu derse taallûk eden 
müşküllerini tedris unsurlariyle temas edip halletmesi veya lâ- 
boratuvar mesaisinde bulunmak suretiyle yenmesi mümkün 
iken bu yollara da başvurmadığı gibi yönetmeliğin 12 nci mad
desi mucibince muayyen dönemlerde dört imtihan hakkmı kul
lanmış ve Senato kararile bahşedilen 5 nci imtihan hakkmı da 
istimal etmiş bulunmasına rağmen cümlesinde basan göstere
mediği ve bu sebepten 1952 yılında kaydının terkin edildiği ve 
liseyi ikmalden sonra girmiş olduğu mütaaddit fakültelerden 
de muvaffakiyetsizliğinden ötürü çıkarılmış bulunduğunum an
laşıldığı ve 1952 Şubat dönemine kadar devam edip başarı gös
terdiği derslerin adedi yediye, bu tarihten sonra devam ederek 
başarması lâzımgelen dersler adedinin de otuza baliğ olmakta 
bulunduğu bildirilmektedir .

Gereği düşünüldü : Dilekçilinin muvafakiyetsizlik âmili 
olarak gösterdiği sebeplerden fakülteyi ilgilendiren kısımla
rın varit olmadığı, Dekanlığın kanaatbahş görülen bu baptaki 
yazısından anlaşılmakla beraber esasen yönetmelik hükümleri
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14512/13520 NaSiha Akgüneş.
Teşvikiye Poyracık 
So. No. 27/4. 
Beşiktaş - İstanbul.

de vâki talebi tĞrviç ettirecek mahiyette müsait hükümleri ih
tiva etmemekte bulunmasına ve sıhhi mazeretin usulü dairesin
de tevsik edildiği halde nazara alınmadığı yolunda bir iddia 
dahi ileri sürülmemiş olmasma binaen dilekçinin vârit görül- 
miyen isteğinin reddine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5148 10 . X I I . 1952

(Dilekçe özeti : Yetim 
Umması hakkında).

maaşı bağ-

Dilekçi : 64 yaşında dul ve mâlûl bir kadın olduğ-unu ve 
maişetini temin edecek hiçbir gelir ve kazanca da sahip bulun
madığını beyanla, babası Tümgeneral Sabit’ten evvelce bağlan
mış ve evlenmesi üzerine kesilmiş olan yetim maaşınm iadeten 
tahsisini sağlıyacak yeni bir kanun çıkarılmasını istemekte
dir.

Gereği düşünüldü : Yetim maaşları evlenme dolayısiyle ke
silmiş olanlardan sonradan boşanmış veya dul kalmış bulunan
lara 5434 saydı kanun hükümleri dairesinde yeniden aylık bağ
lanması hakkmdaki teklifin Büyük Millet Meclisince 7 . V . 
1952 tarihinde ve 69 ncu birleşimde reddedildiği anlaşıldığın
dan, dilekçinin mezkûr teklifle ilgili isteği hakkında komisyo
numuzca başkaca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5149 10 . X n  . 1952

Maraş
Abdullah Aytemiz

Sözcü
Bolu

Mahmut Güçbilmez

Kâtip
Bilerflk Ankara 

Ömer Bilen

Bingöl Konya Elâzığ Gümüşane
Feridun Fikri Düşünsel Abdürrahman F. Ağaoğlu Hâmit Ali Yöney Ahmet Kemal Varınca

Kars 
Mehmet Bahadır

Kastamonu 
Muzaffer Ali Mühto

Malatya 
Nuri Ocakctoğlu

Malatya 
Abdülkadir özbanj

Seyhan 
Salim Serçe

(Dilekçe sayısı : 47)

T. B. M. M. Basımevi

Tokad Trabzon Y'ozgad
Ahmet Giirkan Salih Esad Alperen Faik Erbaş
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Dilekçe
Ne.

937/865

7091/6547
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16.  II.  1953 Pazartesi

Dilekçe sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Hilmi Eren.
Eski Ziraat Mual
limi.
Mucur.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

( Dilekçe özeti : Açık aylığının ve
rilmeni hakkında).

Dilekçi: Dosyada bulunan Tarım Bakanlığı cevabi tezkere
sine göre zayi edilen dilekçesi ile; açık maaşlarının tediyesi ta
lebinde bulunmuştur.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Mucur Ziraat Mualli
mi iken 3656 sayılı Kanunun 11 nci maddesine tevfikan işten 
meni olunup 11 . I . 1947 tarihinde kendi isteği üzerine emek
liye sevkolunan dilekçiye ait; Bakanlığa gönderilen 865 sayılı 
yazı ve 2 ekinin ilgili şube memurunun istifaen ayrılmış olma
sı itibari ile bulunamadığı ve istediği aylıkların Mucur Kay
makamlığınca ödenmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabma göre yerine geti
rilmiş olduğu anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca ya
pılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5150 15 X II. 1952

Rifat Ürgüp ve ar. 
Ulunak Mah. No. 31 
Sivas.

(Düek-çe özeti 
hakkında).

Uhı Camiin tamiri

Dilekçiler : Ciheti askeriyece işgal edilip ve bilâhara tah
liye edilmiş bulunan Ulu Camiin harap bir vaziyete gelmiş bu
lunduğundan bahsile tarihî kıymeti haiz olan mezkûr camiin 
tamir ettirilmesini istemektedirler.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Mezkûr cami
in askerî ihtiyaç için işgal olunduğu hakkında şimdiye kadar 
ne mahallî komutanlıktan ve ne de Vakıflar Genel Mü
dürlüğünden her hangi bir işar vâki olmadığı gibi her 
hangi bir kayda da tesadüf edilemediği ve tamiratının da 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bulunduğu bildirilmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü cevabi yazısında : Vâki işgal 
dolayısiyle harap bir hale gelen ve kıymetli Selçuk eserlerin
den bulunan mezkûr camiin; Millî Eğitim Bakanlığı tarafın
dan Orta Anadolu’da kurulacak olan Türk - îslâm eserlerine
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ait Devlet Müzesi için tahsis olunması hakkında yapılan tek
lif üzerine ve Bakanlar Kurulunun 9 . III . 1948 gün ve 3/7149 
sayılı kararı ile adı geçen Bakanlığa devrolunduğu ve tamiri 
için asgari 200 bin liraya ihtiyaç bulunduğundan tamiratının 
henüz ele alınamamış bulunduğu, ancak bu hususun ehemmi
yetle takip olunmakta bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlıklar cevabına 
göre; talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5151 15 . xn . 1952

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

7395/6837 Bekir Tepe.
Karahöyük Köyün 
de.
Kalecik.

Dilekçi : Gayrimenkulüne vâki bir tecavüz dolayısiyle Has- 
ayaz Bucak Müdürü Kenan Esendemir’e verdiği dilekçesinin 
mumaileyh tarafından mevkii muameleye konulmadığı gibi 
kendisine hakaret olunup ve nezaret altına alındığından ve 
Kalecik Kaymakamı Fazıl özsoya yaptığı müracaatın da adı 
geçen tarafından nazarı itibara alınmıyarak, keza kendisine 
hakaret olunduğundan şikâyet ederek mumaileyhin başka bir 
mahalle naklolunup ve yaptığı yolsuz işlerden dolayı cezalan
dırılmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Müştekinin daha ön
ce valiliğe yaptığı aym şikâyet üzerine adlan yazılı memur
lar hakkında tahkikat yapılarak il idare kurulunca kaymaka
mın men’i muhakemesine karar verilip Danıştay tarafından 
bu kararın lüzumu muhakemeye çevrildiği ve mumaileyhin 
mahkemece beraet ettirilmiş bulunduğu, bucak müdürü hak
kında da ilce idare kurulunca meni muhakeme karan veri
lip ve tasdik edilmiş bulunduğu, dilekçinin; bahis konusu tarla 
hakkındaki vâki müracaatının ilçede tapu, kadastro yargıcı 
bulunmadığı için henüz incelenmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanuni icabı anlaşılan talep hakkın
da komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

(Dilekçe özeti : Kalecik kayma
kamının başka bir mahalle naklo
lunması ve hakkında takibat ya
pılması talebine dair).

5152 15 . X n  . 1952
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Dilekçe
No.

8319/7728

8880/8262

Ahmet Çalışkan. 
Hacı Esnahatun 
Mah. Yedekçi çık
mazı So. No. 16 da. 
Üsküdar - İstanbul.

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

(Bilekçe özeti : Neticelendirilmiş 
olan bir dâvanın nakline daif) .

Dilekçi : Şayian mutasarruf bulunduğu evi hakkında açı
lan güyuun izalesi dâvasının iltizamkâr hareket olunmak su
retiyle aleyhine neticelendirilmiş bulunduğundan bahsile işbu 
dâvasının; Kadıköy Sulh Yargıçlığına nakli ile; yeniden rü- 
yet olunmasını istemetkedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir iş
lem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5153 15 . X n . 1952

(Bilekçe öeeti : Bamştaydan istih
sal ettiği 39/1839 sayüı karar ge
reğince 40 - 70 lira arasındaki 
terfi tarihlerimin düzeltilmesi ve 
müterakim farkı maaşlarının 
ödenmesi hakkında).

Dilekçi : ilk Tedrisat müfettişlerinin özel İdarelerden 
Umumi Muvazeneye alınması hakktndaki 3407 sayılı Kanun
la yapılmış olan zammın Bakanlıkça kıdemle iktisap edilen 
normal terfi yerine ikame olunması üzerine Danıştaydan is
tihsal ettiği 39/1839 sayılı kararla bakanlık muamelesini ip
tal ettirmiş olduğu ve bu ilâm gereğince de : 1 Eylül 1939 ta
rihinde 40 liraya yükseltilmiş olması icap ettiği halde bu yük
seltmenin ancak 18 Eylül 1940 tarihinde yapılmış olduğun
dan bahsile Yüksek Meclis Dilekçe Komisyonunun; kendisi 
ile aynı durumda olan iki arkadaşının maaş derecelerinin ka
rar dairesinde düzeltilmesi için vermiş olduğu 1316 ve 122 sa
yılı kararlara mümasil bir kararla; 40 lira ile 70 lira arasın
daki kendi maaşlarının da 1 Eylül 1939 dan itibaren düzeltilip 
ve farkı maaşlarının ödenmesinin temin buyurulmasmı iste
mektedir.

Miillî Eğitim Bakanlığı cevabi yazısında : 1 Eylül 1939 
tarihinde 40 liraya çıkarılıp ondan sonraki tefri sürelerinin 
de bu tarihten hesaplanması gereken dilekçi hakkında, bu yol
da muamele ifa olunamamasının kadrosuzluktan ileri geldiği, 
bugün bu mâniin kalkmış ve kadrosunun müsait bir duruma 
gelmiş olduğundan Danıştay kararı gereğince terfi durumu
nun ayarlanacağı bildirilmektedir.

Komisyonca görülen lüzum üzerine ve ahiren yazılan tez
kereye karşdık mezkûr bakanlıktan alınan ikinci cevabi ya-, 
zıda :

Dilekçinin maaşının; Danıştay kararı gereğince 27 Hazi
ran 1952 tarihlinde yükseltildiği bildirilmektedir.

İzzet Koçak. 
Selâmsız Mezarlık 
So.» No. 22.
Üsküdar - İstanbul.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. «di, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre; yerine getiril
miş olduğu anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5154 15 . X I I . 1952

9369/8724 Numan Demi rican.
ve ar.
Ahmetpaşa Köyün
de.
Küre.

(Dilekçe özeti : Gördükleri 2 ycm- 
(jıtı felâketinden dolayı iskân, yi
yecek ve giyecek yardımı yapıl
ması hakkında).

Dilekçiler : 1944 ve 1950 yıllarında köylerinin, mâruz kal
dığı iki yangın felâketi neticesinde; tamamen harap olup hal
kının da yoksul bir duruma düştüğünden ve bu güne kadar 
civar köylerin yapmış olduğu yardımlarla keza Kızılaydan ve
rilen 25 er lira para ve 10 kilo çivi ile yaptıkları ahırlarda ba
rınmak suretiyle kendi kendilerini idare etmiş bulundukla
rından bahsile halen çok mustar ve çaresiz bir vaziyette kal
dıklarından Hükümetçe gereken iskân, yiyecek ve giyecek 
yardımı yapılmasını istemektedirler.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı cevabi yazısmda : 
Adı geçen köy halkına harikzede sıfatı ile gereken yardımda 
bulunulması için Kızılay Genel Merkezi Başkanlığına yazılmış 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve mahiyetine göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5155 15 . X I I . 1952

11097/10327 Ayşe Pekcan. 
12744/11846 Hamzabev.
15389/14371 Köyünden.
13630/12693 I jiilebursraz.

(Dilekti özeti : Şehit maaşının
10 yıllığı ile tütün ikramiyesinin 
ve rilm esi hakkında).

Dilekçi : Şehit olan kocasından bağlanan maaşının Trak 
ya ’nın Yunanlılar tarafından işgali üzerine ve bizzarure gide 
rek oğlunun vâki hastalığı dolayısiyle bir müdet kalmış ol 
duklan Dimitoka’nın Abdullah Köyünden hastalığının iyileş 
mesi üzerine tekrar yurda döndükleri vakit kesilmiş olduğun 
dan ve tütün ikramiyesinin de keza verilmediğinden şikâyet 
ederek mezkûr mgaşınm 10 yıllığı ile ikramiyesinin verilmes 
hususunun karara bağlanmasını istemetkedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Lozan Ahit 
namesine göre; 2 yıl içerisinde yurda dönmediği ve uzun müd 
det Yunanistan’da kaldığı ve dolayısiyle, Türk tâbiiyetini mu 
hafaza etmediği cihetle dilekçiye 1683 sayılı Kanunun 53 ncü
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

maddesine tevfikan iadeten maaş tahsisine imkân bulunmadığı 
bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan ta
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5156 15 . X I I . 1952

11345/10543 Dr. Cemil Sural.
P T. T. Meslek Oku
lu.
Kumkapı - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Emeklilik aylığın
dan kesilen meblâğın iade olunma
sı hakkında).

Dilekçi : 1944 yılından beri mütekaiden çalışmakta bulun
duğu P. T. T. meslek okulu doktorluğunda emekli aylıklarını
1947 yılına kadar tamamen ve kesintisiz olarak almakta iken 
mezkûr tarihten itibaren nısfı ödenmeye başlanıldığı gibi fazla 

mehuzatm da istirdadı cihetine gidilmiş bulunması üzerine 
Maliye Bakanlığının 900 sayılı Kanuna ve Danıştay Genel 
Kurulunca verilen içtihadı birleştirme kararına muhalif olan 
bu muamelesi aleyhine açtığı dâvanın da Danıştay 5 nci dai
resince redolunduğundan bahsile emeklilik ücretinden kesilen 
bu meblâğın iade olunmasmı istemektedir.

MALİYE Bakanlığı cevabi yazısında : Mebde ücretin fev
landa bir ücretle çalıştınlan dilekçinin emekli aylığının 3656 
sayılı Kanunun 24 ncü maddesine ve 1172 sayılı Meclis Kara- 
nna tevfikan yarı nispetinde ödenmesi icabettiği için iptidaen 
tam olarak aylıklann istirdadı cihetine tevessül olunmuş iken 
açtığı dâva üzerine Danıştay 5 nci dairesince verilen karar da: 
mezkûr aylığın yarı nispetinde ödenmesinde bir gayrikanuni- 
lik bulunmadığı ancak istirdadı keyfiyetinin Sayıştay karan- 
na bağlı bulunduğu belirtilmiş bulunduğundan istirdattan 
sarfınazar olunmakla beraber alınan miktarın iadesine de lü
zum ve mahal görülmediği.

Ahiren istişari mahiyette ittihaz olunan Danıştay Genel 
Kurulu ve Danıştay Deavi Daireleri Kurulu kararlan ile 900 
sayılı Kanunda yazılı bulunan emeklilerden olup da 4222 ve 
3656 sayılı kanunlarda yazılı daire ve müesseselerde çalışan
ların emekli aylığının kesilmemesi takarrür etmiş ise de di
lekçinin mezkûr kanun şümulü haricinde bulunmasına mebni 
mezkûr kararlardan istifadesine imkân görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan talep hakkında komisyonumuzca bu bakımdan ya
pılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5157 15 . X I I . 1952
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Dilekçe Bilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

11349/10547 Haşan Şahin Baş
kan.
Ortabahee - Karakol 
So. No. 17 de. 
Beşiktaş - İstanbul.

(Dilekçe özeti : 5434 sayılı Ka
nunla; emsallerine tanınan harb 
malûllüğü zammından faydalan
dırılması hakkında).

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde; Kafkas Cephesinde hum- 
mayi raciaya yakalanarak sol ayağının tutmaz bir hale geldiğini 
ve sıhhi durumu bu halde iken kolordu ile birlikte RuBİara esir 
düştüğünü ve Sibirya’ya nef’i sırasında kendisine yapılan eza 
ve cefa ve bir hendeğe itilmesi neticesinde ayağının kırılarak 
tamamen sakatlanıp ve alil kaldığını ve esaretten dönüşünden de 
harb malulü olarak ordudan çıkarıldığım ve bu mâruz duru
muna rağmen bu mâlûliyetinin savaştan ileri gelmediği ve do- 
layısiyle 5107 sayılı Kanuna uymadığı beyanı ile 5434 sayılı Ka
nunla emsallerine tanınan mâlûliyet zammından istifade ettiril
mediğini ve Askerî Yargıtaya açtığı dâvanın da aynı göüşle ret 
edilmiş bulunduğunu belirterek zikrolunan kanunun sâkıt bu
lunması itibariyle uğradığı bu mağduriyetin telâfisinin ancak 
Yüksek Meclisçe mümkün olabileceğinden mezkûr zamdan fay
dalanması için icap eden kararın verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : 5434 sayılı Ka
nunun geçici 46 ncı maddesinin (C) fıkrası ile 5107 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesine göre zam görmüş olanların bu zamları 
malûllük dereceleri üzerinden 64 ncü maddede yazılı harb mâ- 
lûilüğü zammına, çıkarılması derpiş edilmiş bulunduğundan esa
rette iker mâlûl kalan ve 191 sayılı tefsire göre harb mâlûllüğü 
kabul olunan dilekçinin bu mâlûliyetinin zikrolunan kanuna uy
maması bakımından bahis mevzuu maddei kanuniyeden fayda- 
landınlamadığı, açtığı idari dâvanın da belirtilen sebep dola- 
vısiyle ve 5434 sayılı kanundan faydalandırılamıyacağı belir
tilerek ret edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercnnce karara bağlanmış olan 
talep hakkında; Anayasanın 54 ncü maddesi muvacehesinde ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Dilekçi : Ankara Emniyet kadrosu polis memurlarından iken 
nöbet esnasında rahatsızlanıp ve 3 yıllık bir tedavi gördükten 
sonra daimî mâ'iûliyeti dolayısiyle ve 7 küsur yıllık hizmetine 
göre verilen bir ikramiye ile vazifesine nihayet verilmiş bulun
duğunu ve vazife mâlûlü addedilmemek suretiyle uğradığı bu 
mağduriyetinin telâfisi için Danıştaya açtığı dâvanın ve tas-

Karar No. Karar tarihi

5158 15 . X I I . 1952

13653/12713 İhsan Dolaşır. 
14469/13479 Mustafaoğhı Mah. de 

Yozgad.

(Dilekçe özeti : Aleyhine mütte- 
haz bir Danıştay katarının kal
dırılarak emekli aylığı bağlanma
sı hakkında).
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

hihi karar talebinin 3107 ve 5434 sayılı Kanunla hilâfına mü
ruruzamandan dolayı reddedilmiş bulunduğunu belirterek hu
kuki usul ve esaslara münafi bulunan mezkûr karann kaldırı
larak kanuni hakkı olan vazife mâlûliyet maaşının bağlanmasını 
istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin; 1932 yılında 
aldığı sağlık raporunun; 1683 sayılı Kanunun 27 nci maddesine 
uyularak ve mâlûliyet dereflesinin tesbiti için Sağlık Bakanlı
ğına gönderilip ve mezkûr Bakanlıkta yapılan inceleme sonu
cunu havi 2.1.1932 gün ve 709 sayılı Karara göre durumu zik- 
rolunan kanunun 43 ncü maddesine temas ettiği için kendisine 
7 küsur yıllık hizmeti için tazminat ödenmiş ve bu mevzuda aç
tığı dâvanın da Danıştayca reddedilmiş bulunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Anayasanın 54 ncü maddesine göre; mah
kemelerden sâdır olan ilâmatm hiçbir güna tebdil ve tağyiri 
mümkün bulunmadığından vâki talep hakkında bu bakımdan 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Dilekçi : İştirak etmiş bulunduğu istiklâl Savaşında her iki 
gözüden mâlûl kaldığı için aylık bağlanması hakkında yaptığı 
müracaatlardan bir netice alamadığım ve halen çok muhtaç bir 
duruma düştüğüniı ifade ederek mâlûliyet aylığı bağlanıncaya 
kadar hidematı vataniye tertibinden kendisine yardımda bulu
nulmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : 6 Haziran 1338 
tarihinde askere sevltolunup 12 Haziran 1332 tarihinde Bolu’da 
Depo Alayı 3 ncü Taburuna duhul edip ve Eskişehir Sevk 
Memurluğunda Yazıcı iken terhis olunan dilekçinin; gözlerin
deki ânzamn askerlikten terhisini mütaakıp başlamış bulun
duğu ve bu hususta 1937 yılında tedavi gördüğü Gülhane Has
tanesinde verdiği ifadesi ve Profesörler Kurulu raporu ile de 
müeyyit ve açtığı dâvanın da Askerî Yargı tayca da reddedilmiş 
bulunduğu ve mumaileyhin mütaaddit müracaatları dolayı- 
siyle de daha önce bu durumunun komisyona arzedilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Dilekçeye merbut vesaika nazaran : Mumaileyhin istiklâl Ma- 
dalyesi ile taltif edilmiş bulunduğu, Karamürsel Askerlik Şu
besinin yazısı ile Millî Savunma Emekli Şubesine gönderilen bir

Karar No. Karar tarihi

5159 15 . X n  . 1952

13894/12937 Esat öner. 
14272/13295 Yalçınkaya Mah.

Alpullu So. No. 7. 
Ankara.

(Dilekçe özeli : Maluliyet aylığı 
bağlanması ve hidematı vataniye 
tertibinden yardım yapılması ta
lebine dair).
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Dilekçe
No.

13941/12982

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

mazbatada: Gökbayrak Süvari Bölüğü ile birlikte fiilen İstiklâl 
Savaşına katıldığı ve her iki gözdeki rüiyetten mahrumiyetinin 
savaşta atılan bir bomba tesiri ile vukua geldiği ve Mevki Has
tanesinden verilen bir raporda da durumunu bu şekilde belirtil
miş bulunduğu görülmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin mâlüliyet maaşı bağlanmasına 
dair olan ve daha önce vâki müracaatı üzerine; selef komisyon 
tarafından «talebin salahiyetli kaza merciince karara bağlanmış 
bir işe taallûkujıa binaen bir işlem yapılmasına mahal olmadığı» 
hakkında 16. XII 1950 gün ve 382 sayılı bir Karar verilmiş ve 
dilekçinin bu kararın Heyeti Umumiyede görüşülmesi talebi ile 
yaptığı diğer müracaatının da keza komisyonca reddedilmiş bu
lunması itibariyle gerek aynı mevzudaki bu müracaatı ve ge
rekse hidematı vataniye tertibinden yardımda bulunulması yo
lundaki dileği hakkında (Bu hususun da bir kanun ’teklifi ile 
ilgili bulunması bakımından) komisyonca bi işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5160 15 . X I I . 1952

(Dilekçe özeti : 35 - 50 lira ara
sındaki maaş terfi farklarının 
ödenmeni hakkında).

Dilekçi : 1 . X I . 1944 tarihinde ve temditli olaraK baş gedik- 
liliğe yükseltilmiş bulunduğu halde maaş derecesinin ancak 
1948 yılında 35 liraya çıkarılmış bulunduğunu ve halbuki ken
disinden sonra, mektepten çıkmış olanların bile suretlerini eklice 
sunduğu Yargıtay kararlarının te'tkikmdan da istihraç oluna
cağı üzere 1946 yılında ma,aşlarını 35 lira üzerinden almaya mu
vaffak olduklarım ve aym durumda bulunmasına ıağmen ken
disinin açtığı dâvanın bu1 makamca reddedilmiş bulunduğunu 
belirterek 35 lir? maaşa nailiyet tarihi ile halen almakta bulun
duğu 50 liraya kadar olan yükseliş tarihlerinin düzeltilmesini 
ve farkı maaşlarının ödenmesini istemektedir.

Millî Savvnma Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin şikâ
yetçi bulunduğu Yargıtay kararlarının incelenmesinden de an
laşılacağı veçhile; 1. X I . 1944 tarihinde başgedikliliğe yüksel
dikte^ sorra ilk temdidini 1. I X . 1947 tarihinde yapmış ojdu 
ğundan dolayı açtığı dâvanın Yargı tayca ve 4807 sayılı Kanun 
derpiş edilmek suretiyle reddedilmiş ve keza tashihi karar ve 
iadei muhakeme taleplerinin de kabul edilmemiş olduğu bil 
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanun yollarından dahi geçmek sürt 
tile kesinleşmiş bir ilâma taallûku hasebiyle talep hakkında Ana

A. Hamdi Gürak 
Gnkur. Ordu Do
natma Başk. 111 .Ş. 
de. Assb. Kd. Baş
çavuş.
Ankara.
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ıJilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

yasanın 54 ncü maddesi muvacehesinde; komisyonumuzca yapı
lacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5161 15 . X I I . 1952

14285/13305 Sinan Çolak.
D. D.. Yolları 5. tş- 

, letoıe Şube 52 Kısım
522 Şefi 16874. 
Doğanşehir

(Dilekçi özeti 
de bekletilmiş

: 7 yıl aynı derecc- 
olduğundan fikfi-

Dilekçi : Lise muadili sanat okulu mezunu olarak 1937 yı
lında intisap etmiş bulunduğu Devlet Demiryolları idaresine 12 
nci derece ile alınmış olduğu halde bu derecede de 7 sene bakle- 
tilmek suretiyle mağdur edilmiş bulunduğundan vâki mağdu
riyetine nihayet verilmesi için derece haklarının temin buyıı- 
rulmasını istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında : 2847 sayılı Kanuna 
göre; 1937 yılında, 13 ncü derece ile idareye intisap eden dilek
çinin 3173 sayılı Kanunla derecesinin 7. I V . 1939 da 16 ncı 
dereceye ve gene 8. V II . 1939 traihinde yürürlüğe giren 3656 
sayılı Knuna tevfikan 1940 tarihinde 13 nc’i dereceye yüksel
tilerek intibak ettirilip ve 4620 sayıh Kanuna göre de; işgal 
etmekte olduğu 12 nci derece farkının tazminat olarak verilmiş 
ve halen de 13 . V II . 1951 den itibaren 10 ncu derece ücretini 
almakta olduğu ve her hangi bir mağduriyetinin bahis mevzuu 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 1042 sayıh Devlet Demiryolları ve Li
manlan Idarei Umumiyesinin Teşkilât ve Vazifesine dair Kanu
nun 6 ncı maddesine göre; tetkiki kaza merciine ait olan talep 
dığma Üyeden Ömer Bilen, Feridun Fikri Düşünsel, Muzaffer 
hakkında; komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma- 
Âli Mühto, A. Fahri Ağaoğlu’nun vâki muhalefetlerine ve Ah
met Gürkan’ın müstenkif oyuna karşılık ekseriyetle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5162 15 . X n  . 1952

14380/13393 Hüseyin Yılmaz.
15248/14241 Sayıştay Odacıbaçı 

İbrahim Alpaslan 
eliyle.
Ankara.

Dilekçi ; Sandıklı ilçesinin Ahurhisar köyü Başöğretmeni 
iken şaibeli bir kadın öğretmenin .vâki isnadı ve idare makamı
nın kendisine olan husumeti dolayısiyle ve hiçbir tahkika lüzum 
görülmeden ilce ve il disiplin kurulları tarafından ve 4274 sayılı 
Kanunun 33 ncü maddesine tevfikan verilip ve bakanlıkça da

(Dilekçe özeti : hakkında mütte- 
haz bir Danıştay kararının iptal 
olunarak bu merci tarafından dâ
vasına tekrar rüyet olunması ta
lebini' dair).
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııc; sebepten verildiği

tasdik edilmiş bulunan meslekten ihracına miitaallik kararın 
iptali maksadı ile Danıştay da açtığı dâvanın Memurin Kanu
nunda yazılı bulunan müddeti geçirmiş olduğundan bahsile ret 
edilmiş olduğundan şikâyet ederek hakkındaki bu muamelenin 
Memurin Kanunu ile hiçbir alâkası bulunmadığı ve yukarda 
belirtilen kanunda da Memurin Kanununa her hangi bir atıfta 
bulunulmamış olduğu* ve keza avukat tarafından ittihaz oluna
cak kararın kendisine tebliği hususu dâva dilekçesine şerh 
verilmiş bulunduğu halde bu kanun lâyihası hilâfına ittihap 
edilmiş bu'lunan dâva ve tashihi karar taleplerinin reddi hak- 
kındaki Danıştay kararlarının iptal olunup mağduriyetini tevlit 
eden bu haksızlığın giderilmesi için bu merci tarafından tekrar 
dâvaya rüyet olunmasının karara bağlanmasını istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazısında • Dilekçinin, yap
tırılan esaslı bir tahkikat üzerine 'tezkerede adı yazılan kadınla 
karı koca hayatı yaşadığından dolayı ve ilce ve il köy öğret
menleri ve eğitmenleri disiplin kurulunca, 4274 sayılı Kanunun 
33 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasına göre meslekten çıkarılmasına 
karar verilip Bakanlık Disiplin Komisyonunun 25 . 1 .1951 tarih 
ve 30 sayılı Karan ile de tasdik edilmiş bulunduğu bu ihraç 
karan aleyhine açtığı dâvanın da; Danıştay 5 nci Dairesinin 
51/2765 sayılı Karan ile keza reddedilmiş bulunduğu1 bildiril- 
mektediı;.

Gereği düşünüldü : Anayasanın 54 ncü maddesi muvacehe
sinde ; talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5163 15 . X I I . 1952

( Dilekçe özeti : tadei memuriyet 
talebine dair).

Dilekçi : 8794 sayılı dilekçesiyle birleştirilerek tetkika tâbi 
tutulması dileği ile yapmış olduğu bu müracaatında ezcümle :
O tarihte kendisine tebliğ olunmadığı için takdim edemediği 
ekli mahkeme karannm tetkikmdan da istihraç buyurulacağı 
veçhile; kendine isnat olunan ve dolayısiyle bilcümle hakları
nın ziyama sebebiyet veren suçunun; A f Kanunu şümulüne dâhil 
bulunmasına binaen mahkemece dahi bu mucip sebeple tetkika 
tâbi tutulmadığına göre vâki mağduriyetinin giderilmesini iste
mektedir.

Zikrolunan ekli ilâm muhtevası itibariyle; Ordu Asliye Mah
kemesince verilip ve kesinleşmiş bulunan bir hükmün iadei 
muhakeme yolu ile tetkiki talebinin reddini mutazammm olan 
aynı mahkeme kararı aleyhine ve dilekçi tarafından yapılan acele 
itiraz talebi üzerine Ordu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 
suçun A f Kanunu şümulüne dâhil bulunması itibariyle tetkikat 
icrasına m? ha! olmadığım natık bir karan ihtiva etmektedir.

14477/13486 Süleyman Dincer.
v tsmetpaşa Kazıkiçi 

Bostanlannda 
304/8 sayılı evde, 
eski polis meatıunı. 
Ankara.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karar ve no sebepten verildiği

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin; Ordu îli 
Emniyet kadrosunda çalışmakta iken bir kızı evlenme va’di ile 
iğfal etmek suçundan dolayı 6 ay hapse ve 200 lira tazminata 
mahkûm edilmesi üzerine Polis Divanınca miittehaz ve itirazen 
Emniyet Genel Müdürlüğü İnzibat Komisyonunca tetkik ve tas
dik olunan bir kararla meslekten ihraç edilmiş bulunduğu ve 
bu mevzuda açtığı dâvanın Danıştayca da reddedildiği, 5677 
sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi üzerine yaptığı müra
caatın da bu kanunun 7 nci maddesi muvacehesinde tervici kabil 
olmadığının kendisine tebliğ olunması üzerine 1952 Ağustosunda 
tekrar Danıştaya müracaat etmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Zikrolunan dilekçe üzerine 8 . IV . 1952 
gün ve 3616 sayılı ve «tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında yapılacak bir işlem olmadığına» dair bir karar verilmiş 
ve isteğinin bu yolda Danıştaya da intikal etmiş bulunduğu an
laşılmasına binaen vâki talep hakkında bu bakımdan komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Dilekçi : Devlet Denizyolları İşletmesi Anamur fenerinde 
37 yıldır müstemirren vazife görmetke iken 13 . VH . 1951 ta
rihinde ve yaş hiddinden dolayı ve sadece fenerlerin Devlete 
intikal ettiği tarihten itibaren sebkeden müddeti hizmetine gö
re Emekli Sandığında teraküm etmiş bulunan mevduatı geri 
verilmek suretiyle vazifesine son verilmiş bulunduğunu belir
terek;

Mezkûr hizmetten 1947 yılında felç hastalığına tutulmuş 
bir müddet de tedavi ettirilmiş ve hastalığı da artmış bulun
duğu halde Mersin Memleket Hastanesinden alarak Emekli 
Sandığı Genel Müdürlüğüne göndermiş olduğu raporuna göre 
verilen 4 . II . 1952 gün ve 732 sayılı kararla bu hastalığın va
zifeden mütevellit bulunmadığı ve dolayısiyle aylık bağlana- 
mıyacağına karar verilmek suretiyle mağdur edilmiş olduğun
dan ve gerek itirazen Maliye Bakanlığına ve gerekse Ulaştır
ma Bakanlığına yaptığı müracaatlarından dahi bir netice ala
madığı için Yüksek Meclisçe; kendisine bir miktar aylık bağ-

Karar No. Karar tarihi

5164 15. X II. 1952

14655/1365)9 Bilâl Gürbüz. 
15514/14483 Göktaş Mah. de

Eski Fener Gardi
yanı.
Anamur.

(Dilekçe özeti : Vazife malûlü 
olarak aylık bağlanması veyahut 
Irir miktar tazminat ödenmesi 
hakkında).
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lanması veyahut tazminat verilmesi için alâkalılara emir ve
rilmesini istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Devlet Denizyolları 
ve Limanlan İşletme Genel Müdürlüğü teşkilâtında vazifeli 

iken yaş haddinden dolayı emekliye sevkolunan dilekçinin 4867 
sayılı Kanuna göre nazan itibara alınan borçlanma müddeti 
ile birlikte müddeti hizmeti ancak 13 küsur seneye baliğ oldu
ğu için kendisine 5434 sayılı Kanunun 82 ve 83 ncü maddele
rine göre toptan ödeme yapılmış olduğu. Vâki hastalığına ait 
raporunun da Emekli Sandığı Sağlık Kurulunca incelenip va
zifeden doğmadığı tesbit edilmiş bulunduğuna işaretle bu du
ruma göre mumaileyhe emekli aylığı veya vazife mâlûlü aylığı 
bağlanmasına imkân olmadığı gibi aynca bir tazminat veril
mesine de mevzuatın müsait bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
nun 9 ncu maddesine göre; mezkûr sandığın emeklilik işlemleri
ne karşı yapılacak itirazın tetkiki Maliye Bakanlığı ile nihai 
olarak idari kaza merciine ait vezaif cümlesinden bulunmakla 
dilekçinin vâki talebi hakkında bu bakımdan Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına üyeden Ömer Bilen, 
Fikri Düşünsel, Muzaffer .ili Mühto ve A. Fahri Ağaoğlu ve 
Abdülkadir özbay’m vâki muhalefetlerine karşılık ekseriyetle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5165 15 . XH . 1952

14859/13860 Akif Sües.
Haliç - feneri Kire 
mit Cad. No. 77. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Mesleki ile müte- 
mütenasip bir vazifeye tâyini hak
kında) .

Dilekçi : Ailesinin sıhhi mazeretine binaen kıdemli istihkâm 
yüzbaşılığından istifaen aynldığını ve yaptığı müracaatlara 
rağmen hariçte durumuna uygun bir hizmet bulamadığını be
yanla mesleki ile mütenasip her hangi bir vazifeye tâyin olun
masını istemektedir.

Bayındırlık Bakanlığı cevabi yazılarında : Dilekçiye; her 
hangi bir vilâyet emrinde sürveyyan olarak çalışmak istediği 
takdirde müsbit evrakının gönderilmesi hususunda yapılan teb
ligata karşılık, kendisinden alınan bir mektupla ancak aslî maaşı 
ve müktesep hakkı olan maaşa uygun bir hizmet kabul edebile
ceğini bildirdiği belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık aevabına göre; talep haldanda;
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ye adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5166 15 . X I I . 1952

Başkan
Maraş 

.1. Ay teiniz

Sözcü yerine 
Tokad 

A. dürkan

Kâtip
Ankara 

ö. Hilen
Balkesir 

.1. F. İşeri
Bingöl 

F. F. Düşünsel

Konya Klâzığ Kastamonu Malatya Malatya Seyhan
F. Ağaoğlu H. A. Yönei) M. Â. Mühto N. Ocakcıoğlu A. özbay S. Serçe

Trabzon Urfa Yozgad
£>. E. Alper en R. K. Timur oğlu Y. Karslıoğlu



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

6633/6176 Mustafa Batmaz 
Kimıasti Mah. 
Yeşilsank No. 14 
de.
Fatih - İstanbul.

Başkaıı Sözcü
Maraş Bolu
. 1y t emiz M. Güçbümez

(Dilekçe özeti : 2647 sayılı komis
yon kararma rağmen elân maluli
yet maaşı bağlanmadığından şi
kâyet).

Dilekçi : 1948 tarihli dilekçesiyle ezcümle : Mâlûliyet dere
cesinin 6 dereceyc yükseltilmesine mütaallik bulunan 15. V .
1946 gün ve 2647 sayılı Dilekçe Komisyonu karanna rağmen 
maaş bağlanmadığından şikâyet ederek alâkalılara emir veril
mesini istemektedir.

İncelenen dosyaya nazaran : Filhakika dilekçi hakkında mez
kûr tarih ve sayı ile verilmiş olan karar da: «1943 de müracaat 
eden dilekçinin 6 ncı derece de mâlûliyeti bildirilmekte bulun
duğundan terfian bu derece üzerinden mâlû.tliyet maaşı bağlan
ması lüzumuna oy birliğiyle karar verilmiş» bulunduğu görül
mektedir.

Komisyona davet olunan Millî Savunma Bakanlığı mümessili 
tekaüt şubesi müdürü Hilmi Tümerdem 16. X I I . 1952 tarihinde 
verdiği izahatta : Bahis mevzuu kararın fotmalitelerin tekem
mülünü mütaakıp derhal infaz olunarak mumaileyhe aylık bağ
lanmış olduğu ve adı geçenin ahiren vefat ettiği belirtilmiştir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık mümessilinin verdiği izahata 
göre, kararın yerine getirilmiş bulunduğu anlaşıldığından vâki 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5167 16. X I I . 1952

Kâtip
Bilecik Bingöl Konya Kar«

F. F. Düşünsel A. F. Ağaoğhı M. Bahadır

Malatya 
N. Ocakcıoğlu

Seyhan 
SY. Serçe'

Trabzon l'rfa Yozgad
S. E. Alperen R. K. Tinımuroğln Y. Karslıoğılv
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve rıe sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Memleketlerine 
dönen Tunceli halkına bu meyan- 
da kendisine fena muamelede bu
lunan tahsil memuru Kemal Polal 
ile Gelir Memur Vekili Cemil.in 
tecziyc olunmaları hakkında'J.

Dilekçi : Memleketlerine dönmeleri serbest bırakılan 
Tunceli ahalisinden olup başkalarına tevzi edilen arazilerine 
ait istihkakını almak üzere devairi resmiyeye vâki müracaat
larına daima dürüşt bir muamele ile karşılandıklarından ez
cümle son olarak yine aynı maksatla yaptığı müracaata karşı 
aynı şekilde hareket eden tahsil memuru Kemal Pfclat ile ge
lir memur vekili Cemil’in tecziye olunmasını ve bu elîm vazi
yete son verilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 5098 sa
ydı Kanunla; istihkak sahiplerine ödenecek mazbata bakiyele
ri karşılığı olarak Maliye Bakanlığı Bütçesinin 481 nci ben
dine konulmuş olan ödenekten 5420 sayılı Kanuna tevfiken 
istihkakını alması için mahallî .mal dairesine müracaatta bu
lunması lâzımgeldiği bildirilmektedir.

Devlet Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin; dilekçesini 
tanımadığı bir arzuhalcıya yazdmp ve okumadan da gönder
miş ve adı geçen memurlar hakkmdaki iddianın da keza bu
nun tarafından ilâve edilmiş bulunduğunu ve kendisinin bu 
mevzuda her hangi bir şikâyeti olmadığını beyan eylediği bil- 
dirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkın
da Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5168 16 . X I I . 1952

( Dilekçe özeti : Oğlunun ölümüne 
sebebiyet veren Eskişehir Verem 
Dispanseri doktoru hakkında taki
bat ifasına dair) .

Dilekçi : Tedavi görmekte olduğu Eskişehir Verem Dis
panserinde fennî tedbir ve lâzimelere riayetsizlik yüzünden 
ciğerlerine hava verilmetke olan oğlunun ölümüne sebebiyet 
veren doktor hakkında mezkûr il idare heyetince mucip sebep
ten âri olarak verilmiş olan men’i muhakeme kararından şi
kâyet ederek evrakının C. Savcılığına tevdi olunmasını ve 
emsaline ibreti müessire olmak üzere müsebbibi hakkında 
icabeden cezanın verilmesini istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı cevabi yazısında : Yap- 
tınltn tahkikatı havi evrak üzerine sanık doktor hakkında il

6235/5810 Hava Mendi.
Hisanönü So. No. 14 
Küçükrrrastafapaşa - 
İstanbul.

1782/1666 Mahmut Yeşil 
14445/13456 Arcı Köyünde.

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

idare kurulunca meni muhaketme karan verilip ve mezkûr 
kararın Danıştay İkinci Dairesinin 9 . IX  . 1949 gün ve 2739/ 
1305 sayılı kararı ile de itirazı reddolunmak suretiyle tasdik 
edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Memurin Muhakemat Kanunin ’ mu
vakkatinin 2 ve 5 nci maddeleri dairesinde yapılan tahkikat 
ve verilen kararın derecattan geçmek suretiyle ve bu mevzuat 
dairesinde kesinleşmiş bulunmasına binaen talep hakkında bu 
bakımdan Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal bu
lunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5169 16. X n . 1952

(Dilekçe özeti : Kendisini döven 
ve hürriyetini tahdit ve üzerin
deki parasını gasbeden jandarma
lardan şikâyet).

Dilekçi : Siverek’in Beyşihli Köyü merasında hayvanlarını 
otlatmakta iken bir hırsızhk isnadı yüzünden jandarma onba
şısı Memik Gökçayır ve refakatindeki beş er tarafından efradı 
ailesi ile birlikte 3 - 4 gün kırlarda dolaştırıldıktan ve dövül
dükten sonra Karacadağ Karakoluna getirilip Gedikli Çavuşun 
da muvafakati ile üzerindeki 200 lirasının da gasbolunduğun- 
dan şikâyet ederek haklarında takibat yapılmasını istemekte
dir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Dövmek ve 100 lira rüş
vet almaktan sanık olarak tahtı muhakemeye alınmış bulunan 
adı geçen onbaşının Siverek Asliye Ceza Mahkemesince bera- 
etine karar verilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış bulunan talep hakkında komisyoumuzca yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5170 22 . X n . 1952

(Dilekçe özeti : Askerî yasak böl
geye katılmak üzere istimlâk olu
nan evlerinin geri verilmesi hak
kında).

Dilekçiler : Turan mevkiinde bahriyelilere ait yasak böl
geye katılmak üzere cüzi bir bedelle istimlâk olunan evlerin
de halen subayların oturmakta oluduklannd an^mahsile kiralık 
evlerde oturduklarının göz önünde bulundurularak istimlâk 
bedellerini geri Vermek kaydı ile evlerinin kendilerine iade 
olunmasını istemektedirler.

7012/6470 Hüseyin Yıldırır 
ve ar.
1595, Sokalk 72 No. 
Turan - tzmir.

6558/6075 Harso Sinooğlu.
Karınca Köyünde. 
Viranşehir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Mezkûr bina
ların Mayın depolarının yasak bölge hudutları dâhilinde bulun
masına binaen her hangi bir tehlikeyi önlemek bakımından sa
hiplerine iadesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü . Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5171 2 2 .X I I .1952

(Dilekçe özeti : Emirler Köyünün 
müstakil 2 köy haline getirilmesi 
hakkında).

Dilekçiler : Köylerinin ortasından geçmekte olan çayın 
öbür tarafında sakin bulunan 130 hanelik Beiktaşi halkının 30 
haneden ibaret olan köyleri tarafından halka zülmetmekte bu
lunduklarından bahsile her iki kısmın müstakil birer köy ha
line getirilmesini istemektedirler.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Emirler Köyünün iki 
muhtarlığa ayrılması işinin il genel meclisinin 1952 yılı top
lantısında alınacak mütalâadan sonra bir neticeye bağlanacağı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5172 22 . X n  . 1952

7183/6637 Rukiye Eraz. (Dilekçe özeti : Âmme menfaati
Ortaklarda. bulunmadığı halde yapılan bir is-
Avdın. timlâk muamelesinden şikâyet).

Dilekçi : Köy içinin; 80 yıldır yeri değişmiyen ana yolunun; 
fabrikatör Hilmi admdaki şahsa olan lüzumu ve mumaileyhin 
vâki müracaati üzerine satışa çıkarılıp hiçbir âmme menfaati 
olmadığı halde başka bir yol güzergâhı tesbit olunmak sure
tiyle birçok kimselerin mutazarrır edildiğine işaret ederek bu 
meyanda kendi evinin de istimlâkine karar veren ortaklar be
lediyesinin işbu muamelesinin tetkik ve tahkik ettirilip ve ip
tal olunmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında ; İmar plânı henüz tas
dik olunmamış bulunduğundan istimlâk hususunda hiçbir te
şebbüse geçilmemiş olduğu ve dolayısiyle dilekçinin iddiaları
nın gayrivârit bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre

7048/6505 Ostman Parlak ve 
Veli Orhan. 
Emirler Köyünde 
Sorgun - Yozgad.



talep hakkında komisyonumuzca 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

5173 22 . X I I . 1952

(Dilekçe özeti : Oğlunun tecimi 
ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : Askerlik hizmetini yapmakta iken vereme tutul
duğundan dolayı hava değişimi ile köyüne gönderilen oğlunun 
tedavi ettirilmesini istemektedir.

Milli Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : İstanbul 
Verem Hastanesine yatırılarak tedavi gördükten sonra bir yıl 
hava değişimi alan dilekçinin oğlu Arif Günay’m ; 2 . V . 1952 
tarihinde tekrar Sarayburnu Verem Hastanesine yatırılıp ve * 
23 günlük bir tedaviden sonra 1 yıl daha hava değişimi almış 
bulunduğu bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre; talep hakkın
da Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5174 22 . X n  . 1952

7472/6911 İsmail Üstün.
Tenatur Köyünden 
Ayancık.

Dilekçi : Mürüvvet adlı bir kızı kaçırarak tecavüz etmek
ten ve babasını da öldürmetken sanık olup duruşmaları mev- 
kufen cereyan etmiş bulunan 3 şahsa ait ilk duruşma tarihi 
olan 2 . X .  1950 tarihinden beri başkaca hiçbir duruşma cere
yan etmemiş bulunduğundan bahsile geciktirilen bu işin tah
kik ettirilmesini istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Sanıklar hakkında Si- 
nob Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama ve verilen 
karar safahatı belirttikten sonra hükmün Yargıtaydan da 
geçmek suretiyle kesinleşmiş bulunduğu ve mahkemenin ge
ciktirildiğine dair olan iddianın da yerinde olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkm'- 
da komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

( Dilekçe özeti : Mahkemece duruş
ması geciktirilen bir işin tahkiki 
hakkında).

7257/6708 Mevlût Günayan.
Kırka Köyünde. 
Sandıklı - Afyon.

5175 22 . X n  . 1952



Dilekçe
No.

8134/7555

8302/7715

Mustafa Bekçi ve ar.
Şeyh Bedrettin Mah. 
den.
İlgın.
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Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Harikzede sıfatı 
ile, kendisine, bir ev ve diikkân vc- 
rerilmesi talebine dair).

Dilekçi : Bir yüzbaşı olarak orduda hizmet görmüş emek
tar ve çok mağdur ve merhaıçete şayan bir vatandaş olup Ko
re'de bulunan oğlunun hayat ve mematından haberdar olma
dığından ve Mersin’de Atatürk tarafından verdirilen ev ve 
kahvehanesinin de yanmış bulunduğundan tazallümü hal ede
rek bu elîm vaziyetten kurtarılması için sair harikzedelere 
verildiği gibi kendisine de bu sıfatla bir ev ve kahvehane tah
sis olunmasını istemetkedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Kore Türk 
Kuvvetleri isim listesinde ve yaptırılan soruşturmada dilek
çinin oğlu Sait adında bir kimsenin bulunmadığı, emeklilik 
hususunun tesbiti için sınıfı ile sicil numarasının bilinmesine 
lüzum olduğu bildirilmektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Hali hazır mevzuat 
muvacehesinde dileğin tervicine imkân bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Verilen bu izahata nazaran kaza mer
ciine müracaatta muhtar olan dilekçinin talebi hakkında Ba-

îbrahinı E t hem
Çevrim.
Abbasağa Haşan pa
şa Deresi No. 34 de 
Beşiktaş - İstanbul.

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti': Yalnız kendileri
ni mahkemeye, sevkeden makamla
rın meraya tecavüz eden diğer 
müteneffizan hakkında da a/ym 
muameleyi tatbik etmelerine dair)

Dilekçiler : Memleketin ileri gelen şahıslan tarafından fü- 
zulen tesahüp olunan meralardan bir kaçından da kendileri is
tifade ettikleri için mahkemeye verildiklerinden şikâyet ede
rek yalnız kendileri hakkında tatbik olunan bu muamelenin 
diğerlerine de teşmil olunmasını veyahut kendilerinin de ser
best bırakılmalarını istemektedirler.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Bu ilçeye hariçten ge
lerek tarla ve mera sahibi olmak arzusu ile bâzı şahıslann me
ralarına tecavüz eden müştekilerin belediyece tecavüzden men- 
olunan ve mahkemeye verilen şahıslar arasında bulunmalann- 
dan dolayı şikâyette bulunduklan bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5176 22 . X I I . 1952
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Dilekçe
No.

8586/7974

8859/8241

karılıklar cevabına göre komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5177 22. X n . 1952

(Dilekçe özeti : Köylerinde muvak
kat asayiş karakolu kurulmasına
dair ).

Dilekçiler : Kendi köyleri halkı ile Çapraşık köylüleri ara
sında vukubulan silâhlı bir hâdise dolayısiyle hâdis olan, ölüm 
vakası faillerinin meydana çıkarılması için daima kendi köy
lülerine tazyik yapılmakta ve silâhlarının alınıp ve tevkif 
olunduklarından keza Çapraşık Köyü muhtarının teşviki ile; 
mevkuf bulundurulan kişilerin mezru arazilerine hayvan salı
verdiğinden, keza geceleri silâhlı kuvvetlerle tehdit edilmekte 
bulunduklarından şikâyet ederek Adalete intikal etmiş bulu
nan bu hâdise dolayısiyle haklarının korunmasını ve yeni bir 
vakanın hudusuna mahal bırakılmaması için muvakkat bir asa
yiş karakolu kurulmasını istemektedirler.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Zikrolunan silâhlı çar
pışma dolayısiyle vâki olan ölüm vakası sanıklarından hiçbi
rine dayak atılmamış bulunduğu, badema alınan idari tedbir
lerle bu iki köy arasında tekrar her hangi bir çatışmaya mahal 
bırakılmıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Gerek hâdisenin kaza mercüne intikal 
etmiş bulunmasına ve gerekse yapılan muamelelerde bir gay- 
rikanunilik mevcut ise müsebbipleri hakkında yapılması icab- 
eden tahkikat ve takibatın ve keza asayiş karakolu kurulması 
keyfiyetinin vazifeli adlî, idari makamlara aidiyetine binaen 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5178 22 . X n  . 1952

(Dilekçe özeti : Tekel İdaresince 
ödenmiyen ilâma müstenit alaca
ğının tesviyesi hakkında).

Dilekçi : Ticaret Dairesinin 1950/5266 sayılı ilâmı ile tas
dik olunan bir mahkeme hükmüne müsteniden Kayseri Tekel 
İdaresinden alacaklı bulunduğu 21421 lira inşaat taahhüt ala
cağının bu idarece ödenmediğinden şikâyet ederek tesviyesi 
esbabının temin buyurulmasmı istemektedir.

Gümrük ve Tekel Bakanlığa cevabi yazısında : Dilekçinin 
istisal ettiği hükmün idareye 1950 yılı Bütçescinin hükme bağlı 
alacaklar tertibindeki paranın sarfını mütaalap gelmiş olması

Rauf MiUûr.
Tüccar.
Kayseri.

Mehmet Güneş ve ar. 
Gülistan Köyünde. 
Avaruos.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı v& ne sebepten verildiği

ve eski yıllar bütçelerinde de inşaat masraflarına ait tahsisa
tın da senesi içerisinde ödenmiş bulunması itibarı ile borcun 
bu yıllar bütçesinden ödenmesine imkân bulunmadığı ve bu 
duruma göre ancak karşılıksız borçlar tertibinden alınacak 
tahsisatla ödenmesi mümkün olabilecek bulunan bu alacak için 
Maliye Bakanlığınca kanun teklifine esas olacak muameleye 
tevessül olunduğu bildirilmektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Bu mevzua dair Güm
rük ve Tekel Bakanlığından muahharan alınan ve « Tasihi ka
rar talebinin kabulü üzerine tekrar cereyan eden duruşma so
nunda verilen kararın henüz idareye tebliğ olunmadığı ve hük
mün kesinleşmesi halinde mütaahhit alacağının Tekel Genel 
Müdürlüğünün cari yıl bütçesinin hükme bağlı borçlar bölü
münden ödeneceğine dair » bulunan yazı örneğinin eklice gön
derilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5179 22. X II. 1952

(Dilekçe özeti : Alınan füzuli ver
gi tevkif atının reddi hakkında).

Dilekçi : 90 lira ücretle çalışmakta olduğu Ankara Beledi
yesi Bahçeler Müdürlüğündeki bu hizmetinden dolayı iuzulen 
kesilmiş olan Kazanç, Buhran ve Muvazene vergilerinin 1950 
Aralık ayından itibaren geri verilmesi hususunda îtiraz Ko
misyonundan ve Damştaydan da karar istihsal ettiği halde iade 
olunmadığından şikâyet etmektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Bekçi olarak çalış
tırıldığı anlaşılan dilekçi hakkında müttehaz 16 . V . 1951 gün 
ve 464 sayılı îtiraz Komisyonu kararının, yalnız Aralık 1950 
aylarından tevkif olunan vergilerin iadesini âmir bulunduğu 
için bu aya ait verginin kendisine geri verildiği, bu karar hak
kında ayrıca 5432 sayılı Kanun gereğince incelemenin iadesi 
talebinde bulunulduğu ve alınacak neticeye göre gereğinin ya
pılacağı. Mumaileyhe ait bakanlığa tebliğ olunmuş bir Danıştay 
kararı da olmadığı bildirilmektedir.

Komisyonca görülen lüzum üzerine; mumaielyhin yedindeki 
Danıştay kararının görülmesi için yapılan temasta; henüz böyle 
bir karar mevcut bulunmadığı ve sadece Danıştaya dâva açıl
dığı anlaşıldıktan sonra.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yapılan tarhiyata karşı Vergi 
Usul Kanunu dairesinde;. aledderecat Vergi îtiraz ve Temyiz 
komisyonları ile nihai olarak Danıştaya intikal ettiği anlaşılan 
vâki talebi hakkında bu bakımdan komisyonumuzca bir işlem

9392/8746 Süleyman Polat. 
14199/13227 Belediye Bahçeler 

Müdürlüğünde 
îşçi.
Ankara.



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi • Ko ııisyou kararı ve ne sebepten verildiği

yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

5180 22 . X I I . 1952

9677/9006 Mehmet Yarımbaş.
Ardı çatak Köyünde. 
Vakfikebir.

( Dilekçe özeti : Vakfıkebir Yar- 
ç/ıçlığınca 3,5 yıldır intaç olunmı- 
yan dâvasının bir an önce netice- 
lendinlmesi hakkında).

Dilekçi : Vakfıkebir İcra Memurluğunun yolsuz bir muame
lesi neticesi elinden alınmış bulunan fındık mahsulleri ile iki 
parçaden ibaret gayrimenkullerinin kendisine iadesi İcra ve İf
lâs Kanununun 40 ncı maddesine göre hükme bağlanmış olduğu 
halde; bu mevzuda ayrıca açmak zorunda bırakıldığı dâvasının 
3,5 yıldır bir türlü neticelendirilmediğinden şikâyet ederek 
uğradığı mağduriyete nihayet verilmesini istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Alacaklı Mustafa Bay
kan tara fından müşteki aleyhine 750 liralık re’sen tanzimli noter 
senedine müsteniden açıla icra takibatı neticesinde borçlunun 
iki gayrimenkulünün alacaklı adına tescil ve mütebaki borç için de 
1 500 kilo fındığının haciz edilerek satıldığı ve bu muamele 
aleyhine vâki itirazının da icra tetkik merciini ve Yargı tay dan 
geçmek suretiyle kesinleştiği ve bu muameleden sonra dilekçi 
asliye hukuk mahkemesinde açtığı bir dâva ile borcun satış mua
melesinden evvel ve haricen ödenmiş olduğu hakkında her ne 
kadar bir hüküm almış ise de bu bakımdan icra muamelâtında 
bir olsuzluk bulunmadığı.

Ayrıca şikâyet konusu edilen Vakfıkebir Asliye Hukuk Mah
kemesinin 949/115 sayılı dosyasında derdest bulunan ihalenin 
fesih ve tazminat dâvasının teşkili tarafeyn, vekil tutmak ve
kâletname ibrazı ve delil toplanması ve reddi hâkim gibi sebep
ler dolayısiyle talika uğradığı ve bu itibarla bu muamelede de 
keza bir yolsuzluk bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
ve?'ildi.

Karar No. Karar tarihi

5181 22. X I I . 1952

9701/9030 Necip Soybaş.
Gazi Bulvarında.
D Amerikan Tütün 
Kumpanyası kar
şısında Kahveci. 
İzmir.

(Dilekçe özeti : Keyfi olarak kah
vehanesini yıkmak suretiyle ken
disini ızrar eden belediye müfet
tişlerinden Ali ve Şahap adında
ki şahıslar hakkında takibat ya
lamasına dair).

Dilekçi : Çoluk çocuğunun geçimine medar olan kahvehane
sinin halen açıkta buluna belediye müfettişlerinden Ali ve Şahap
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

ismindeki şahıslar tarafıdan ve Demokrat Partiye intisabı dola- 
siyle kendisine olan husumetleri yüzünden yıkılıp bigayri hakkın 
ızrar edildiğini, haklarında belediye başkanlığına yaptığı müra
caatlarından da bir netice alamadığını belirterek mezkûr şahıs
ların teçziye edilmesini ve bu haksızlıklara nihayet verilmesini 
istemektedir. *

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Belediye arsası üzerinde 
kaçak inşaat yaptırdığından dolayı 5431 sayılı Kanun gereğince 
binası yıktırılan dilekçinin İzmir Belediyesi aleyhine açtığı dâva
nın mahkemece reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup mahke
mece de incelenerek karara bağlanmış olan talep hakkında ge
rek bu yönden ve gerekse kendilerine mesuliyet terettüp edecek 
olan memurlar hakkında yapılması icabeden tahkikatın ifası Me
murin Muhakemat Kanununun 2 nci maddesinde yazılı bulunan 
idari makamlara aidiyeti bakımından komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

22 . X TI . 1952

10693/9941 Zeki Balkı. 
Jandarma kıtası 
Hesap Memuru. 
Eskişehir.

(Dilekçe özeti 
kında).

Nasp tashihi hak-

Dilekçi : 1322 yılında; 8 nci sınıf hesap memuru olarak 
Jandarma Zâbit Mektebinden çıktığını mezkûr rütbede bekleme 
süresi 6 ay olduğu halde birtakım Devlet gaileleri yüzünden 
ancak 6 sene 5 ay sonra birinci sınıf memurluğa yükseltildiğini 
ve emsallerinin vâki mağduriyetleri 3128, 3428 ve 4296 sayılı 
kanunlar gereğince telâfi olunduğu halde kendisinin mezkûr 
kanunlardan ve hattâ 4073 sayılı Kanundan dahi istifade etti
rilmemiş bulunduğunu belirterek 1341 yılında vâki istifasının 
ve tekrar bu memuriyete dönmesinin terfilerine mâni olamaya
cağı Sûr ay i Devlet Tanzimat Dairesinin 24 Mayıs 1327 'tarih ve 
597 sayılı Kararı ile de müeyyit bulunduğu halde 8 yıl terfiden 
mahrum bırakılmak suretiyle ve ancak 40 liraya terfi ettirilip, 
emsallerinden daha aşağı derecelerde bırakılmasındaki haksiz
liği’ ve Askerî Yargıtayda açtığı dâvanın da süre aşımı cihe
tinden keza reddedilmiş bulunduğuna işaretle 8, 7 ve 6 nci derece 
nasplarımn düzeltilerek 3 ncü sınıf hesap memurluğuna yük
seltilmesini istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : 6 nci sınıfa nasp 
tarihi 8 . V . 1942 olan dilekçinin, 30 . V IÎI . 1947 tarihinde almış 
bulunduğu sicilinin; kendisinin yedek sınıfta ve 1706 sayılı 
Kanunun tatbikına da yetkili bulunması bakımından Millî Sa
vunma Bakanlığına gönderilip mezkûr Bakanlıktan olman ce
vapta : Mumaileyhin 1306 doğumlu olup muvazzaf emsalinin 
14 . V II . 1945 tarihinde yaş hadlerini doldurmuş bulunmaları
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

itibariyle terfi durumunun incelenmesinin mümkün olamıya- 
cağı bildirilmiş bulunduğu.

Sivil hesap memuru olarak istihdam olunan dilekçinin 4598 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre ve ancak bir defaya mah
sus olmak üzere 40 lira maaşa terfi ettirilebildiği, kendisinin 
bu mevzuda açtığı dâvasının da Askerî Yargıtayın tasdikli ör
neği ekli bulunan 891/315 sayılı Karan ile reddedilmiş olduğu 
belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi icabedip 
ve Askerî Yargıtay tarafından da karara bağlandığı anlaşılan 
talep hakkında bir işlem yapılmasına mhal olmdığına karar 
verildi.

Dilekçi : Öğretmen iken yapmış olduğu askerlik hizmetinde 
geçen 18 aylık müddetinin; 1076/1072, 4712 ve 5585 sayılı ka
nunların sarahati ve Savunma Bakanlığının kıdeminde nazarı 
itibara alınmış olduğu yolundaki tebliğ ve beyanat hilâfına kabul 
edilmemiş bulunduğunu belirterek mümasil bir hâdise dola
yı siyle Askerî Yargıtayca ittihaz olunup ve bir örneği eklice 
sunulan kararla da müeyyit bulunan bu kanuni hakkının tanı
narak 7 nci sınıftan 3 ncü sınıfa kadar olan nasplarına intikal 
ettirilmesi dolayısiyle hali hazır nasbinin 30. VIII 1950 olarak 
düzeltilmesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında: Yedek subay
lık rütbesi ile askerî memur sınıfına naklolunmuş bulunan dilek
çinin, 4712 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi üzerine ve bu ka
nunum geçici maddesinden faydalandınlarak nasbinin düzeltil
mesi hakkında Askerî Yargıtay’da açtığı idari dâvanın ve keza 
tashihi karar talebinin esastan reddedilmiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kasa merciince incelenerek karara bağ
lanmış ve kanun yollanndan da geçmek suretiyle kesinleşmiş 
olan talep hakkında; Anayasanın 54 ncü maddesi muvacehe
sinde komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5183 22. XH . 1952

11319/10517 Zühtü Akdeniz. 
11430/10622 Yeni Malı. 3. Durak-

( Dilekçe özeti : 3 ncü sınıf hesap 
memurluğu nasbinin 30 . VII . 
1950 olarak düzeltilmesi hakkın
da).

ta 8054 Ada 23 Par
selde ve 15 No. da. 
Ankara.

Karar No. Karar tarihi

5184 22. X n  . 1952



Dilekçe
No.

11445/10636
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Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

Necati Toydemir. 
Pmarönü Mah. eiski 
polis memuru. 
.Şarkışla

( Dilekçe özeti : Tekrar jtoUs me
murluğuna almması hakkında K

Dilekçi : Malatya Emniyet kadrosu polis memurlarından 
iken henüz 18 yaşında bulunduğu bir sırada bir kızı iğfal et
miş bulunduğundan dolayı Sivas Ağır Ceza Mahkemesince 
hakkmda müttehaz ve infaz olunmuş bulunan 1 sene 6 aylık 
vâki mahkûmiyetinden bâhis bir ihbar üzerine sepkeden 75 
aylık hizmeti memuriyeti nazan itibara alınmaksızın 1949 yı
lında vazifesine son verilmiş bulunduğunu; halbuki bu mahkû
miyetinin çocukluk çağında vukubulmuş ve keza ekli olarak 
sunduğu ve memnu haklarının iadesine mütaallik vâki müra 
caati üzerine; aynı mahkeme tarafından verilen kararın tet
kikinden de istihraç buyurulacağı üzere; yaş durumuna bina
en âmme haklarından ve bu meyanda polis memurluğundan 
mahrumiyetini tevlit etmiyeceği için bu baptaki talebinin tet
kikim mahal bulunmadığı anlaşılmasına ve son defa yürür 
lüğe giren A f Kanununa rağmen tekrar polisliğe alınması 
için yaptığı müracaatlarının da İçişleri Bakanlığınca kabul 
olunmadığı gibi Danıştayda açtığı idari dâvanın da süre aşı
mından reddedilmiş bulunduğu belirtilerek hata ile mâlûl olan 
bu idari ve adli muamelenin düzeltilerek mahkeme karan dai
resinde her hangi bir yerde polis memurluğuna tâyini hususu
nun karara bağlanmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Vâki müracaati 
üzerine ve miisbit evrakına nazaran manii istihdam bir hali 
görülmiyerek 1944 tarihinde polis memurluğuna tâyin olunup 
Malatya’ya nakli memuriyeti sırasında hakkında yapılan bir 
ihbar üzerine yapılan soruşturma neticesinde, Sivas Ağır Ceza 
Mahkemesinin 3 . V . 1936 tarih ve 61/27 sayılı ilâmı ile Türk 
Ceza Kanununun 414 ve 55 nci maddelerine tevfikan bir sene 
6 ay hapse nmhkûm edildiği anlaşılan dilekçinin 3201 sayılı 
Emniyet Teşkilât Kanununun 23 ncü maddesinin G fıkrasın 
daki kayda istinaden devamı istihdamı caiz görülmiyerek 
tâyin işleminin iptal olunduğu ve bu muamelenin iptali için 
ve Danıştayda açtığı dâvanın da; süre aşımından tetkikına 
imkân bulunmadığına ve 3201 sayılı Kanun hükümlerine göre 
tekrar hizmete alınmamasında kanunsuzluk bulunmadığından 
20 . IV . 1951 gür ve 50/2686-51/1438 sayılı karan ile redde
dildiği.

5677 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile de bu kanundan
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istifade edemiyeceği belirtilmiş bulunduğundan tekrar tavzifi
ne mevzuatın müsait olmadığı bildirilmektedir.

Dosya arasında mevcut Sivas Ağır Ceza Mahkemesinin 
6 . V . 1950 gün ve 69 sayılı karan; dilekçinin hukuku menü 
nuasının iadesine müteallik vâki beyanatım müeyyit bulun
maktadır.

Gereği düşünüldü : îşin mahiyetine ve kaza mercünce ka
rara bağlanmış olmasına binaen talep hakkmda; Anayasanın 
54 ncü maddesi muvacehesinde Komisyonumuzca bir işlem ifa
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı re adresi Komisyon karar', ve ite sebepten verildiği

5185 22. X n . 1952

151151/14120 İbrahim öztünk.
Ortaokul Müdür ve 
Matematik Öğret
meni.

(Dilekçe özeti : Develi İlçesinden 
Hopa İlcesine naklolunmak sure- 
liyle, yapılan haksız muamelenin 
ıslah ve telâfi olunması hakkında)

Dilekçi : 25 yıllık bir kıdeme sahip olduğu ve bakanın gerek 
yurt gezilerinde ve gerekse Teşkilât Kanununun 22 nci madde
sinin kaldırılması hakkında yapılan bir teklif dolayısiyle vâki 
beyanatında; mezkûr maddei kanuniyenin ancak muzır unsur
lara tatbik olunacağı ve sair hususatta ve sureti katiyede tatbik 
olunmamakta bulunduğu ve öğretmenlerin huzur ve istikrar 
içerisinde çalışmalarının temin ve bu mevzuda yapılacak hata
ların derakap ıslah olunacağına işaret buyurulduğu halde ken
disinin mezkûr maddei kanuniyeye dayanılarak ve hiçbir kanuni 
ve hukuki sebep mevcut olmaksızın Develi İlçesinden Hopa’ya 
nakledilmek; dolayısiyle çoluk çocuğundan ayrı yaşamak 
zorunda bırakıldığından ve bu hatalı muamelenin düzeltilmesi 
için vâki müracaatlarının da semeresiz kaldığından bahsile 
gereken kararın verilmesini dilemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Ekli olarak 
gönderilen fezlekenin işaret olunan kısmının tetkikından da 
anlaşılacağı üzere Develi Ortaokul müdürü iken bir kısım ilkokul 
öğretmenlerini âmirleri aleyhine şikâyette bulunmaya tahrik 
ve teşvik ettiği sabit olan müştekinin Memurin Kanununun 35 
nci maddesi uyarınca bugünkü görevine nakledilmiş bulunduğu- 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar olan
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l)ıl»kçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ye adresi Komisyon kaıarı ve ne sebepten verildiği

dilekçinin vâki talebi hakkında komisyonumu*ca bir işlem ifa
sına mahal olmadığına karar varildi

Karar No. Karar tarihi

5186 22 . X I I . 1952

Başkan Sözcii Kâtip
Maraş Bolu Bilecik Balıkesir Bingöl Konya

,1. Ay temiz /. Aşkın -1. F. t seri F. F. Düşünsel 1. F. Ağaoğh

Elâzığ Kavas Malatya îokad Trabzon Uri'a
//. .1. Yön ey M. Bahadır N. Oatkcıoylu .1. Oürkau S. E. Alperen R. K. Timuroğlu

Yozgad 
Y. Karshoğlu
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$220/7640 Ahmet. Demirdöğen.
I). i). Y. Haydarpaşa 
Liman Müdürlüğü 
emrinde 39337 Si- 
fiili.
İstanbul.

*221 7U4 I Mııstat'a Enşitk.
I) I). Y. Haydarpaşa 
Liman Müdürlüğü 
enirimle Bekçi. 
İstanbul.

N222 7(i42 Osman Kk-iyaz.
I >. 1). Y. Haydarpaşa 
Liman Müdürlüğü 
emrinde 2152 sieil 
sayılı Bekçi. 
İstanbul.

N23N 765« Boktaç Işıııak.
I). D. Y. Haydarpaşa 
Liman Müdürlüğü 
om rinde.
İstanbul.

N247 '7665 Ahmet.
I). I). Y. Haydarpaşa 
Liman Müdürlüğü 
emrinde 13806 Bek
çi.
İstanbul.

N260/767N İsmail.
I >. I >. Y. Haydarpaşa 
Liman Müdürlüğü 
İstanbul.

«S300/7713 İsmail Snwnak.
D. I). Y. llavdarpaş/ı 
Liman Müdürlüğü 
emrimle 38743 S>iri| 
sayılı.
İstanbul.

*301 7711 Mustafa Canbel.
D. D. Y. Haydarpaşa 
Liman Müdürlüğü 
emrinde 37610 Sieli 
saydı 
İstanbul.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

( Dilekçe özeti : Füzulen yapılan 
rergi tevkif at mm reddi hakkın
da). *

Dilekçiler : 5088 sayılı Kanunla ücretlerin 2 lirası için 
l . X .  1947 den itibaren tanınmış bulunan vergi muafiyetine 
rağmen; mezkûr tarihten 1 . VII . 1950 tarihine kadar tevki- 
fatın fuzulen devam olunması dolayısiyle Maliye Bakanlığına 
yaptıkları müracaatlennın reddolunmuş bulunduğundan şikâ
yet ederek kesilen verginin iadesi için emir verilmesini iste
mektedirler.

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçilerden 3 üne 
Maliye Bakanlığınca yapılan tebligatın ekli olarak sunuldu
ğuna işaret olunarak istihkaklarından fuzulen kesildiği bildi
rilen vergi hakkında; Bakanlıkça ve re ’sen reddiyat yapılma
sının mümkün bulunmadığı ve Maliye Bakanlığı işarı daire
sinde mahalli vergi daireleri tarafından gereğine tevessül olu
nacağı bildirilmektedir.

15 . X n  . 1952 tarihli Komisyon toplantısında görülen lü
zum üzerine dâvet olunan Maliye Bakanlığı mümessili Gelirler 
Genel Müdür Muavini Kemal Ergin Arkan 23 . XII . 1952 gü
nü verdiği izahatta :

Bakanlıkça bidayeten; sadece bedenen çalışanların tah
didi mahiyette işçi vasfmı haiz oldukları İçtihadında bulunul
muş ise de mükellefler tarafından Danıştaya açılan dâvalar 
dolayısiyle bu İçtihat dışında kararlar verilmekte olduğu 
görülerek mezkûr merciden alman bir istişarî mütalâa üzeri
ne; işçi vasfınm î.ş Kanunu çerçevesi içersinde tâyin ve tesbit 
olunması iktiza ettiği anlaşıldığından; bu durumları üzerinde 
tereddüt edilenlerin de zikrolunan 5088 sayılı Kanunla tanı
nan muafiyetten istifade etmeleri lüzumunun alâkalılara bildi
rilmiş bulunduğu; ancak bu kabil mükelleflerden bu karar ta
rihinden 3 ay önceye kadar alman vergilerin iade olunup 
daha önce ki tevkifatm 669 sayılı Meclis kararına dayanılarak 
iadesi cihetine gidilememiş bulunduğunu belirttikten ve Üye 
den Fahri Ağa oğlu‘nun bu tarhiyatm maddi hata ile mâlûl 
bulunması itibariyle Bakanlıkça ve re’sen ıslah ve tevkifatm 
da iadesi icabedeceği ve keza bu işin komisyonumuzca tetkik 
olunabileceği yolundaki mütalâa ve beynndan sonra.

Gereği düşünüldü : Tetkiki, Malî ve İdari kaza merciine 
ait olan talep hakkında; Komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına üyeden Fahri Ağaoğlu’nun vâki muha
lefetine karşılık ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5187 23 . X n  . 1952



bilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

15301/14292 Salih Zeybok.
İ 6034/14967 iplik Fabrik««ı

Sütlüce Karaağaç 
Caddesi No. 49. 
Haliç - İstanbul

(Dilekçe özeti : Hesap Uzmanı 
Adnan Azov ve muavin Kadir Gün 
hakkında).

Dilekçi : Müessesesinin 1948 - 1951 yılı hesaplarını incele
meye memur edilen Hesap Uzmanı Adnan Azov ve muavini 
Kadir Gün’ün; fabrikada çalışan kimseleri iğfal ve tehdit ve 
hile yolu ile aleyhte delil tasni etmek, merciinden karar alma
dan arama yaparak evrak müsaderesi cihetine gitmek, inceleme 
sırasında muhafazasiyle mükellef bulundukları mahremiyete 
riayet göstermemek ve binnetice sahte zabıt varakası tanzim 
edip kasdi ve iltizamı surette kendisini izrar eylemek gibi fül 
ve hareketlerde bulunmuş olmalarından dolayı haklarında Me
murin Muhakemat Kanunu hükümleri dairesinde tahkikat yapı
larak evrakının Danıştaya tevdiini mütaddît dilekçelerle Maliye 
Bakanlığından istemiş olduğu halde şimdiye kadar bu hususta 
bir netice alamadığı gibi ilk tahkikat evrakının merciine sevk 
olunduğu yolunda bir muamelenin yapıldığını da öğrenemedi- 
ğinden bahsile, işin kanuni mecrasına ircaı hususunun sağlan
masını istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : İstanbul’da Süt- 
lice’de kâin îplik Fabrikası sahibi Salih Zeybek firmasının
1948 - 1951 yıllan hesaplarım ihbar üzerine ikinci defa tetkik 
eden Hesap Uzmanı Adnan Azov ve muavin Kadir Gün'ün in
celeme dolayısiyle ihtiyar ettikleri fiil ve hareketler kanun 
hükümlerini ve mükellef haklannı ihlâl eder mahiyette görül
memiş ve tetkik raporlan üzerine yapılan tarhiyatm haksızlığı 
yolundaki mükellef iddiası da salâhiyetli merciler tarafından 
İncelenmekte bulunmuş olduğu cihetle, bu hususlarda, bakan
lıkça muamele tâyinine mahal görülmediği bildirilmektedir.

Bu hususta izahat vermek üzere, Maliye Bakanlığından mü
messil olarak gönderilen Hesap Uzmanlan Kurulu Başkanvekili 
ve Maliye Müfettişi Derviş Glâvan’m beyanatına nazaran da: 
Dilekçi parafından Hesap Uzmanı Adnan Azov ve muavin Kadir 
Gün haklannda muhtelif tarihlerde bakanlığa gönderilen on 
iki şikâyet dilekçesi tevhi't edilerek muhtevaları incelenmiş 
ise de neticede suç işlendiği anlaşılamadığından adlan geçen 
uzmanlar hakkında Memurin Muhakemat Kanununun 2 nci 
maddesi delâletiyle muamele tâyinine mahal görülmemiş ve bu 
mahiyetteki işlem, usulü dairesinde icra kılınan bir tahkikata 
değil, Hesap Uzmanlan Kurulu Başkamnın münferiden yapmış 
olduğu tetkikata istinat ettirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Hesap Uzmanı Adnan Azov 
ve muavin Kadir Gün’e mâtuf beyanı, kanunun suç olarak va- 
sıflandırdınldığı birtakım fiil ve hareketlerin memuriyet vazi
fesinin ifası sırasında ika olunduğunu iddiadan ibaret olma
sına göre bu bapta behemehal Memurin Muhakemat Kanunu hü
kümleri dairesinde ilk tahkikatın icrasiyle evrakının icabı tâyin

Komisyon kararı ve ne. sebepte» verildiği



bilekçe bileifcç« aahibinin 
No. adı, soyadı ve »dreai Komisyon kararı ve ne «ebe|M*n verildiği

Başkan 
Maras 

.1. Aytem-h

İüâzığ
11. A. Yöney

Yozgat]
Y. Karshoğlv

ve takdir olunmak üzere Danıştaya tevdii lâzımgelirken, Bakan
lıkça yalnız şikâyetin tetkik ettirilmesiyle iktifa çlunarak ve ka 
nunun bu m aiyetteki şikâyetler için tanınmadığı bir takdir 
hakkına da dadanılarak yazılı şekilde muamele tâyinine mahal 
olmadığı yolunda işlem yapılması, sözü geçen kanunun sarahati 
ve muttarit tatbikat ile kabili telif görülemediğinden, dilekçinin 
vâki şikâyetinin taallûk ettiği kimseler hakkında zikredilen 
kanun hükümlerinin aynen uygulanması sebeplerinin Maliye 
Bakanlığınca istikmali lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5188 23 . X I I . 1952

¿Sözcü Kâtip
Bolu Bilecik Balıkesiı' Bingöl Konya

l. Aşkın A. F. işeri F. F. Düşünsel .1. F. Ağaoğtü

Kars Malatya Tokad Trabzon l'rfjı
M. Baharla- N. Ocakctoğlu A. Oürkan S. E. Atpercıı K. K. Timuroğhı

(Dilekçe sayısı : 57)

T. B. M. M. Basımevi
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Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

12802/11912 Mustafa özevren.
Oe7:ici Arazi Ka
dastro Yargıcı.. 
Nallıhan.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(D ilekçe özeti : H akkındaki t e v 

li ih cczeılurımn ketidınhnanınıı 

da ir).

Dilekçi : 1947 yılmda Terme Yargıcı bulunduğu sırada 
bu ilçeyi ziyaret eden Demokrat Parti Genel Başkanına neza- 
keten (hoş geldiniz) demiş olmasına muttali ve bundan dolayı 
da kendisine muğber olan o zamanın Adalet Bakanı tarafın
dan gönderilen müfettişin; bâzı keşif kararlarının vaktinde 
yerine getirilmediği, duruşma günlerinin uzun fâsılalarla tâyin 
edildiği ve bâtıl olan bir evlenmenin de tescili için nüfusa 
tezkere yazılmış bulunduğu yolunda hazırladığı rapora daya
nılarak hakkında bu cihetlerden muhtelif tarihlerde âmme dâ
vası açıldığını ve neticede bu dâvaların kısmen beraet hükmü, 
kısmen de 5677 sayılı A f Kanunu ile ortadan kalktığını ve ken
disine isnat olunan fiil ve hareketler haddi zatında inzibati 
cezayi müstelzim derece ve mahiyette olmadığı halde mezkûr 
âmme dâvalarının sözü edilen beraet ve af sebepleriyle orta
dan kalkmasından sonra da Bakanlığın bu meseleyi tekrar tah
rik etmesinden dolayı inzibat komisyonunca 3 tevbih cezasına 
çarptırıldığını ve bu cezalar yüzünden derecesinin de tenzil 
edildiğini ve bu baptaki muamele ve kararların kanun hü
kümlerine, madelet ve nasfete uygun olmadığını beyanla, hali
kındaki tevbih cezalarının kaldırılmasını istemektedir

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Keşif kararlarını 
vaktinde yerine getirmemek ve bâtıl olduğu iddia edilen bir 
evliliğin tescili hakkında nüfusa yazı yazmak maddelerinden 
dolayı dilekçi hakkında açılan âmme dâvaları 5677 sayılı Af 
Kanunu gereğince sâkrt olmuş ise de bu fiiller inzibati ba
kımdan muamele icrasını müstelzim mahiyette görülerek dilek
çinin üç defa tevbih edildiği ve mezkûr tevbih cezalarının kati
leştiği ve derece tenziline mütaallik karara vâki itirazm da 
mercünce incelenmetke bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Her derecede İnzibat meclislerinin 
Anayasanın (54) ncü maddesindeki - mahkeme - tâbirine dâhil
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı re adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

olmadığı ve bu sebeple mezkûr meclislerin muamele ve karar
lan aleyhine Büyük Millet Meclisine müracaat edilebileceği 
Başkan Abdullah Aytemiz ve Üyeden Salih Esad Alpern’in 
muhalfetlerine karşı çoğunlukla kararlaştırıldıktan sonra işin 
esası tetkik edildi.

Adalet Vekâleti İnzibat Meclisince Hâkimler Kanununun 
90 ncı maddesi hükmüne dayanılarak derecesi indirilmiş olan 
dilekçinin bu baptaki karara karşı ileriye sürdüğü itirazı in- 
celiyen ve Temyiz Mahkemesi reislerinden müteşekkil bulunan 
Heyetin; tevbihi müstelzim görülen fullerin bir arada tesbit 
edilmiş olması hasebiyle tamamının bir tek disiplin cezasına tabi 
tutulması icabedeceği beyaniyle vâki itirazı bu noktadan kabul 
ve derece tenzili cezasını da ref’etmiş olduğu sonradan getiri
len 8 . V . 1952 giin ve 61/78 sayılı karar münderecatmdan 
anlaşılmıştır.

Bu kararla, tesbit şekli bakımından arzettiği hususiyete 
mebni ayrı ayn inzibati cezaya mütehammil görülmiyen ey
lemlerden dolayı dilekçi hakkında üç tevbih cezası uygulan
masının isabetsizliği ve binnetice mezkûr üç tevbihin bir tek 

disiplin cezasma kalbi lüzumu kesin olarak tebarüz etirilmiş ve bu 
suretle mezkûr 90 ncı maddenin tatbikim gerektiren asıl un
surun tekevvün etmemiş olduğu kabul olunmuş bulunmasına 
göre sözü edilen üç tevbihten ikisinin zikredilen ve tecezzi et
tirilmesine imkân görülemiyen kurul karan zımnında mürtefi 
olmuş sayılması artık tabiî ve zaruri telâkki edilmek lâzım - 
gelir.

Binaenaleyh, bahsi geçen Başkanlar Kurulu karannm tev
lit ettiği bu tabiî ve hukuki sonuç yönünden dilekçi hakkında- 
ki üç tevbit cezasından ikisine mevcut nazariyle bakılamıyaca- 
ğından mezkûr cezalann hâsıl etmiş olduğu fiilî neticelerin 
dahi beyan olunan sebeplere binaen hükümsüz addine, üyeden 
A. Fahri Ağaoğlu, Abdiilkadir özbay, Salâhattin Hüdayioğlu, 
Nuri Ocakcıoğlu ve Yusuf Karslıoğlu’nun muhalefetlerine kar
sı mevcudun ekseriyetiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5189 7 . 1 .  1953
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15112/14111

Dilekçe
No.

Nuri Şahbaz 
T. C. Morftez Ban
kası Etüd Servisin - 
de.
Ankara.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııc .sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Cezasının bütün 
neticeleriyle birlikte affı hakkın
da).

Dilekzi : Kore’de asker bulunduğu sırada, memleketteki 
ailesine göndereceği mektuplara yapıştırmak üzere, Posta İr
tibat Memuru Yusuf Acem oğlu adındaki Çavuştan satınaldığı 
posta pullarından bir kısmının üzerinde zuhur etmesinden 
dolayı askeri mahkemeye verilerek neticede emniyeti suiisti
mal suçundan üç yıl hapse mahkûm edildiğini halbuki posta 
işi ile hiçbir zaman görevlendirilmediği için emniyeti sunsti- 
mal bahis mevzuu olamıyacağı gibi mücerret posta irtibat me
murundan pul satmalmış olması da emniyeti suiistimal suçu
nun unsurunu teşkil etmiyeceğini ve bu itibarla adlî bir hata 
işlenerek mahkûmiyeti cihetine gidilmiş olduğu ve büyük bir 
ideali tahakkuk^etirmek maksadiyle gitmiş olduğu Kore’de 
ihraz eylediği gazilik şeref ve mertebesinin böyle bir hata yü
zünden zıyaa uğramasına Büyük Meclisin rıza göstermiyeceğini 
beyanla, bahis mevzuu cezanın hukuki neticeleriyle birlikte 
affını istemektedir.

Millî Snvunma Bakanlığının cevabi yazısında : Kore’de 
bulunduğu esnada muhabere bölüğü haber merkezinde görev
lendirilmiş olan dilekçi Nuri Şahpaz’ın mektup zarflarından 
çıkarılmış posta pullarmı erlere sattığı ihbar edilmesi üzerine 
yapılan araştırma sonunda, yapıştırılmış oldukları yerlerden 
söküldükleri anlaşılan bir miktar posta pulunun üzerinde zu
hur ettiği ve bundan dolayı askerî mahkemeye verilerek Türk 
Ceza Kanununun 510 ncu maddesine tevfikan ve takdiren üç 
yıl hapse mahkûm edildiği ve vâki temyizi üzerine de hakkın- 
daki hükmün Askerî Yargıtayca tasdik edilmek suretiyle ke
sinleştiği bildirilmekte ve yurttan çok uzaklarda bir ideal uğ
runa feragatle çalışan kahraman askerlerimizin yegâne ha
berleşme vasıtaları olan mektuplarına yapıştırmış oldukları 
posta pullarını, süfli ve hasis bir menfaat temini maksadiyle 
söküp satmak gibi bir füli irtikâp ettiği sabit görülerek mah
kûm edilen dilekçinin bu mahkûmiyetinin müessir bir ibret 
teşkil edece îi de ilâveten beyan olunmaktadır.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi mucibince bu husu
sun görüşülmesinde hazır bulundurulan Adalet Bakanlığı mü
messili hâkim Fuad Erdoğan ile, meselenin esası Millî Savunma 
Bakanlığını ilgilendirmesi bakımından bu bakanlığın temsilcisi 
olarak gönderdiği Askerî Adalet Dairesi Başkanı Arif Onat’m 
hâdiseye mütaallik beyan ve izahları dinlendikten sonra işin 
gereği görüşülüp düşünüldü :

Kore’deki Türk Silâhlı kuvvetlerine mensup bir kısım er
lerimizin memleketteki yakınlarına gönderilmek üzere dilekçi 
Nuri Şahpaza hizmeti icabı tevdi ettikleri mektuplar üzerinde
ki posta pullarını adı geçenin sökerek diğer erlere sattığı 
Askeri Mahkemece sâbit görülerek Türk Cçza Kanununun 910



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

ncu maddesine tevfikan ve takdiren üç yıl hapsine hükmedil
miş ve bu hükmün Askerî Yargı tayca da onanmak suretiyle 
kesinleşmiş olduğu evrak arasında bulunan ilâm suretleri mün- 
derecatmdan anlaşılmasına ve mezkûr mahkûmiyeti müstelzim 
görülen suçun tavsif edilen mahiyetine nazaran, vâki af tale
binin dikkate alınacak değerde olmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5190 7 . 1 .  1953

Reis 
Maraş 

Abdullah Aytemiz

Sözcü 
Bolu *

Mahmut Giiçbilmez

Kâtip
Bilecik Bingöl 

Feridun Fikri Düşünsel

Konya
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu

Elâzığ 
Hamit Ali Yöney

Gümtüjaniî 
thmet Kemal Varınca

Kastamonu 
Muzaffer Âli Mühto

Malatya 
Nuri Ocakcıoğlu Abdülkadir özbay Salâfıattin Hüdayioğlu

Malatya Maraç Traboıı 
Salih Esad Alperen

Yıazgad 
Yusuf Karslıoğlu
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3182/2975 
1047

Dilekçe
No.

4661/4330 

1 i>47

Mehmet Nalçacı. 
Ortaokul öğrencile
rindim.
Kırşehir.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

( IKlekçe öze,ti : Ortaokulda cere
yan eden yolsuzluklardan şikâyet).

Dilekçi : 1350 sayılı dilekçesi ile belirttiği hususata ilâveten 
bu dilekçesi ile de ezcümle Kırşehir Ortaokul Müdürü ve bâzı 
öğretmenler tarafından yapılan yolsuzluklar ve suimuameleler- 
den ve haklarında valilik tarafmdan yaptırılan tahkikatın hima 
yekâr bir şekilde cereyan ettiğinden şikâyet ederek bu haksızlık
ların önlenmesini ve bu şahısların tecziye olunmasını istemekte
dir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha önce vâki ve öğretmen 
tarafından dövüldüğünden ve fena muamelede bulunulduğundan 
şikâyeti muhtevi mezkûr dilekçesi üzerine selef komisyon tara
fından 29 . I . 1948 gün ve 927 sayılı ve « bu durum karşısında 
başkaca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına » dair bir karar 
verilmiş olmasına ve bu defaki müracaati ile; hâdise zikredil - 
meksizin ve mücerret yapmış bulunduğu şikâyetinden dolayı da 
yapılması icabeden tahkikat ve tetkikatın ifası Millî Eğitim 
Vekâletine ait bulunmasına binaen bu talebi hakkında da komis
yonumuzca keza bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5191 12 . I . 1953

Mecit Memirli. 
Veledivebbap Malı. 
M olla a ra] > Cad.
No. 32.
Bursa

(Dilekçe özeti : Açtığı bir dâva
nın neticelendirilmesi vc tedavi el
li ritme si h akk ı n da).

Dilekçi : Karısının bâzı kimselerle birlikte kendisini zehirle
meye teşebbüs etmesi üzerine ikame etmiş bulunduğu dâvanın bir 
türlü neticelendirilmediğine ve kendisinin mahkemeye dahi kabul 
olunmıyarak; muhakemenin gıyabında ve haksızlıklar içerisinde 
cereyan etmetke olduğunu ifade ile aynı hususattan şikâyeti havi 
9 . 1 .  1947 günlü dilekçesi ile birlikte mezkûr dâvasının intacını 
ve ciğerlerindeki rahatsızlığın tedavi ettirilmesini dilemektedir.

Gereği düşünüldü: îşin ; kaza merciince İncelenmekte bulun
masına ve tedavi ettirilmesi hususundaki vâki talep iktizasının 
da ilgili sağlık müesseselerince tâyin ve ifası icabetmekte oldu
ğuna göre komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5192 12 . I . 1958
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4676/4343 ömeroğlu.
1 i>47 Büyüktftç Matı. 

Kayseri.

Dilekçe Dilekçe sahibinizi
No. adı, soyadı adrtm Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4728/4395 Köy Muhtarı 
1947 Kim4k - Çankırı

(Dilekçe özeti 
notunun kırık 
kâyet).

Tarih olgunluk 
verildiğinden şi-

Dilekçi : 1946 - 1947 ders yılında pek iyi derece ile Kayseri 
lisesini bitirdiği halde aynı ders yılında girmiş olduğu tarih ol
gunluk imtihanı notunun 2 numara kırık verilmesi yüzünden bu 
derecesinin iyiye düşürüldüğünden şikâyeti muhtevi 30 . VII . 
1947 tarihli dilekçesinin cevapsız bırakıldığından bahsile evrakı 
imtihaniyesinin celp ve tetkik olunmasını istemetkedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibari ile talep hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına, üyeden 
Feridun Fikri Düşünsel, Yusuf Karslıoğlu, Salâhattin Hüdayi- 
oğlu ve Faik Erbaş’m ; durumun; daha önce vekâletten sorul
ması lüzumuna dair olan muhalif reylerine karşılık ekseriyetle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5193 12 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Yiyecek re tohum
luk nurdum ifa/nlması hakkında).

Dilekçi : 1947 senesinde vukubulan dolu ve kuraklık âfeti 
yüzünden muhtaç bir duruma düştüklerini belirterek kendilerine 
yiyecek ve tohumluk yardımında bulunulması için daha önce 
vâki müracaatlarına rağmen el’ an bir yardım görmediklerin
den tezallümühal etmektedir.

Daha önce yapıldığı belirtilen müracaatin; tarih ve numa
rası zikredilmemiş olduğu için bulunamadığı anlaşıldıktan 
sonra;

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına üyeden; 
Feridun Fikri Düşünsel ile Salâhattin Hüdayioğlu’nun duru
mu vekâletten sorulması lüzumuna dair olan reylerine karşılık 
ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5194 12 . I . 1953

•V264/4881 Hanefi Türker. 
1947 tice Demokrat Pin

ti Başkanı.
Gürün.

(Dilekçi özeti : Hakkında tutuk
lu olarak yapılmakta olan tahki
kattan şikâyet).

Dilekçi : 11 . X . 1947 tarihinde vermiş olduğu dilekçesine 
ek olarak takdim ettiği bu müracaatı ile; ezcümle : Demokra
sinin kökleşmesine mâni olmak zihniyeti ile hareket eden kay
makam ve bucak müdürü tarafından hazırlanan bir tertip ne
ticesi ve hakkında henüz ilk tahkikata başlanmış bulunduğu 
bir sırada tevkif olunmuş bulunduğundan şikâyet ederek mez
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepteu verildiği

kûr tahkikatın tarafsız bir şekilde cereyanını ve adaletin te
cellisi için de duruşmanın başka bir ağır ceza mahkemesinde 
yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercilerince İncelenmekte olan 
bir meseleye taallûkuna binaen talep hakkında bu bakımdan 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5195 12 . I . 1953

>520/5125 Şîakii' Kayraklı.
1947 Çehresini Malı.

Ilafızpaşa So. No. 
28.
Fatih - İstanbul.

(Dilekçe özeli : 4611 sayılı dilek
çesinin karara bağlanması hak
kında)'.

Dilekçi : Dilekçe Komisyonuna tevdi olunan 4611 sayılı 
dilekçesinin bir an önce neticelendirilmesini istemektedir.

Dosya ve kayıtlara nazaran; bedeli mukabilinde bir ton 
kok kömürü verilmesi talebini ihtiva eden mezkûr dilekçe üze
rine ve 1 numaralı Geçici Dilekçe Komisyonunca; işin mahiyeti 
itibarı ile bir işleme tâbi tutulamıyacağmm tebliğ edilmiş b i- 
lunduğu anlaşılmaktadır.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibarı ile talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5196 12 . I . 1953

•'>650/5248 
1 f>47

Ferit Peker. 
Oamaitocibir M ah. <lt 
Sinob.

(Dilekle Özeti : Dilekçe Komisyo
nuna havale olunan 1153 ve 127i‘ 
sayılı dilekçelerimin intaç olun
ması hakkında).

Dilekçi : Yüksek Meclise sunduğu 4153 ve 4272 sayılı di
lekçeleri üzerine henüz bir netice alamadığını ifade ederek 
asdsız bir rüşvet isnadından dolayı; gerek muhbirin bu mev- 
zudaki şaibesinin nazara alınmamış bulunması ve gerekse ter
vici merama muktedir olmıyan kimselerin vâki beyanatına ilti
fat olunup kendi müdafaasına itibar olunmaması itibariyle; 
hakkında ittihaz buyurulan mahkûmiyet cezasının affolunma
sını istemetkedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin; hakkında ittihaz buyuru
lan mahkûmiyet cezasının affına mütaallik bulunan mezkûr 
dilekçeleri üzerine ve selef komisyon tarafından 16 . II . 1950 
gün ve 2235 sayılı ve yapılacak bir işlem olmadığına dair daha 
önce bir karar verilmiş bulunmasına binaen; vâki yeni müra-



Dilakçe
No.

K158/5724
11*48

6S63/5864
194*
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Dilekçe sahibinin
adı, soyadı re adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

oaati hakkında bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi 

5197 12 . I . 1953

Menteş Kortemiz 
ve ar.
Âdilctfvaz Bucağın
da.
Ahlat.

(Dilekçe özeti : Adilcevaz Nahi
yesinin kaza haline konulması hak
kında).

Dilekçiler : Çok eski tarihlerden beri ilce halinde iken her 
nasılsa 1926 yılmda bucak teşkilâtına kalbolunan Adilcevaz’m 
her yönden ilce olmaya îâyık ve muhtaç bulunduğundan bâhis 
dilekçeleri üzerine Dilekçe Komisyonunca ittihaz buyurulan 
28 . V . 1947 gün ve 313 sayılı kararla « bu isteğin teşkilât ta
lepleri arasına alındığı ve tahsisat temininde nazan dikkate 
alınacağı » bildirildiği ve bu müddet zarfında birçok yeni il
çeler teşkil edilmiş bulunduğu halde haklı isteklerinin yerine 
getirilmemiş bulunduğundan şikâyet ederek adı geçen bucağm 
ilce haline konulmasını istemetkedirler.

Gereği düşünüldü : Daha önce karara bağlanmış ve 5442 
sayılı Î1 idaresi Kanununa göre yeni bir Kanun teklifi mevzuu 
olan vâki talep hakkında; komisyonumuzca bu sıfatla yapıla
cak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5198 12 . I . 1953

İbrahim Yıldız. (Dilekçi, özeti : 15H1 saydı dilek-
D. Ç. Fb. Ately'n. çesinin karara bağlanması hak-
Knrahük. kında).

Dilekçi : Mevcut bir talimatname hükümlerine muhalif ola
rak yapılan muameleden kendisi gibi birçoklarının da mağdur 
edildiğinden şikâyeti muhtevi 4581 sayılı dilekçesinde zikret
tiği gibi bahis mevzuu talimatnamenin incelenerek haklarının 
korunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha önce vâki ve çırak oku
lu mezunlarının ortaokul mezunu sayamadıklarından şikâyeti 
muhtevi mezkûr müracaati üzerine selef komisyonca 21 . II .
1950 gün ve 2460 sayılı ve Bakanlığın cevabi münderecatına 
göre komisyonca işlem yapılmasına mahal olmadığına dair bir 
karar verilmiş bulunmasına binaen talep hakkında yeniden 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5199 12 . I . 1953
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0735/6213
1051

Dilekçe
No.

6868/6402
1048

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

.M asta fa Mengü 
vo ar.
Arzuhale i. 
Baskil.

( Bilekçe özeti : Baskil Kazası Hâ
kim ve Jandarma Komutanından
şikâyet).

Dilekçi : Baskil Jandarma Komutam ile Hâkiminin vatan
daşlara suimuamelede bulunduklarından ve bâzı suiistimalle
rinden ve ezcümle pederinin adaylığını kabul etmediği için 
kendisine birtakım isnatlarda bulunarak mesletken menolun- 
duğundan şikâyet ederek haklarında yapılmakta olan tahki
katın bir an önce neticelendirilmesini istemektedir.

Adalet ve İçişleri Vekâletleri cevabi yazılarında : Jandar
ma Komutanı hakkında yapılan tahkikat neticesinde : lüzumu 
muhakemesine karar verilen mumaileyhin mahkeme tarafın
dan beraet ettrilmiş bulunduğu belirtilmektedir.

Adı geçen vekâletler cevaplarında; kendisinden şikâyet 
olunan hâkim hakkında yapılan muamele meskût geçilmiş bu
lunduğu için bu hususun da Adalet Vekâletinden sorulması; 
komisyonun 8 . XII . 1952 günlü içtimamda lüzumlu görülmekle 
bu mevzuda yazılan tezkereye mezkûr Vekâletten verilen ce
vabi yazı da :

Baskil’de arzuhalcilik yapan müşteki ile Timur îmikin adın
daki şahıs tarafmdan bu yer Sulh Hâkimi Zeki Tekin hakkın
da yapılan şikâyet üzerine; Müfettiş Nurettin özen ’in hazır
lamış olduğu soruşturma evrakının; inzibat Meclisine tevdi olu
nup adı geçen hâkimin yerinin değiştirilmesine karar verilmiş 
bulunduğu bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Vâki şikâyet hakkında; icabeden kanu
ni muamelenin yapılmış olduğu anlaşılmasına binaen komisyo
numuzca bir muamele ifasına mahal görülmediğine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5200 12 . I . 1953

Ali Keleş 
Doğanlar Köylü. 
Merkezde. 
Akçadağ.

(Dilekçe özeti : Köy okul inşaa
tından alacaklı bulunduğu para
nın ödenmesi hakkında) .

Dilekçi : 1947 yılmda taahhüt ve inşa etmiş bulunduğu 
Akçadağ îleesi Yukan örükçü Köyü okul inşaatından alacak
lı bulunduğu 6 000 liranın Yüksek Meclise yaptığı 5988 sayılı 
müracaata rağmen ve el’an ödenmemiş olduğundan tezallümü- 
hal ederek 1948 yılı Maarif Bütçesinden ödenmesi için emir 
verilmesini istemetkedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha önce vâki ve aynı ma
hiyetteki müracaati üzerine selef komisyon tarafından 28 . 
X I . 1949 gün ve 3037 sayılı ve « bu durum karşısında komis
yonumuzca başkaca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
dair » bir karar verilmiş olduğundan talep hakkında yeniden



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

7620/7092 AbdtiHiatif Atdıgan.
1948 Demokrat, Parti İl 

İdare Kurulu Baş
kanı : Siird.

7679/7135 Şerif Şenel.
1948 • Örtülü - Erzurum.

—  10 —

Komisyon karar ve ne sebepten verildiği

bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

5201 12 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Ca$ ocaklarının 
yakılmasına müsaade olunması 
hakkında).

Dilekçi : Mahallî binaların tamiratında kullanılmak üzere 
halk tarafından hazırlanmış olan Cas ocaklarının valilikçe 
bir kilometre uzağa kaldırılması için yakılmasına müsaade 
olunmadığından bahsile halk için bir hayli masraf ve külfeti 
icabettiren bu mümanaattan sarfı nazar olunup müsaade ve
rilmesini ve mezkûr ocakların hangi sınıf gayrisıhhi müessese- 
lerden bulunduğunun tesbit olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha önce vâki ve aynı ma
hiyetteki müracaati üzerine selef komisyon tarafından 5 . XII .
1949 gün ve 2980 sayılı « bu duruma göre bir işlem yapılması
na mahal olmadığına dair » bir karar verilmiş olduğundan 
talep hakkında yeniden bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5202 12 . I . 1953

( Dilekçe özeti : Hürriyetinin tah
dit olunduğundan şikâyet).

Dilekçi : 1948 tarihli dilekçesi ile ezcümle : Erzurum vali
si tarafından hürriyetinin tahdit olunduğundan şikâyeti muh
tevi 31 . V . 1948 tarihli dilekçesi üzerine adaletin tecellisini 
beklemekte bulunduğunu belirtmektedir.

Kalem kayıtlarına nazaran; böyle bir dilekçenin vürudu 
kaydine rastlanamadığı anlaşılmaktadır.

Gereği düşünüldü : Kendisinden şikâyet olunan memur 
hakkında; Memurin Muhakemat Kanununa tevfikan yapılma
sı icabeden tahkikatın ifası mezkûr kanunda zikrolunan ma- 
kamata ait bulunmasına binaen bu bakımdan talep hakkında 
komisyonumuzca, bir işlem yapılmasına mahal olmadığına üye
den Feridun Fikri Düşünsel, Faik Erbaş ve Yusuf Karslıoğlu’- 
nun Durumun vekâletten sorulması hakkındaki reylerine kar
şılık ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5203 12 . I . 1953
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7995/7415
1948

Dilekçe
No.

*4526/7906
1948

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Yusuf Pelhan. 
Ezımmı.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: Otlarının biçilmesi 
n-e müsaade olunması hakkında).

Dilekçi : Baba mülkü olan Külükent Köyünün yakıldığın
dan şikâyeti ihtiva eden 21 . V . 1948 tarihli dilekçesine henüz 
cevap verilmemiş olduğunu belirterek hayvanlarının kış ihti
yaçlarını temin edebilmek üzere otlarının biçilmesine müsaa
de olunmasını istemetkedir. ,

Kalem kayıtlarına nazaran zikrolunan dilekçenin vürudü 
kaydine rastlanmadığı anlaşıldıktan sonra;

Gereği düşünüldü : Vukuu iddia olunan hâdise üzerine ad
lî makamlarca icabeden muamelenin yapılmış olması tabiî bu
lunmasına ve keza dilekçinin hakkı tasarrufuna mümanaat 
olunması halinde de vazifeli idari ve adlî makamlara müracat- 
ta muhtariyetine binaen talep hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına üyeden Feridun Fikri 
Düşünsel ve Faik Erbaş'm durumun önce vekâletten sorulma
sı lüzumuna dair vâki muhalefetlerine karşılık ekseriyetle ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5204 12 . I . 1953

Ali Osanun Akan. (Dilekçe özeti : Toprak ihtiyaçla-
Çatfnalan Köyünde. nnın bir an önce temini hakkm-
Çarşajnba. da).

Dilekçiler : Daha önce takdim ettikleri dilekçeleri ile de 
arzetmiş bulundukları gibi kendilerinin çiftçilikle iştigal eden 
ve toprağa muhtaç kimselerden bulunduklarım belirterek Çar
şamba İlçesinin Porsuk Köyünde ve Orman İdaresi tarafından 
açılarak Ziraata elverişli bir hale getirilen arazinin kamulaş- 
tınlarak kendilerine verilmesi için gereken muamelenin ya
pılmasını istemetkedirler.

Kayıtlara nazaran; daha önce yapıldığı ifade olunan mü
racaatların viirudu kaydına rastlanamadığı anlaşıldıktan sonra,

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına üye
den Feridun Fikri Düşünsel’in durumun önce vekâletten so
rulması lüzumuna dair olan vâki muhalif reyine mukabil ekse
riyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5205 12 . I . 1963
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8695/8417

Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Haşan Peşin. 
Manifaturacı. 
Adapazarı.

8694/8416 îlyas Gedik. 
8693/8415 Manifaturacı.

Adapazarı.

8692/8414

8690/8412

8691/8413

1946

N. A  ltay.
Uzunçarşıda.
Adapazarı.

Saıbri Girişken. 
Manifaturacı. 
Adapazarı.

Sadettin Aker.
Manifaturacı.
Adapazarı.

Komisyon karan ve ne *ebepusn verildiği

( Dilekçe, özeti : Sümerbank satış 
mağazalarının perakende satış 
yapmasından şikâyet).

Dilekçiler : Hariçten mal gelmemesine ve piyasadaki çeşit 
darlığına ilâveten Sümerbank mağazalarının perakende satış 
yapması yüzünden ticari faaliyetlerinin durduğunu belirterek 
dükkânlarım kapamalarına mahal bırakılmaması için bir çarei 
hal bulunmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Zikrolunan mağazanın kapatılmış ol
duğu anlaşıldığından bu suretle yerine gelmiş olan istek hak
kında bir işlem yapılmasına mahal olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5206 12 . I  . 1958

9717/9046 Halit, İnal. 
13306/12400 Çortan Mah. 
16225/15155 No. 5 t«'.

1951 Eratınım.

(Dilekçe, özeti : Erzurum Tekel 
Başmüdürlüğünden alacaklı bu
lunduğu paranın ödenmediğinden 
şikâyet).

Dilekçi : Tekel İdaresi Erzurum Başmüdürlüğü ile yaptığı 
ve Tekel mâmûllerinin mülhakata nakline dair olan mukavele 
haricinde kalan 153 ton çay vç kahveyi taşımadığı için bunla
rın kendi nam ve hesabma ve 45 kuruş üzerinden başka 
bir şahsa fazladan taşıtılmış bulunduğundan ve dolayısiyle 
bu idareden alacaklı olduğu 53703 liranın elan kendisine öden
memiş olduğundan şikâyet etmekte ve buna ait mukaveleyi ek
li olarak sunulduğunu belirtmektedir.

Gümrük ve Tekel vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi ile 
mezkûr idare arasında; her nevi inhisar eşyasmın 9 kuruş 90 
santim fiyatla nakli hakkında akdolunan 29 . VII . 1942 tarih
li mukavele hükümleri ve müdeti içerisinde yapılan teklife 
rağmen; dilekçinin 153 ton çay ve kahveyi bu maddelerin mu
kavele tarihinden sonra inhisara geçtiğini ifade ederek naklet
mekten imtina etmesi üzerine ve belediyeden alınan 45 kuruş 
rayiçle başka bir nâkille taşıttırılıp ve aradaki farkın da mu- 
maibyhin idarede bulunan istihkakından mahsup olunarak ve 
kısmen de kendi rızası ile yeni mütaahhidine ödenmiş olduğu 
ve vâki iddialarınm bu sebeple yersiz bulunduğu gibi bu mev
zuda Danıştaya açtığı idari dâvanın vazife yönünden, Gire
sun mahkemesinde açtığı dâvanın da salâhiyet cihetinden red
dedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki; kaza merciine ait olan vâki ta-
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J0ii«kçe Dilekç« afthibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepti» verildiği

lep hakkında komisyonumuzca bir muamele yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

5207 12 . I . 1953

1222/10430 Rasim Esendağ.
1951 Islâmbey Cad. 

No. 57.
Eyiip İstanbul.

(Dilekçe özeti : ¡Şehit mafişi bağ
lanması hakkında).

Dilekçi : Refah Vapuru hâdisesinde şehit olan oğlu üstça
vuş Kenan’dan ekli raporla da müeyyit bulunan mâlûliyet ve 
aciz hali dolayısiyle kendisine şehit maaşı bağlanmasını iste
mektedir.

Millî Savunma Vekâleti cevabi yazısında : Oğlunun şeha- 
deti tarihinde ibraz olunan evrakı müsbiteye göre diğer yetim
lerle birlikte kendisine de maaş bağlanmış olan dilekçinin; 
maaş tutan 300 kuruştan aşağı olduğu için toptan ödeme yapı
larak Hazine ile alâkasının kesilmiş bulunduğu.

Sonradan meriyete giren 5434 ve 5795 sayılı kanunlarda da 
kesilen maaşların tekrar verileceğine dair hüküm olmadığı için 
isteğinin yerine getirilmesine imkân bulunmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında bir muamele yapılmasına mahal görülmediğine ve müs- 
tedinin kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5208 12 . I . 1953

11557/10746 SadulMı Uçalker. 
lf>51 Ulucami Mah. de. 

Klıçaslan So. No.
1 de.
Bergama.

(Dilekçe özeti : İstiklâl Madalyası 
verilmesi hakkında).

Dilekçi : İstiklâl Savaşına fnlen iştirak edip ve yaralan
mak suretiyle sebkeden hizmetinden dolayı müstahak bulun
duğu istiklâl madalyasının; ekli raporundan anlaşılacağı üzere 
ve vâki rahatsızlığına binaen müddetini geçirmiş olması yü
zünden verilmediğinden şikâyetle makbul mazeretinin ve mâ
nevi değer taşıyan bir hak için zaman aşımının bahis mevzuu 
olamıyacağınm kabul buyurularak verilmesi esbabının temin 
buyurulmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Gerek 977 sa
yılı Kanun ve gerekse 258 sayılı Yüksek Meclis karan; bu 
kabîl müracaatların ancak 1 Kasım 1926 tarihine kadar kabul 
olunabileceğini derpiş etmetke bulunduğundan dilekçinin 1939 
yılmda meydana geldiği anlaşılan hastalığından dolayı talebi
nin yerine getirilmesinin mümkün bulunmadığı bildirilmekte
dir.

Gere|i düşünüldü : Mevcut kanun hükmü karşısında ya-



No.
Dilekçe sahibinin

adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

pılacak bir işlem olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

5209 12 . I . 1953

11686/10863 İsmail Ceylân.
1951 Ekiztepe Kövii 

Muhtan.
Bafıjı.

(Dilekçe özeti : Köylerine tahsis 
olunup 1341 yılından beri tahtı 
t a sar ruf hırında bulunan arazinin 
ı Herinden ahnnutması hakkında).

Dilekçi : Mübadil sıfatiyle yerleşmiş bulundukları köyde 
âdi iskân yolu ile ve köy ihtiyacı için tahsis olunup ve 1341 
yılından beri köy halkının işgali altında ve mera olarak kul
lanılmakta olan 350 dönümlük bir arazinin kendilerine mükte
sep bir hak bahşeden Medeni Kanunun 639 ncu maddesi ve 1515 
sayılı Kanun ile Borçlar Kanununun 125 nci madelerinin açık 
hükümlerine rağmen bu hakkı tasarrufları nazarı itibara alın
maksızın; mülkiyet iddiasında bulunan diğer şahıslarla, Bul
garistan göçmenlerine dağıtılmak istenildiğinden şikâyetle or
ta mah olan bu meraya olan ihtiyaçlarının da nazara alınarak 
geri alınmamasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : 1340 yılında; bahsi 
geçen köy halkına iskân yolu ile verilmesi gereken arazinin 
bilâhara tesbit olunan fazla miktarla birlikte verilmiş ve adla
rına da tapulandınlmış olduğu ve gene bu köye tefrik olunup 
tapuya tescil olunmaksızın otlakıye olarak kullanılmakta bu
lunan 350 dönümlük mezkûr meranın da Bulgaristan’dan ge
len göçmenlere arazi verilmesi mecburiyeti karşısında ve Hâ
zineye aidiyeti bakımından 35 hane Bulgaristan göçmenine tah
sis ve namlarına tescil ettirilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki ihtilâfın halli kaza merciine ait 
bulunmasına binaen talep hakkında; komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına’ mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5210 12 . I . 1953

12909/12015 Mehmet Ekinci.
1952 Çınarlı Catmii Şerifi 

Müezzin ve Kayy\ı- 
mu.
Malatya.

( Dilekçe özeti : 543 i sayılı K a
mındım faydalandırılması re emek
li ııidatıııın iadesi hakkında). ■

Dilekçi : 1322 yılından beri ifa etmekte bulunduğu Ma
latya Çınarlı Camii müezzinlik ve kayyumluk vazifesinden da
imî mezuniyete sevkı için Diyanet işleri Başkanlığına yap
tığı müracaat üzerine mezkûr Başkanlıktan verilen cevaplan 
ekli olarak sunduğunu ifade ile; 46 yıllık sebkeden hizmetine 
mukabil 5434 sayılı Kanundan istifade ettirilmesini ve 2 yıl 
müddetle kesilmiş olan emekli aiatının geri verilmesi için lâ- 
zungelenlere emir verilmesini istemektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

i:W0fi/İ2854 İbrahim Akar.
Kahramanlar
U25 So. 7 No. da. 
I/,mir.

Başvekâletin cevabi yazısında : 1 . I . 1950 tarihinden iti
baren; 5434 saydı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nunu ile kendilerine emeklilik hakkı tanınmış olan hademei 
hayrat hakkında; 1936 tarihli Nizamnamenin değişik 26 ncı 
maddesi ile tanınan daimî mezuniyete sevk usulünün kaldırıl
mış bulunduğu için dilekçinin bu mevzudaki isteğinin yerine 
getirilmesine imkân olmadığı gibi sözü geçen Kanunun 40 ncı 
maddesinin (C) fıkrası gereğince muameleye tâbi tutulmama
sı icabedeceği belirtilmektedir.

Dosyaya bağlı ve müstedinin bahsettiği müracaata cevaben 
Diyanet İşleri Riyasetinden Malatya Müftülüğüne yazılan bir 
tezkerede :

Ezcümle; 1294 doğumlu olup yaşmm ilerlemesi itibariyle 
daimî mezuniyete sevkım istiyen Mehmet Ekinci’nin; 1 . I .
1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı Kanunun yürürlü
ğe girdiği bu tarihte 40 yaşını bitirmiş olması itibarı ile ka
nunun 12 nci maddesinin (K) fıkrası gereğince tevdiatçı duru
munda olup âdi mâlûl olarak vazifesine son verilmesi halin
de kendisine, maaş bağlanamıyacağı ve ikramiye verilemiye- 
ceği ve ancak ücretlerinden yapılan tevkifatm geri verilebile
ceğinin duyurulması ve vazife göremiyecek derecede kifayet
siz ise bu hususta zikrolunan Kanunun 40 ncı maddesinin C 
fıkrasına tevfikan görevine son verilmesi için Tevcih Komis
yonunca itihaz olunacak kararın gönderilmesi istenilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin; emeklilik hakkının tanın
masına müteallik vâki talebi hakkında; mevcut kanun hükmü 
karşısında bir işlem ifasına mahal görülemediğine ve aidatı
nın reddi esbabının istikmali de Emekli Sandığına ait bulun
duğundan bu mevzuda da mezkûr idareye müracaatta muhta
riyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5211 12 . I . 1953

(Dilekçe özeti : F üzülen utman 
ve.rffinin ¡r/m' verilmesi hakkında).

Dilekçi : 5088 sayılı Kanunla tanınan muafiyete rağmen 
kendisinden füzulen alınmış bulunan verginin iade olunmasını 
dilemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Kazanç, İktisadi 
Buhran ve Muvazene vergileri kanunları ile tanınan muafiyete 
ait gündelik işçi ücret miktarlarının 200 kuruşa yükseltilme 
sini mutazamnun bulunan 5088 sayılı Kanunun tatbiki ile ilgili 
olarak bidayeten yapılan 324 ve 328 sayılı tamimlerle; mün
hasıran işçilere teşmil olunan bu muamelenin; vâki şikâyetleri 
üzerine ve bilâhara yapılan 346 seri sayılı tamimle bu idarede 
istihdam olunan odacı, bekçi ve gardöfren gibi hizmetlilere de 
teşmil olunacağı bildirilmiş ve bu tamimin neşri tarihi olan
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Dilftkç« Diletçe sahibinin
No. adı, soyadı re adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

2 . V . 1949 dan idareye vürudu tarihi olan 1 . VII . 1949 a 
kadar alınan vergilerin de iade edildiği ve mezkûr tarihten iti
baren; zikrolunan hizmetliler meyanında dilekçinin de bu mu
aflıktan faydalanmakta olduğu;

Bu tarihten önceki tevkifatın ise 669 sayılı Meclis kararı
na göre; içtihat değişiklikleri üzerine emri vâki haline gelmiş 
olan hallerin ıslâhı ve bu değişikliklerin makable teşmilinin 
mümkün bulunmadığı için iadesi cihetine gidilemediği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki mali ve idari kaza mercilerine 
ait bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına üyeden Fahri Ağaoğlu’nun vâki mu
halefetine karşılık ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5212 12 . I . 1953

f>8l9/14772 Mustafa Değirmenci
1952 Polis Enstitüsünde 

Hadeane.
Ankara.

(Dilekçe özeti : Haksız olarak ha- 
denizlikten çıkarıldığından şikâ
l/f’t).

Dilekçi : 6 aydan beri çalışmakta olduğu Polis Enstitüsü 
hademeliğinden haksız ve sebepsiz olarak çıkarılmış bulundu
ğundan şikâyet ederek durumun incelenmesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Kendi isteği üzerine 
bir müddet ücretsiz olarak çalıştırılıp; 3 . 1 .  1952 tarihinde 
75 lira ücretle Polis Enstitüsü hademeliğine alınan dilekçinin 
bilâhara vazifesinde gösterdiği ihmal ve lâkayitlik yüzünden 
ve dahiliye müdürünü dövmekle tehdit etiğinden dolayı Hiz
metliler Talimatının 5 nci maddesine tevfikan işine son veril
miş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
vâki talep hakkında Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5213 12 . I . 1953

15967/14911 Sami öztürk. 
12376/11495 Bostancı Yeni
13700/12757 Ivarycbaşı Büyük
15556/14524 Yolu No 22.

1052 İstanbul.

(Dilekçe özeti : Vazife maluliyeti
nin kabulü ve farkı maaşlarının 
öde nm esi lı aklimda).

Dilekçi : Ekli olarak takdim ettiği ve Haydarpaşa Hasta
nesinden almış olduğu raporundan istihraç buyurulacağı üze
re ; şifası mümkün olmıyan ve vazifesinden husule gelen hasta
lığı dolayısiyle P. T. T. dağıtıcılığından âdi mâlûl olarak 
emekliye sevkedilmiş bulunduğundan bâbis ve emekliye sev
kında istinat olunan mezkûr raporun bu açık ifadesine rağmen 
Emekli Sandığı Sağlık Kurulunca; gerek vazife malûllüğünün
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Dilekçe Dilekçe eaMbxnin
No. »dı, soyadı ve adran Komisyon kararı ve ne sebepten serildiği

tesbitine mütaallik nizamnameye ve gerekse 5434 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesiyle hukukunu müdafaa için ve her hangi 
bir doktor bulundurmak üzere yapılması icabeden tebligata 
dahi riayet olunmaksızın hastalığının âdi mâlûliyet şeklinde 
tavsif ve bu suretle mağdur edilmiş ve keza açtığı idari dâva
nın da gûya bu hukukunu müdafaa etmemiş bulunması yönün
den reddedilmiş bulunduğundan şikâyet ederek vazife mâlûli- 
yetinin kabul buyurulup ve farkı maaşlarının dahi verilmesini 
istemetkedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Haydarpaşa Nü- 
mune Hastanesi Sağlık Kurulundan aldığı raporlar üzerine; 
sabit ve hafif hizmetlerde çalıştırılması gereken ve ancak is
tihdam olunduğu vazife itibariyle bu şekilde çalıştırılması 
mümkün görülemiyen Bostancı P. T. T. Merkezi eski dağıtıcı
sı müşteki Sami öztürk’ün vâki mâlûliyeti Emekli Sandığı Ge
nel Müdürlüğünce âdi mâlûliyet olarak kabul edilip ve 1 . 
XH . 1950 tarihinden itibaren kendisine 91 lira aylık bağlan
mış olduğu;

İtirazın taşıdığı mahiyet itibariyle Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğünü alâkalandırmakta bulunduğu bildirilmektedir.

Dosyada mevcut raporlarla Danıştay kararı dilekçinin vâki 
beyanmı müeyyit bulunduğu anlaşıldıktan sonra;

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ- 
- lanmış olan talep hakkında bir işlem yapılmasına mahal olma

dığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

5214 12 . I . 1952

Reis 
Maraş 

Abdüllak Ay t emiz Mahmut Güçbilmez İsmail Aşkın

Sözcü
Bolu

Kâtip
Bilecik Balıkesir 

Ali Fahri t şen

Bingöl 
F erid u n  F ik ri D üşünsel

Elâzığ 
flâmit Ali Yöney

Kars 
Mıhet Bahadır

Malatya 
Nuri Ocakcıoğlu

Malatya 
Adülkadir özbay

Maraş 
Salâhattin Hüdayioğhı

Seyhan
Salim Serce

Tolrad 
Ahmet Gürkan

Trabzon Urfa Yozgad Yozgad
Salih Esad Alperen Reşit Kemal Timumğlu Faik Erbaş Yusuf Karshoğlu
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4-84/443
13011/11965

1949

Dilekçe
No.

743/686 

10224/9501 

1'3290/12*235 

1949

Nâzım Bora. 
Kiazhkiei Bostam 
No. 304.
Ankara.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Ko nisyoıı katarı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Emeklilik işlemi
nin kaldırılması ve tekrar tavzifi 
hakkında'/. <4*

Dilekçi Jandarma Üsteğmeni bulunduğu sırada kanuna 
aykırı olarak emekliye sevkedildiğini beyanla bu baptaki mu
amelenin refini ve tekrar mesleke iadesini istemetkedir.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 3360 sa
yılı Kanunla değiştirilen 1683 numaralı Kanunun 3 ncü madde
sinin H. fıkrasına tevfikan disiplin noktasından sicillen emek
liye ayrıldığı bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : 3410 sayılı Kanunun muaddel 2 nci 
maddesinin muhalif mefhumuna göre dilekçi hakkmdaki işle
min mevzuata uygun olup olmadığı noktasından önce tetkiki 
Askerî Yargrtaya ait olduğundan vâki istek hakkında bu se
bepten komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5215 13 . I . 1953

Rıza Ünal, 
îçişleri Bakanlığı 
Mahallî Id&relier 
OJen ol Müdürlüğü 
2. Daire Mümeyyizi. 
Anka ra.

( Dilekçe özeti : On aylık nuuış 
farkının verilmesine ve saire;/( 
dair).

Dilekçi : Otuz lira maaşlı Siird Varidat Memurluğunda bu 
kadro maaşını fiilen almakta iken, içişleri Bakanlığında açı
lan 25 lira kadro aylıklı diğer bir göreve hakkı müktesebi olan
30 lirayı almak şartiyle tâyin edilerek vazifeye başlamış bu
lunduğu halde, maaş tediyesi sırasında mezkûr tâyinin 4598 
sayılı Kanun hükümlerine ay km  olduğu ve bu itibarla üst kad
rodan aşağı dereceli kadroya tâyin edilenlere üst derece aylı
ğı verilemiyeceği ileri sürülerek, on aylık maaşının 25 lira 
üzerinden ödenmiş olması ve 35 liraya terfii yapılırken bu, on 
aylık müddetin sayılmış olmasında kanuni isabet görülemediği 
yolunda icra kılman bir muameleye müsteniden de 30 ile 35 li
ra arasındaki aylık farklarının istirdadı cihetine gidilmesi hak 
ve mâdeîet esaslarına mugayir olduğu gibi, Danıştay ve Sayış- 
tayın mümasil işlere mütaallik kararlarına da uygun bulunma
dığından bahsile, on aylık maaş farkı tutan olan 93 lira 20 
kuruşun tesviye edilmesini ve istirdat edilmekte bulunan para
nın da geri alınmaması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi hakkında 
uygulanan muamelenin 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi ile 
1611 sayılı Meclis kararma mutabık bulunduğu ve bahis mev
zuu Danıştay ve Sayıştay kararlarından bir kısmının mezkûr 
1611 sayılı karardan evvel ittihaz edilmiş olduğu ve bu karardan 
sonra Danışta yca verilen diğer bir kararın ise hâdisesine maksur 
olmak lâzımgeleceği cihetle dilekçi hakkında bu karara göre



—  19 —  •

muamele yapılması da mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Dilekçinin ileriye sürdüğü talep ve id

dianın incelenerek karara bağlanması kaza merciinin vazifeleri 
cümlesinden clup komisyonumuzun görevi dışında bulunduğun
dan, vâki istek hakkında bu itibarla 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

5216 13 . I . 1953

8231/7636 Mflhmet Güneş. 
1305|4/12008 Cajniikebir. 
13843/12753 Mahallesinde.
14854/13652 Nilksar.

1948

(Dilekçe özeti : Tevkif ve mahkû
miyet kararlan, hakkında).

Dilekçi : Tevkifi hakkmdaki kararda ve mahkûmiyetine 
mütedair olan bükümde kanuni isabet bulunmadığım iddia et
mektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi hakkındaki 
hükmün Yargıtayca onandığı ve mumaileyhin tevkif karan 
aleyhindeki itirazının da merciince reddedilmiş bulunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan hususlarla ilgili iddia hakkında komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karara verildi.

Karar No. Karar tarihi

5217 13 . I . 1953

8246/7664 Dr. Kemal Tuğ. (Dilekçe özeli : Emeklilik işlemi-
1'2991/İI1945 Evikai 8o. No. 2/2 nin kaldırılması veya ikramiyesi-

1949 de. ııin verilmesi hakkında).
Düzce. Dilekçi : Hakkında uygulanan emeklilik işleminde kanuni 

isabet bulunmadığını beyanla, bu işlemin kaldınhnasmı yahut 
ikramiyesinin verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Sicillen 
emekliye sevk edilmiş olan dilekçinin aynı konu hakkında 
gerek Askerî Yargıtayda gerekse Damştayda açmış bulunduğu 
dâvaların her iki merci tarafından da reddedilmiş olduğu ve bu 
durum karşısında yapılacak idari bir muamele olmadığı bildi
rilmektedir

Gereği düşünüldü : Kaza mercilerince incelenerek karara 
bağlanmış olduğu anlaşılan bir hususla ilgili istek hakkında 
Anayasanın 54 ncii maddesinin 2 ııci fıkrası sarahatine göre ko
misyonumuzca bir ilsem yapılmasına mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5218 13 . I . 1953



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

13141/12089 Lûtfi Evren. 
14476/13223 Namıkkemal Mah. 

1949 Oad. 3. Kapı 16/4- 
İstanbul.

13201/12149 Dr. Celâl Tanman. 
1949 Ziraat Fakültesi 

Profesörü.
Ankara.

(Dilekçe özeti : Eski Ulaştırma 
Bakam Kemal Satır hakkında).

Dilekçi : Eski Ulaştırma Bakanı Kemal Satır aleyhinde, 
haksız fiilden mütevellit olarak açmış olduğu tazminat dâvası
nın mahkemece, alâkalılar hakkında vazifeyi suiistimal dâvası 
ikamesinde muhtar olmak üzere reddedildiğinden ve adı geçen 
eski bakanın muhakemesi ancak Yüce Divanda icra edilebile
ceğinden bahsile, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin Dev
let Demiryolları Genel Müdürlüğü memurlarından bulunduğu 
sırada, sıhhi mazeretini İdare doktorunun raporiyle 'tevsik 
etmeden, bir müddet vazifesinden ayrılmış bulunmasından 
dqiayı istihkakından, işine devam edemediği günlere isabet 
eden miktarda tevkifat yapıldığı ve her, ne kadar bu münase
betle, sabık Bakan Kemal Satır aleyhinde tazminat dâvası açmış 
ise de Ankara Asliye Mahkemesi 5 nci Hukuk Dairesince yapı
lan muhakeme sonunda mezkûr dâvanın, gerek maaştan gerekse 
haksız fiilden mütevellit olması hallerinde dahi, bakanın şah
sına husumet teveccüh etmiyeceği noktasından reddine 14. X I . 
1949 tarihinde karar verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin komisyonumuza havale olu
nan istidasında kısaca temas ettiği meselenin bakanlık tezke
resinde açıklanan mahiyetine ve mahkemenin bu husustaki hük
müne nazaran, o tarihteki bakana mesele münasebetiyle mesu
liyet tevcihi caiz olmamak lâzımgeleceğinden vâki istek hakkında 
bu itibarla bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5219 13 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Maaş derecesi hak
kında).

Dilekçi : İkinci sınıf profesörlüğe ait maaşının iki üst derece, 
yani doksan lira üzerinden hesap edilerek verilmesini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu konu hakkında daha 
evvel -vâki oflan müracaatı üzerine selef komisyonca tetkikat 
icra, edilerek bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına 
1. X n . 1948 tarihinde 1751 sayı ile karar verilmiş olmasına göre 
aynı mahiyetteki son isteğin tekrar incelenmesin© yer olma
dığına ve mumaileyhin talebinde ısrar ettiği takdirde kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Dilekçe
No.

Dilekçe sahibini»
adı, soyadı ve adresi

13306/12249 Yusuf Karabacak 
13362/12303 Export - împoi't - 

1949 Oommıssıon
Mahmutpaşa Bezci
ler So. No. 1. 
İstanbul.

(Dilcice özeti : Eski Ticaret Ka- 
, kanı Vedat Dicleli hakkında).

Dilekçi : Eski Ticaret Bakanı Vedat Dicleli’nin takas usu
lünü kaldırmak suretiyle millî ticaretimizin inkişafına mâni ol
makla beraber, Hazine gelirinin azalmasına da sebebiyet veril
diğini ve istediği ithal müsaadesini vermemekle de kendisini 

.şahsan ızrar ettiğini beyanla, mumaileyhin ve o tarihteki Dış- 
ticaret şefinin mahkemeye verilmesini istemekedir.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Dilek
çinin bâzı maddelere taallûk eden ithal talebinin Bakanlıkça 
is’af edilerek keyfiyetin mümessili bulunduğu firmaya zama
nında bildirilmiş olduğu ve ortada şikâyete mevzu olabilecek 
bir cihet görülemediği ve 1949, 1950 yıllarında takas usuliyle 
ihraç ve ithale vaz ’edilen tahdidin bu baptaki karar icabmdan 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi, ileriye sürdüğü zarar iddiasın
dan dolayı usulü dairesinde kaza merciine müracaat edebilece
ğine ve sair hususlara mütaallik bakanlık cevabına göre vâki 
istek hakkında Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

K oal isyon  k a r a n  ve ite se b e p te n  ver i ld iğ i

5221 13 . I . 1953

13313/12256 K iîa t Türk«*.

1949 H al vaeızade

Khıyııcaik - Nazilli.

(Dilekçe özeti : Bâzı fimırimevJiul- 
ler hakkında).

Dilekçiler : Kendilerine murislerinden intikal etmiş olan 
gayrimenkullerin başkası namına tescil edilerek muvazaalı bir 
borçtan dolayı da icraya satılmış bulunduğunu beyanla, keyfi
yetin tahkikini ve haklannm meydana çıkarılmasını istemekte
dirler.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : 501 sayılı karara 
tevfikan Ayşe ve Müşerref namlaına tescil ollunan mezkûr 
gayrimenkullerin icraca da bir alacaktan dolayı satışa çıkarı
larak talibi uhdesine ihale edildiği ve dilekçilerin icra takibi
nin yolsuzluğunu iddia ederek bu bapta mahkemeye müracaat
ta bulunmuşlarsa da dâvalarının vârit görülmiyerek reddi ci
hetine gidilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yolsuzluğunu iddia ettik
leri tescil muamelesi hakkında kaza merciine müracaat edebile
ceklerine ve borca mütaallik icra takibi aleyhindeki dâvanın 
mahkemece reddolunduğu Bakanlık cevabından anlaşılmasına 
göre her iki cihet hakkında zikredilen sebeplerden komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5222 13 . I . 1958



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

l.'ÜÎİS 12'_Mü NVı/mı Ö z d e n .

271 fi 2V»2 Kari altope Terakki 
104!» Ko. No. 14.

Bakırköy - İstanbul.

13: ¡37/12279 Haşan Baç.
1949 Piraziz Bucağı 

Şih'li Köyünden. 
Giresun.

13347/12289 Ahm et Balıanlı. 

13722/12643 N iyazi M alı No. 

1949 56.

Malatya.

(Dilekçe- özeAi : Hiı derece yüksel- 
likmesi hakkında).

Dilekçi : Albaylık rütbesinde kanunen muayyen olan müd
deti ikmal ederek bir üst dereceye yükseltilme hakkım iktisap 
eylediği halde bu haklanın verilmediğini ileri sürmekte ve dos
yasının celp ve tetkiki ile mağduriyetten kurtarılmasını iste
mektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
aynı konu hakkında Askerî Yargıtayda açmış olduğu dâvanın 
buraca reddedilmiş bulunduğu ve son zamanlarda da kendi
sinin emekliye ayrıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bir üst dereceye terfi etti
rilmesi talebiyle Bakanlık aleyhine Askeri Yargıtayda açmış 
olduğu dâva bu merci tarafından incelenerek karara bağlanmış 
bulunmasına ve Anayasanın 54 r.cii maddesinin 2 nci fıkrası 
sarahatine göre vâki istek hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapıımasma mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5223 13 . I . 1953

( Dilekçe özeti : Yüksek ¡a-izle pa
ra- ikraz eden kimse hakkında ka- 
ııııni muamele yapılmasına dııir).

Dilekçi : Hamza Köse adındaki şahsın yüksek faizle para 
ikraz ve bu suretle kendisini ızrar eylemiş olduğundan bahsile, 
gereğinin yapılmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin bahis- 
mevzuu ettiği borç para hakkındaki icra takibine mütaallik 
merci karannın Yargıtayca bozulmuş olduğu ve mumaileyhin 
vekili Aziz Kara îbrahimoğlu’nun bu takibiyle ilgili kanunsuz 
bir hareketinden dolayı aleyhinde cezai mahiyette yapılan ko
vuşturmanın da Af Kanununa tevfikan ortadan kaldırılmış bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olan bir 
hususla ilgili istek hakkında, komisyonumuzca işlem yakılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5224 13 . I . 1953

(Dilekçe özeli : Mnlii.li.yel aylıyı 
hakkında').

Dilekçi : Mâlûliyet maaşının noksan tahakkuk ettirildiği 
iddiasiyle evvelce Dilekçe Komisyonuna yaptığı müracaaatm 
mütaaddit defalar menfi karara bağlandığını ve halbuki ken
disi bu iddiasının Maliye Komisyonunca incelenerek Umumi
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Dilekçe . Dilekçe sahibinin
No. adı,.soyadı ve adresi K o m is y o n  k u n ı r ı  ve ne ' s e b e p te n  v e r i ld iğ i

Heyete sevkını istemiş olduğunu ve bu talebini tekrar ettiğinri 
beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçiye yapılan 
tahsisin Sayıştayca tetkik ve kanun hükümlerine uygun olduğu 
anlaşılarak tescil edildiği ve bu cihetin evvelce de arzedilmiş 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin mâlûliyet maaşının miktarına 
matuf olarak ileriye sürdüğü iddiayı mutazammın dilekçeleri 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığından İçtüzüğün 50 nci mad
desi sarahati dairesinde komisyonumuza 1 havale buyurulması 
üzerine incelenerek karara bağlanmış bulunmasına ve şimdiki 
talebi de aynı iddianın ’tekrarından ibaret olmakla beraber 
miittehaz kararlara da itirazı tazammun etmesine ve sözü geçen 
tüzüğün 57 nci maddesinde ise itiraz hakkı yalnız milletvekil
lerine tanınmış olması m  binaen, bu hususta yeniden tetkikat 
icra siyle karar ittihazına mahal olmadığına karar verildi.

Karar N«. Karar tarihi

5225 13 . I . 1953

13360/12301 
1949

Salâhattin Tomas- 
oğlu.
D. D. Yollan 
(.arında Ambar Say 
inanı. (4082i)).
K rain can.

(Dilekçe özeti : Maaş farklarınıw 
verilmesine dair).

Dilekçi : 4620 sayılı Kanun gereğince on ikinci dereceye terfi 
ettirildiği halde maaş farklarının verilmemekte olduğunu be
yanla, tesviyesi hususunun karar altına alınmasını istemek -
tedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin duru
munun 1104 ve 1981 sayılı Komisyon kararlarına uymakta ol
duğu* bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Selef komisyonca mümasil talepler hak
kında ittihaz edilmiş olan mezkûr 1104 ve 1981 sayılı kararlara 
durumunun uymakta olduğu bildirilen dilekçi hakkında da ge
reken muameleyi yapmakta Bakanlık muhtar bulunduğuna göre 
vâki istek hakkında komisyonumuzca başkaca bir işlem yapıl
aşma mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5226 13 . I . 1953

13415/112866 Hüsnü İspir.
1949 Sasım eski Baı̂ kâ 

tibi.
Şirvan.

( Dilekçe özeti : Açık maaşı veril
mesi hakkında).

Dilekçi : Sasun Mahkemesi Başkâtibi iken Hâkimler Kanu
nunun 126 ncı maddesi mucibince işinden çıkarıldığından ve mu
hakeme altına alındığı hususlardan dolayı yapılan yargılanması 
sonunda beraetine karar verildiğinden bahsile, açık maaşı ala
bilmesi için bakanlık emrine alınmasını veya hakkında işten el
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

çektirme muamelesi yapılmasını istemektedir.
Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Hâkimler Kanununun 

126 ncı maddesi mucibince işten çıkarılanlara açıkta kaldıkları 
müddet zarfında maaş verilmesine mesağ bulunmadığı ancak 
dilekçinin beraet ettiğine göre eski memuriyetine muadil bir 
göreve tâyini icap ettiğinden keyfiyet mahallîne tebliğ olun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin açıkta kaldığı müddete ait 
maaş baklandaki iddiasından dolayı usulü dairesinde kaza mer
ciine müracaatta muhtar olmak üzere vâki isteği hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5227 İS . I . 1963

(Dilekçe özeti :■ Taşköprü ceza 
Yargıcı Naci T üzün hakkımda).

Dilekçi : Taşköprü Ceza Yargıcı Naci Tüzün’ün bân yfldsuz 
ve kanunsuz muamelelerde bulunduğunu ihbar ve gereğinin ya
pılmasını şikâyet yoluyla talep etmektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Adı geçen yargıcın 
tesbit edilen ve inzibatî bakımdan mucibi muahaze görülen bâzı 
hal ve muamelelerinden dolayı hakkında gereken işlemin yapıl
mış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki ihbar ve şikâyetine 
mevzu itihaz ettiği hususlardan dolayı adı geçen yargıç hak
kında Bakanlıkça kanuni muamele ifa edilmiş olmasına göre 
bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5228 13 . I . 1963

(Dilekçe özeti : Amnıe dâvalarına 
nü zaman aşımının hukuk d&vcb 
arma da teşmili hakkında).

Dilekçi : Âmme dâvasının zaman aşımı dolayısiyle düşürül
mesi halinin, bu dâva ile ilgili hukuk işlerine de 'teşmilini iste
mektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dâva müruruzamanı 
dolayısiyle cezai bakımdan takibat yapılmaması halinin, hukuk 
mahkemelerinde açılacak tazminat dâvalarının riayetine mâni 
teşkil etmiyeceğine göre, dilekçinin ileriye sürdüğü isteğin ye
rinde olmadığı bildirilmektedir.

Gçreği düşünüldü : isteğin mahiyetine, Bakanlık cevabına

Î3447/12386 Abdülgani Erdin. 
1949 Ördek Kasap Malı 

Karakeç'#i So. No.
31 de.
Şehremini - İstan
bul.

13442/12383 N u ri Raşit Doğan. 

1949 MusaJlaıh Mah. de. 

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

ve mevcut kanun hükümlerine göre bu hususta komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5229 13 . I . 1953

13492/12429 Ahmet Mücahit 
1949 Özalp.

Uzun Gemiciler So. 
No. 8/B.
Cebeci - Ankara.

(Dilekçe özeti : Emeklilik işlemi
nin kaldırılması hakkında).

Dilekçi : Piyade asteğmeni bulunduğu sırada emekliye sev
kına dair yapılan işlemde kanuni isabet göremediğini beyanla, 
bu işlemin kaldırılmasını ve tekrar tavzifini istemetkedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısmda : Dilekçinin 
ahlâki kusurlarından ötürü 3360 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin H fıkrasına tevfikan disiplin noktasından sicillen emek
liye sevkedildiği ve bu muamele aleyhinde Askerî Yargıtaya 
baş vurmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 3410 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
mefhumu muhalifine göre dilekçinin hakkmda uygulanan te
kaütlük muamelesinin mevzuata uygun olup olmadığı nokta
sından önce Askerî Yargıtaya baş vurması lâzımgelirken bu 
lüzuma riayet etmemiş bulunduğu anlaşılmasına ve askerî si
cil müessesesinin sicilde münderiç mülâhaza ve kanaatlerinin 
teşriî murakabe ve müdahaleden de masun tutulması icabede- 
ceği yolunda Büyük Millet Meclisince ahiren ittihaz buyuru
lan bir karara nazaran vâki istek hakkında komisyonumuzca 
başkaca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5230 13 . I . 1953

T3565/125(00 Gani Timuçin.
1949 Millî Eğitim Ba

kanlığı Yüksek ö ğ 
retim Ş. Müdürü 
Şeref Erdoğan el iyi f 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Tekrar imtihana 
girme hakkının verilmesine dair)

Dilekçi : Ankara Veteriner Fakültesi üçüncü sınıf öğren
cilerinden iken iki yıl iistüste aynı sınıfta bırakılmış olmasın
dan dolayı belge aldığını, halbuki imtihanlarda aldığı notla
nıl da tetkikmdan anlaşılacağı üzere bütün derslerden yeter 
derecede not almış ise de yalnız birkaç dersten üssümizanı 
dolduramadığını beyanla, bu derslerden tekrar imtihana gire
bilmesi esbabının sağlanmasını istemektedir.

Tanm Bakanlığının cevabi yazısına bağlı Dekanlık tez
keresinde : Fakülte imtihan Talimatnamesinin 24 ncii madde
sine dayanılarak yapılan işlemde bir yolsuzluk bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Üniversiteler Kanununun 7 nci madde
si sarahatine nazaran dilekçinin vâki talebinden dolayı önce 
Fakülte Yönetim Kuruluna baş vurması icabedeceğinden bu iti-,



Dilekçe
No.

13566/12501
1949

13592/12525
1949

barla mezkûr talep hakkında komisyonumuzca halen bir işlem 
yapılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

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

5231 13 . I . 1953

Mesut Darean. (Dilekçe özeti : Tekrar imtihana
girme hakkımn tanınmasına dair).

Dilekçi : 1948 - 1949 ders yılı Güz döneminde iktisat dersin
den muvaffak olamadığı yolunda İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesince yapılan muamelede isabet bulunmadığım beyanla, 
imtihan evrakının incelenerek bu dersten Şubat devresinde ye
niden imtihana girmesi hakkında bir karar ittihazım istemek
tedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısına bağlı Rektörlük tez
keresinde : Dilekçi hakkında uygulanan işlemin yönetmelik 
hükümlerine uygun olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Üniversiteler Kanununun 7 nci madde
sindeki sarahata. nazaran, dilekçinin vâki isteğinden dolayı Fa
külte Yönetim Kuruluna başvurması icabedeceğinden mezkûr 
istek hakkında bu bakımdan komisyonumuzca halen bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5232 13 . I . 1953

( Dilekçe özeti : Emekli maaşının 
yükseltilmesi hakkında).

Dilekçi : Son hizmet zammına ait yükseltmenin 5434 sayılı
Kanunun, geçici 33 ncü maddesinin (C) fıkrası veçhile %  2 üze
rinden yapılmasını istemektedir.

Milli Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Emekli ön 
yüzbaşı olan dilekçinin maaşı; 5434 sayılı Kanunun 100 ncü 
maddesindeki sarahate göre %  1 üzerinden yükseltildiği ve bu 
muamelede bir yolsuzluk bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin iddiasında İsrar ettiği takdirde kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Salih Haşim Sön
mez.
Mühürdar Rıza paşa 
So. No. 43 de. 
Kadıköy - İstanbul.

Alemdar Cad. No. 2. 
Sultanahmet - İstan
bul.

5233 13 . I . 1953
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13610/12541 Ayşe Kavurmacı. 
1949 Muradiye Kooanaip 

Mah. Kızlar Cad. 
No. 12.
Bursa.

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

(Dilekçe özeti: Oğlu Cemal’in tah
sile devam ettirilmesi hakkında').

Dilekçi : Bursa Askerî Lisesi Üçüncü sınıf talebesinden 
iken Okul İdaresince mektepten ihraç edilen oğlu Cemal Ka
vurmacı hakkında uygulanan bu muamele de isabet bulunma
dığım iddia ederek gereğinin yapılmasın] ve oğlunun tekrar 
tahsile devam ettirilmesi sebeplerinin istikmalini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin, 
oğlu hakkında uygulanan işlemin kanun ve talimat hükümlerine 
aykırı olduğu ve iptali lâzımgeleceği yolunda açmış olduğu dâ
vanın Askerî Yargıtayca reddine ve tashihi karar talebinin de 
yerinde olmadığına, karar verilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşürüldü : Kaza erciince karara bağlanmış olduğu 
anlaşılan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca baş
kaca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5234 13 . I . 1953

13615/12546 İhsan Kınay.
1949 Hukuk Fakültesi 

3 nc,ü sınıf öğrenci
lerinden 8097 nu
maralı.
Ankara.

( Dilekçe özeti : Bir 
hakkında).

imtihan işi

Dilekçi : Ankara Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğunu be
yanla bu fakültede Şubat imtihanı açılmasını ve üssü mizan 
usulünün ıslahını istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısına bağlı Dekanlık 
tezkeresinde : Dilekçinin ileriye sürdüğü isteğin yerine getiril
mesine eski, ne de yeni lisans, öğretim ve imtihan yönetmelik
lerinin müsait olmaması hasebiyle hakkında bir işlem yapılma
sının mümkün bulunmadığına yönetim kurulunca karar veril
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Üniversiteler Kanununun 7 nci maddesi 
sarahati dairesinde yönetim kurulunca karara bağlanmış olan 
bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca başkaca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5235 13 . I . 1953

13632/12562 Esat Muhlis Oksal. 
1949 Ord. Prof. Orman 

Fakültesi.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : İstanbul Üniver
sitesi Senatosunun 41015 sayılı 
kararının kaldırılmasına dair).

Dilekçi : Şefi ve Ordinaryüs Profesörü bulunduğu Silvi
kültür ve Botanik Enstitü ve kürsüsünün ikiye bölünmesine dair 
İstanbul Üniversitesi Senatosunca ittihaz edilen 18. I V . 1949 
gün ve 41015/11433 - 1 sayılı Karann kanun ve yönetmelik 
hükümlerine aykırı bulunduğundan bahsile kaldırılmasını ve bu 
suretle hukukunun muhafazasını istemektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi tezkeresine bağlı Rektör
lük yazısında : Bahis mevzuu kararın görülen lüzuana binaen 
kanuni yetki dâhilinde verilmiş olduğu ve meselenin Damştaya 
intikal etmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş ojlduğu anla
şılan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Dilekçi : Yargıçlık teminatı hilâfına İstanbul Asliye Hâkim
liğinden Millî Korunma Yargıçlığına nakledildiğini, yine te
minat hükümlerine muhalif olarak teklifsiz Edirne Yargıçlığına 
nakil olunduğu, terfiden mahrum bırakıldığım ve kanuna ay
kırı bir surette derecesinin tenziline karar verilerek Bayburt’a 
nakil edildiğini beyanla, gereken kanuni muamelenin ifasını ve
o tarihte Adalet Bakanı olan Fuad Sirmen ile selefi hakkında 
icabeden işlemin yapılmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin İstanbul 
Asliye Ceza Yargıçlığından Millî Korunma Yargıçlığına naklen 
tâyini, Millî Korunma Kanununun 67 nci maddesindeki yet
kiye, İstanbul'dan Edirne’ye ve Edirne’den Bayburt’a tahvili 
ve derecesinin tenzili Hâkimler Kanunu hükümleri dairesinde 
teşekkül eden inzibat kurulunca ittihaz olunan kararlara, terfi 
ettirilmemesi de Ayırma, Meclisince terfie lâyık olmadığına 
karar verilmiş bulunmasına müstenit olduğu ve bu sebeplerle 
iddiasının yersiz görüldüğü bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlığın izahına göre dilekçi hak
kında nakil, tahvil ve saireye mütaallik olarak yapılan mua
meleler kanun hükümleri dairesinde icra edilmiş ve bu muame
lelerden dolayı bakanlara bir mesuliyet tevcihi de bahis konusu 
olmamak lâzımgelmiş bulunmasına binaen vâki istek hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5236 13 . I . 1953

13637/12567 Mahir Üİküsal.
1949 Sakısağacı Cad.

No. 55/2 de. 
Tarlabaşı - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Nakil ve tahvil
muamelesinden ve saireden şikâ
yet).

Karar No. Karar tarihi

5237 13 . I . 1953

13645/12575 Haşini Günday.
2548/2388 4. P. Tüm. Yrg. Ş.

11660/10838 Kd. 5. S. As. Ad.
11739/10912 Yargıç.

(Dilekçe özeti : Asken adlî yargıç
lar hakkında).

1949 Gelibolu.

Dilekçi : Askerî Adli Yargıçların da Hâkimler Kanununa 
göre terfi ettirilmesini ve kendilerinin teminat altına alınmasını 
ve sivil hâkimlerin müstefit oldukları diğer bütün haklardan da 
faydalandırılmalarını istemektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Millî Savunma Bakanlığının cevabi asısında : Dilekçinin 
bahis mevzuu ettiği hususların muayyen eşkâl dairesinde te't- 
kika tâbi tutulduğ-u bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

5238 13 . I . 1953

12990/11944 İzzet Tacin.
1949 Yeni Mahalle 

Salnameci So.
No. 2 de 
Emekli.
Beşiktaş - İstanbul.

(Dilekçe özeti: Bir derece üst ma
aşı verilmesi hakında).

Dilekçi : 3661 sayılı Kanuna göre kadroda münhal bulun
maması dolayısiyle terfi ettirilemediğinden bahsile, emsalleri 
gibi kendisine de bir üst derece maaşı verilmesini istemekte
dir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin
1948 ve 1949 yılı sicilleri menfi hükümlü olmasından dolayı 
yükseltilmesine kanunen imkân görülemediği ve bu konuda aç
mış bulunduğu dâvanın da Askeri Yargıtayca reddi cihetine 
gidilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Askerî Yargıtayda kendisi
ne bir üst derece maaşı verilmesi talebiyle açmış olduğu dâ
vanın binnetice sicilde münderiç mülâhaza ve kanaate taallûk 
ettiği ve 3410 sayılı Kanunun değişik ikinci maddesi hükmüne na
zaran da bu gibi mülâhaza ve kanaatlerin idari dâva konusu 
olamıyacağı beyaniyle reddolunduğu bu baptaki ilâmın tetki- 
kından anlaşılmasına ve Kamutayca 31 . IH . 1952 tarihinde 
ve 55 nci birleşimde ittihaz buyurulan bir kararla, askerliğin 
vicdani kararından mülhem olan bahis mevzuu mülâhaza ve 
kanaatler teşriî müdahaleden dahi masun tutulmuş bulunma
sına göre, vâki istek hakkında zikredilen sebeplerden komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5239 13 . 1 .1953

13663/12591 İbrahim Ethem
1949 Tezel.

Kadastro Yargıcı. 
İzmir.

(Dilekçe özeti : Birinci sınıf yar
gıçlığa geçme hakkının tanınma
sına dair).

•Dilekçi: Birinci sınıf yargıçlığa ayrılmamasına dair Ayırma 
Meclisi Genel Kurulunca verilen kararla buna mâtuf itirazın red
dine mütedair bulunan Yargıtay Başkanlar Kurulu kararında 
kanuni isabet bulunmadığından bahsile, her iki kararın kaldı
rılmasını ve birinci sınıf yargıçlığa geçme hakkının tanınma
sını istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin birinci
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

smıf yargıçlığa ayrılabilmesi için emsali arasında temayüz 
etmiş olması lâzımgeldiği ve sicil dosyası üzerinde yapılan tet- 
kikat neticesinde bu vasfı haiz bulunmadığına kanaat getirile
rek birinci sınıfa ayrılmamasına dair Ayırma Meclisi Genel 
Kurulunca oy birliğiyle verilen kararm Yargıtay Başkanlar 
Kurulunca da onanmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Her iki kurul tarafından sicil dosyası 
münderecatına ve takdir hakkına dayanılarak ittihaz edilmiş 
olduğu anlaşılan bahis mevzuu kararlarda bir isabetsizlik görü
lemediğinden vâki istek hakkında bu itibarla komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5240 13 . I . 1953

13803/12715 Cihat Taşkmer. 
15150/13899 Yenicami Mah.
3300/3103 52 No.

1950 Seydişehir.

(Dilekçe özci i : Tekrar tavzifi ve
ya emekli maaşı bağlanması hak
kında).

Dilekçi : 3360 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (H) fıkra
sına tevfikan disiplin noktasından sicillen emekliye sevkı hak
kında ki muamelede isabet bulunmadığından bahsile, ya tekrar 
tavzifini yahut on altı seneden ibaret hizmeti nazara alınarak 
kendisine emekli maaşı bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin, 
emekliye sevkı halikındaki işleme mâtuf dâvasının Askerî Yar- 
gıtayca reddedilmiş olduğu gibi, bu konuya taallûk eden müra
caatı üzerine Büyük Millet Meclisince de bir işlem yapılmamış 
bulunduğu bildirilmektedir.

’ Getreği düşünüldü : Hakkında 3360 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin (H) fıkrası uygulanmak suretiyle disiplin nokta
sından sicillen emekliye sevk edilmiş olan dilekçinin, bu mua
mele aleyhinde iptal talebiyle açmış bulunduğu dâvanın. 
Askerî Yargı tayca reddedilmiş olduğu ve aynı konuya mütedair 
olarak Büyük Millet Meclisine yaptığı müracaatın da, işin ma
hiyeti bakımından bir muameleye tâbi tutulmadığı anlaşılmasına 
ve Kamutayca 31. I I I . 1952 tarihinde ve 55 nci birleşimde itti
haz buyurulan bir karar ile de askerî sicil müessesesinin mü
lâhaza ve kanaatleri teşriî müdahaleden dahi masun tutulmuş 
olmasına binaen, bu hususta zikredilen sebeplerden dolayı ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına, ancak 
fiilî hizmetinin on altı yıla baliğ olduğunu iddia eden müste- 
dinin, bu ciheti daha evvelki dâvasına mevzu ittihaz etmemiş 
ve Bakanlık ile de ihtilâf halinde bulunmuş olduğu takdirde, 
kendisine emekli maaşı bağlanması lâzımgeleceği yolunda yeni 
bir idari dâva açmakta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5241 13 . I . 1953
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Dilekçe
No.

1404/1289o 
1950

14029/12917
1950

1405(7/12943
1950

Alpaslan, Ali Çınar 
ve ar,
Mustafa Çınar eliy
le.
Tarsus.

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

( Dilekçe özeti : Bir üst sınıfa de
vam ettirilmeleri hakkında).

Dilekçiler : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi F. K. B. sını
fında bâzı derslerden muvaffak olamadıkları için vize sınıfına 
devam ettirilmediklerini, halbuki daha evvel emsallerine mez
kûr sınıfa devam hakkının verilmiş bulunduğunu beyanla, bahis 
mevzi1 u hakkin kendilerine de teşmilini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Üniversiteler Kanununun 7 nci maddesi 
sarahatine göre yine üniversitenin kendi bünyesi içinde tetkika 
tâbi tutulması lâzım gelin bu istek hakkında komisyonumuzca 
halen bir işlem yapılmasına mahal almadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5242 13 . I . 1953

Bnb. Salâhattin öz
er.
Yük. Müh. Ordu do
natım Tamir Fab
rikası Müdürü.
İzmir.

<Dilekçe özeti : Kıdemine bir yıl 
ilâvesi hakkında).

Dilekçi : Subay Yüksek Mühendis olduğunu ve sicil alama
mak yüzünden iki yıl kaybettiğini ve emsallerinin yarbaylığa 
yükseltilmiş bulunduğunu beyanla, bahis mevzuu iki seneden bir 
senesinin kıdemine ilâvesini istemektedir.

Miîlî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
aynı konu hakkında açmış olduğu dâvanın Askeri Yargıtayca 
reddedildiği ve bu suretle mumaileyhe taallûk eden işlemin ke
sinleşmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine, Bakanlık cevabına 
ve 31. I I I . 1952 tarihinde ve 55 nci Birleşimde Büyük Millet 
Meclisince ittihaz buyurulan karara göre vâki istek hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5243 13 . I . 1953

Tevfik Şen.
5. Zh. Tuğ. Şb. 1. 
S. 6. Mİ. Me-, 
Hüseyingazi. 
Mamak - Ankara.

(Dilekçe özeti : Talebelik hukuku
nun iadesi hakkında).

Dilekçi : Halen Hav?' Kuvvetleri Komutanlığı emrinde 0 ncı 
sınıf muamele memuru olduğunu, 1939 senesinde sıhhi duru
mundun dolayı Tıp Fakültesindeki tahsiline nihayet verilmiş 
bulunduğunu beyanla, 3 Haziran 1949 tarihinde yürürlüğe giren 
5401 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan Tıp Fakültesine yeni
den devamına müsaade edilmesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
durumu itibariyle 5401 sayılı Kanun hükümlerinden faydalan
dırılarak tahsile devam ettirilmesine imkân görülemediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Askerî Öğrenciler hakkındaki 5401 sayılı
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Kanun hükümlerinden dilekçinin istifade edip edemiyeceği hu- 
sususnun tetkiki kaza merciine ait olduğundan, vâki istek hak
kında bu itibarla komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
bıüunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5244 13 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Gedikli erbaşları 
ilgilendiren bâzı maddelerin ince
lenmesi hakkında).

Dilekçi : Gedikli erbaşların terfi, maaş ve diğer haklan 
üzerinde durularak bu bapta icap eden tetkikatın yapılmasını 
ve gereken kararın verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında ezcümle : Ge
dikli erbaşların terfi, maaş ve sair hakları 5619 sayılı Kanunla 
sağlanmış olduğu ve resmî münasebetlerinde ve askerlerin ria
yetle mükellef bulundukları diğer hallerde îçhizmet Kanununa 
ve Talimatnamesine tâbi tutulmalarında zaruret bulunduğu ve 
haklarında başkaca istisnai bir muamele yapılamıyacağı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine Bakanlık cevabına 
ve mevout kanun hükümlerine göre vâki istek hakkında komis
yonumuzca da bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5245 13 . I . 1953

14274/13136 Muammer Atalay.
1950 Gd. Çavuş.

Askerî Posta 15780. 
Doğubayazıt.

14322/13176 Cemal Ura!. 
13173/12272 Telgraf Memuru.

1950 S. 1066.
Ankara.

(Dilekçe özeti : Sınıf tenzili ceza
sının kaldırılması hakkında) .

Dilekçi : Hakkında tatbik edilen sınıf tenzili cezasının kal
dırılmasını ve müktesep haklarının da tanınmasını istemekte
dir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Ankara Telgraf 
merkezi memurlarından olan dilekçinin aynı konu hakkında 
Damştayda açmış olduğu dâvanın buraca vârit görülmiyerek 
reddedilmiş bulunduğu ve bu suretle kesinleşmiş ve tatbik edil
miş bulunan mezkûr muamelenin tekrar ele alınmasına imkân 
görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca 
işlem yapılmasma mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5246 13 . I . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

¡47/13199 Osman Bodur.
1950 Hacettepe Diktepe 

So. No. 7.
Ankara.

(Dilekçe özeti : İmtihana girme 
hakkının tanınmasına dair) .

Dilekçi : Ankara Nümune Hastanesinden aldığı raporla 
sıhhi mazeretini tevsik etmiş olduğu halde Hukuk Fakülte
since bu mazeretinin kabul edilmediğini, halbuki daha evvel 
aynı durumda olanların ibraz ettikleri raporların kabul oluna
rak kendilerine bir imihan hakkı daha verildiğini beyanla, 
hakkının iadesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Dekan
lık yazısında : Fakülte yönetmelikleri hükümlerince tanınan 
imtihan haklarından istifade ederek imtihanlara girmiş ve fa
kat basan gösterememiş olan dilekçinin Büyük Millet Mecli
since verilen son atıfet kararından faydalanması mümkün 
iken bir defaya mahsus olmak üzere açılan imtihana da gir
memiş olduğundan hakkında yapılacak başka bir işlem bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Üniversiteler Kanununun 7 nci madde
sine göre, dilekçinin ileriye sürdüğü sıhhi mazeret iddiasının 
önce Fakülte Yönetim Kurulunca incelenmesi lâzımgelmesine 
ve Dekanlık yazısında bu iddianın zikredilen kurulca tetkik 
edilerek bir karara bağlanmış olup olmadığı hakkmda bir ka
yıt ve işaret bulunmamasına binaen, iktizası kanun hükümleri 
dairesinde fakültece ifa edilmek üzere, vâki istek hakkında 
filhal komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5247 13 . I . 1953

Beis
M'araş 

Abdüllnh, Aytemiz

Sözcü
Bolu

Mahmut Gilçbilmez

Kâtip
Bilecik

İsmail. Aşkın
Balkı esir 

Ali Fahri İşeri

Elâzığ 
Hâmit Ali Yöney

Gümüşane 
Ahmet, Kemal Varınca

Kars 
Mehmet Bahadır

Malatya 
Nuri Ocakcıoğlu

Seyhan 
Salim Serçe

Tokad 
Ahmet Gürkan

Trabzon 
Salih Esad Alperen Reşit Kemal Timuroğlu

Urfa

Yozgad 
Faik Erbaş

Yozgad 
Yusuf Karslıoluğ
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Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

5913/5490 Galip Bas'kın 
12417/11398 Ilekimzade Mah.

1948 Kümbet Cad. No. 31 
Edremit.

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Bilekçe özeti : Emeklilik müdde
tini dolduruncaya kadar münasip 
bir memuriyete tâyin olunması 
hakkında).

Dilekçi : 17 küsur senelik hizmeti askeriyesi sonunda ve 
gedikli çavuş olarak terhis olunup ve bu hizmet müddeti itibarı 
ile de tekaüdiyc hakkından mahrum kalmış bulunduğunu belir
terek mezkûr hakkı kazana bilmesi için çalışması icap eden 
2,5 yıllık bir müddet için münasip bir memuriyete tâyin olun
masını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin; 
16 küsur senelik askerî hizmet safahatı belirterek son defa ihti
yat olarak tavzif edilmiş bulunması itibariyle tekrar hizmete 
alınmasına ve müddeti hizmeti de 20 yıla baliğ olmadığı için 
keza kendisine tekaüt maaşı bağlanmasına imkân bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5248 14 . I . 1953

8743/8108
1948

Velicahidi Mırmır- 
oğlu ve ar.
Şehit Muhtarbey 
Cad. Fazlıbey Ap.
No. 2 Taksim - İs
tanbul.

(Dilekçe özeti: Avukatlıktan men- 
olunmalarına dair olan kararın 
kaldırılması ha k kında).

Dilekçiler : Cumhuriyetimizin 25 nci yıl dönümü vesilesi ile; 
avukatlık meslekinden menolunmalarma dair olan karann 
kaldırılmasını istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Avukatlıkla iştigal 
eden dilekçilerin; tezkerede yazılı olduğu şekilde; Birinci 
Dünya Harbi ve Mütareke yıllannda taşkınca ve hoş görül- 
miyen hareketlerinden dolayı Tasfiye Komisyonu tarafından 
barodan çıkanlmış bulunduklan;

Halen; 5677 sayılı A f Kanunundan istifade ederek ve tek
rar avukatlığa başlamış bulunmaları itibariyle durumlannm dü
zeltilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 5677 sayılı Kanunla yerine getirilmiş 
bulunduğu anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5249 14 . I . 1953
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9196/8503 Tahsin Bayar.
1948 Mütaahhit.

Borçka - Maradit.

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

(Dilekçe özeti : Hopa Ortaokul 
inşaatından alacaklı bulunduğu 
Iyaranın ödenmediğinden şikâyet).

Dilekçi 1940 yılında taahhüt edip ve ikmal ettiği ortaokul 
inşaatından alacaklı bulunduğu paranın bu tarihten beri sürün
cemede bırakılmak suretiyle ödenmediğinden ve üst makamlara 
yaptığı müracaatlarından da bir netice alamadığından şikâ
yet etmektedir.

Bayındırlık Vekaleti cevabi yazısında : 17G0 küsur liradan 
ibaret olan mezkûr istihkakın düyun tertibinden temin olunan 
tahsisattan ve istihkak sahibine ödenmek üzere 3 . V I . 1952 tarih 
vc 1348/12 sayılı ödeme emri ile Çoruh Valiliğine gönderildiği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstihkakın ödenmiş bulunmasına ve 
dilekçi tarafından bedeli keşfe göre noksan tediyede bulunul
duğu ileri sürüldüğü takdirde de; ihtilâfın halli ilgili kaza 
merciine ve keza ödemenin geciktirilmesinde her hangi bir 
vazife ihmalinin mevcut olup olmadığının incelenerek müseb
bipleri hakkında gerekli tahkikat ve takibatta bulunulması
nın da Vekâlete aidiyetine binaen komisyonumuzca ayrıca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi,

Karar No. Karar tarihi

5250 14 . I . 1953

9413/8690
1948

fma tevsi olunan inşaat dolayısiyle kapandığından ve bida- 
yeten verilen yıkma kararının bilâhara tadil ve sadece cezayi 
nakdi alınması şeklinde tadil olunduğu ve tekrar aldığı yıkma 
kararının da keza müsamaha ile karşılandığından ve bu konu
daki vâki müracaatına İçişleri Bakanlığınca menfi cevap ve
rilmiş ve Danıştaya yaptığı müracaattan da henüz bir netice 
alamamış bulunduğundan bâhis ve şikâyetle uğradığı bu hak
sızlığın giderilmesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Şükrü Alemdar ta
rafından ve verilen 4 katlı inşaat ruhsatına müsteniden yapıl
mış olan mezkûr kanuna aykırı olmadığı ve bu hususun Daimî 
Komisyonun 17 . V . 1946 tarihli kararı ile de müeyyit bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile adı geçen şahıs arasında 
tekevvün eden ve bir hakkın suistimalinden doğan ihtilâfın 
halli kaza merciine at bulunmasına ve işin Danıştaya da inti-

Mustafa Gök. (Dilekçe özeti : Kanun ve inşaat
Macar Kardeşler. ruhsatı hilâfına yapılan bir inşa-
Cad. No. 61. ata müsamaha gösteren İstanbul
Fatih - İstanbul belediyesinden şikâyet).

Dilekçi : Fatihde kâin bina,sınm; komşusu Şükrü Alem
dar adındaki şahıs tarafından yapılan kanun ve ruhsat hilâ-



Dilekçe
No.

10038/9229
1949

10132/9308
194i)
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Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

kal etmiş olmasına göre talep hakkmda Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5251 14 . 1 . 1953

Yasfiye Artar. 
Süleymaniye Mah. 
Siyavuşpaşa So. No. 
28.
Ravazrt - İstanbul.

(Dilekçe, özeti : Asker ailelerine 
yapılmakta olan yardımdan fay
dalandırılması hakkında')'.

Dilekçi : Kocasının askerde bulunması itibarı ile muavene
te muhtaç bir duruma düştüğünden bahsile asker ailelerine 
yapılmakta olan yardımlardan kendisinin de faydalandırılma
sını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Eminönü il
ce îdare Kurulunun bu mevzuda ittihaz ettiği ve eklice gön
derilen karar örneğinin etkikmdan da anlaşılacağı veçhile di
lekçinin kayınpederi ile bir arada oturup ve ayda 45 lira ev 
kirası almakta bulunması itibarı ile kendisine yardım yapılma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre; 4109 sayılı ka
nun dairesinde ve vazifeli idare kurulu tarafından incelenerek 
karara bağlandığı anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5252 14 . I . 1953

Nekta Bahadır, 
ve ar.
Vçimenli Köyünden. 
Vakfıkebir.

(Dilekçe özeti: Tenya Karokol Ko
mutanı Halil Arslan’m cezalandı
rılması hakkında).

Dilekçiler : Köy öğretmeninin kaybolan eşyalarının bulun
ması ve faillerinin tesbiti için karakola celbolunan çocukları
nın; bu suçu üzerlerine almaları ve bir tabanca ile 170 lira para 
getirmeleri için dövüiiip ve' işkence gördüklerinden şikâyet 
ederek Tenya Karakol Komutanı Halil Arslan’ın cezalandırıl
masını istemektedirler.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında : ifadelerine müracaat 
olunan dilekçilerin; mezkûr şikâyetlerini Orta Mahalle Muh
tarının teşviki ile yapmış olduklarını ve hırsızlık failinin tesbiti 
için karakola celbolunan çocuklarının dövüldüğünü fakat bunu 
görmediklerini ve kendilerine başka türlü bir işkence yapılma
dığını beyan etmiş bulundukları; şikâyetin; bir adam öldürme 
suçu fiilî olup hali firarda bulunan dilekçilerin babalarını 
müfreze ile takip ve yakalamaya memur kılman adı geçen jan
darma komutanının buradan uzaklaştırılmasına matuf bulun
duğu belirtilmektedir.
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Dilekçe
No.

10339/9476
1949

10599/9700
1949

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

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5253 14 . 1 . 1953

Mehmet Besi ve ar 
Hakkâri.

Dilekçiler : Yüksek Meclise yapmış oldukları ve 22 . V . 1948 
gün ve 7477 sayı ile Dilekçe Komisyonuna tevdi olunmuş bulu
nan dilekçelerinin mevkii muameleye konulmasını istemek
tedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin; Hakkâri Valisi Cahit Or
taç’tan şikâyeti ihtiva eden mezkûr müracaaatları üzerine seilef 
komisyon tarafından 10 . IV . 1951 gün ve 359 sayılı vc bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına dair bir karar verilmiş bulun
masına binaen vâki talep hakkında yeniden bir işlem yapılma
sına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5254 14 . 1 . 1953

(Dilekçe özeti : 7477 sayılı dilek
çelerinin bir karara bağlanması 
hakkında).

Mehmet Öze rol. 
Tahrirat Kâtibi. 
Koyulhisar.

(Dilekçe özeti: Koyulhisar C. Sav
cısı Refik İnan’dan şikâyet).

Dilekçi : Hakkmda vâki rüşvet dedikodularından dolayı 
kendisine garaz besliyen C. Savcısı Refik inan’m ; hürriyetini 
tahdit, mesken masuniyetini ihlâl ve tehditte bulunduğundan 
keza kendisine hakarette bulunulduğundan bahsiyle aleyhine 
ikame ettiği dâvada mahkûm edilmesi için çalıştığından ve 
saireden şikâyet ederek bu mevzuda Adalet Vekâletine yaktı
ğı müracaatın esaslı bir şekilde inceletilmesini ve meslekte be
kası caiz olmıyan mumaileyh hakkmda gerekli takibatta bulu
nulmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçede yazılı bu
lunan şikâyet mevzuları hakkında yapılan tahkikat safahatı 
bertafsil izah olunarak adı geçen savcının; isnat olunan husus
lardan bir kısmı dolayısiyle İnzibat komisyonuna verildiği ve 
suç mahiyetinde görülen bir kısım suçlarından dolayı da Şe
binkarahisar Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşması so
nunda 5677 sayılı Kanuna tevfikan dâvanın düşmesine karar 
verildiği ve bir kısım isnadatın da sabit olmadığı ve müşteki 
aleyhine açılan iftira dâvası sonunda 3 ay 15 gün hapis ve 58 
lira ağır para cezasına hükmolunup işbu mahkûmiyet kararı
nın Yargıtayca da tasdik edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre; talep hakkmda



Dilekçe
No.

11243/10303
1949

11249/10309
1949

38

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Ahmet Paksoy 
ve ar.
Belediye Üyesinden. 
Kadirli.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5255 14 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Hilafı hakikat 
tanzim olunan bir ademiitimat 
karara müsteniden Kadirli Be
lediye Başkamnm vazifesinden 
uzaklaştırılmak istenildiğinden şi
kâyet).

Dilekçiler : Adana Halk partisi ileri gelenleri tarafından 
hilafı kanun tertip ve tanzim olunan bir ademiitimat kararı 
üzerine çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile temayüz eden Belediye 
Başkanı Emin Özdemir’in vazifeden uzaklaştırılmak istenildi
ğinden şikâyet ederek bir muhakkik gönderilmesini dilemekte
dirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısmda : Mezkûr ademikifa- 
yet kararı valilikçe tasvip olunmadığı gibi konu hakkında 
mülkiye müfettişi tarafından tanzim olunan rapora nazaran da 
ortada mucibi takip bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre; 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5256 14 . I . 1953

Eşref Demire!. 
Tlasimpaşa Mah. 
Nakil So. No. 25 de. 
Kadıköy - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Geçmiş hizmetleri
nin emeklilik müddetine ilâvesi 
hakkında).

Dilekçi : 1. V II . 1925 tarihinden 1. V . 1931 tnihine kadar 
askerî Fabrikalarda ve o tarihten 5. V III . 1946 tarihine kadar 
milletvekilliğinde ve bilâhara 31. V II . 1948 tarihine kadar da 
Çalışma Bakanlığı İş ve İşçi Bulma Kurumu Eskişehir Şube 
Müdürlüğünde geçmiş hizmetlerinin tekaütlük hesabına katıl
mak suretiyle tekaüt aylığı bağlanmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Milletveklliğinin doğ
rudan doğruya bir emeklilik hakkı tevlit etmediği gibi dilek
çinin Askerî Fabrikalarda geçen hizmetinin de, 3575 sayılı Ka
nuna göre keza emekliliğe esas vazifelerden bulunmaması bakı
mından mumaileyhin mezkûr hizmet müddetlerinin 4644 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesine ittibaen ve emeklilik müddetine ka
tılmak suretiyle aylık bağlanmasına imkân bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan talep



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

hakkında İçtüzüğün 53 ncii maddesine tevfikan yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5257 14 . I . 1953

11938/10935 ismet Tokay.
1949 Şükrüye Mah. de.

Dere So. No. 48 de 
Ankara.

Dilekçi : Müruruzaman beyanı ile verilmiyen iskân hakkına 
mukabil; işgal ederek üzerine kulübe yaptırmış bulunduğu 
emlâki milliyeye ait arazinin bedeliyle kendisine satılması için 
lâzımgelenlere emir verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâleti cevabi yazısında : Hâzineye ait yerlerin 
2490 sayılı Kanuna tevfikan; ilân ve artırmaya tâbi tutulması 
icap etmekte olduğundan dilekçinin talebinin is’afına imkân 
bulunmadığı gibi esasen bahsi geçen arsanın 5218 sayılı Kanun 
gereğince belediyeye devri gereken yerlerden olması itiba
riyle de mezkûr formalite dairesinde satılmasının dahi mümkün 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5258 14 . I . 1953

(Dilekçe özeti: Üzerine, ev yapmak 
suretiyle işgal ettiği Hazine arazi
sinin bedeli mukabilinde kendisi
ne seıtüması hakkında).

12037/11030 Hüsnü Taştan
1949 Meaıte Köyünde. 

Koyulhisar.

(Dilekçe özeti : Koyulhisar Savcı
sı Refik ile Hükümet Doktoru 
Âdım hakkında tahkikat yapılma
sına dair).

Dilekçi ; Köylerinden Hacı Mehmet Şahin ve adamlarının; 
kendisi ile efradı ailesinin yolunu kesip yapmadıkları zulüm 
kalmadığından ve bu yüzden evinden çıkamaz bir hale geldi
ğinden şikâyeti ve bunları himaye eden Savcı Refik ile Hükümet 
Doktoru Âdem hakkında tahkikat yapılarak tecziye edilmeleri 
talebini ihtiva eden ve 6. I V . 1949 gün ve 576 sayılı mektupla 
takdim et+iği dilekeesi üzerine gereken işlemin yapılmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha önce vâki 11015/10085 
sayılı müracaatı üzerine ve selef komisyon tarafından 15 . 1 .1951 
gün ve 93 sayılı ve bakanlık cevabına göre bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına dair bir karar verilmiş bulunduğundan talep



Dilekçe
No.

1*2039/11031
1949

12047/11039
1949

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

hakkında yeniden işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5259 14 . I . 1953

Kenan Doğan. 
Ceza Evinde hü
kümlü.
Mersin.

(Dilekçe özeti : 7546 ve 8780 sa
yılı dilekçelerinin karara bağlan
ması hakkında).

Dilekçi : Hususi af talebi ile Yüksek Meclise takdim ve Di
lekçe Komisyonuna tevdi edilmiş bulunan 7546 ve 8780 sayılı 
dilekçeleri üzerinde gereken muamelenin yapılmasını istemek
tedir.

Mersin Ceza ve Tevkifevi Müdürlüğünün dilekçe altına çıka
rılan meşruhatına nazaran dilekçinin; icbarla irtikâp suçundan 
dolayı Tarsus Asliye Yargıçlığınca kesin surette 3 sene hapse 
mahkûm edilip cezasının 17 . 1 .1948 tarihinden beri infaz edil
mekte bulunduğu anlaşılıp ve kayıtlara nazaran da dilekçinin 
mezkûr müracaatları üzerine 1 numaralı Geçici Dilekçe Komis
yonunca işinin mahiyeti itibariyle bir işleme tâbi tutulamıyacağı 
yolunda kendisine tebligat yapılmış olduğu görüldükten sonra.

Gereği düşünüldü : Dosya münderecatına ve dilekçinin bakı- 
yei cezasının ahiren yürürlüğe giren 5677 sayılı A f Kanunu ile 
ortadan kalkmış bulunacağına göre talep hakkında bu bakımdan 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5260 14 . I . 1953

Hüseyin Avni ve ar. 
Çay Mah. Rai fpaşa 
Cad. No. 104. 
İsikendeıtıuı.

(Dilekçe özeti : Hatay Vilâyeti 
dâhilinde iskân olunmaları talebi
ne dair).

Dilekçiler : Serbest iskâna tâbi tutulmalarına mütedair olan 
kararın kaldırılarak Hatay İlinin her hangi bir yerinde iskân 
olunmaları talebini mutazammm bulunup 20. V . 1947 tarih ve 
3710 sayı ile Dilekçe Komisyonuna tevdi buyurulmuş olan dilek
çelerinin müspet veya menfi bir karara bağlanmasını istemek
tedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha önce vâki ve zikrolunan 
numaradaki dilekçesi ile yaptığı müracaat üzerine; selef komis
yon tarafından 27 . X I I . 1949 gün ve 1788 sayılı ve komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına dair bir karar verilmiş 
olduğundan talep hakkmda komisyonumuzca da yeniden yapı



Dilekç# Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

lacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

Komisyon karan ve »e sebepten verildiği

5261 14 . I . 1953

1200(1/11043 Sabri öcalan.
1949 Tahsinoğlu. 

Kavak.

(Dilekçe özeti : 708 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesinin 3 ncü fıkra
sı ile iktisap ettiği dâvavekilliği 
ruhsatının verilmediğinden şikâ- 
yet).

Dilekçi : 14 . V . 1949 gün ve 11593 sayı ile Dilekçe Ko
misyonuna tevdi buyurulan dilekçesine ek olarak yaptığı bu 
müracaati ile ezcümle : 708 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
3 ncü fıkrası hükmünün yürürlükte bulunduğu bir zamanda 
1930 yıhnda ve bu kanunla iktisap etmiş bulunduğu dâvave
killiği ruhsatının bilimtihan verilmesi için yapmış olduğu mü
racaatlarının sonradan yürürlüğe giren 2516 ve 3499 sayılı 
Avukatlık Kanunlan ileri sürülmek suretiyle kabul edilmemek
te olduğundan bahisle Adalet encümenlerinin ve Adalet Ba
kanlığının kanunların makable şâmil olamıyacağı esasına ria
yet etmiyerek hakkını teslim etmemekte musir bulunmasından 
şikâyet etmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin; zikrolunan tarih ve sayı 
ile vâki müracaati üzerine selef komisyon tarafından 9 . IV .

1951 gün ve 331 sayılı ve bakanlık cevabına ve esasen işin ka
za merciinden geçmş bulunmasına ve mevcut kanun hükümle
rine göre yapılacak bir işlem olmadığına dair bir karar veril
miş olduğundan talep hakkında komisyonumuzca yeniden bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5262 14 . I  . 1953

12340/11323 Şaban Aktaş.
1949 Turabiye Miah, den 

Seferihisar.

Dilekçi : Millî Mücadelede sebkeden hizmetlerine karşılık
1941 yıhnda iskân ve borçlanma suretiyle kendisine tahsis 
olunmuş bulunan yerin şagilinden alınarak e l’an kendisine tes
limi ve bir de mesken verilmesi esbabının temin buyurulmasını 
istemektedir.

Devlet Vekâleti cevabi yazısında : 716 sayılı Kanuna tev
fikan ve toprağa muhtaç yerli çiftçiler meyamnda kendisine 
verilmiş olan yerin dilekçi adına tapuya bağlanmış bulunduğu 
ve mezkûr kanunda bu kabîl çiftçilere aynca ev verilmesi için 
müsait bir hüküm olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre

(Dilekçe özeti : Tahsis olunan ye
rin kendisine teslimi ve bir ev ve
rilmesi hakkında).



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi K«misyon kararı ve ne sebepten verildiği

talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5263 14 . I . 1953

12944/11898 Hikmet Ellbir.
1949 Muhtar.

Büyükçekmece - Ça
talca.

(Dilolcçe özeti .Kanunsuz olarak 
muhtarlık vazifesine son verildi
ğinden şikâyet).

Dilekçi : Bucak müdürü ve Çatalca Kaymakamı hakkında 
yaptığı şikâyetlerden ve bucaktaki icraatından kendisine in
fial duyan Müdür Vekili Nüfus Memuru Salih Esmer tarafın
dan; tamamen kanunsuz ve keyfî olarak ve halka da ilân olun
mak suretiyle Muhtarlık vazifesine son verilmiş olduğundan 
şikâyet ederek mumaileyhle, kaymakam hakkında icabeden 
tahkikatın yapılmasını ve muhtarlık vazifesine iade olunmasını 
istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Köy Kanununun 
41 nci maddesine tevfikan verilen 2 ihtar cezasından sonra 
dilekçinin muhtarlık vazifesine son verilmiş olduğu gibi bir 
kahvehanenin camlarım kırmak, bir meskene taarruzda bu
lunmak nüfus memurunun evini taşlamak ve karakol komuta
nına vazifesi başında hakaret etmek suçlarından dolayı da 
C. Savcılığına verildiği köy işlerindeki yolsuzluklarından da 
ilce idare kurulunca lüzumu muhakemesine karar verilip ve 
Çatalca Asliye Ceza Mahkemesince, 5677 sayılı A f Kanununa 
göre, hakkındaki kamu dâvasının ortadan kaldırıldığı; kendi
lerinden şikâyet olunan memurlar hakkında da; îdare Kuru
lunun 467 sayılı karariyle 5677 sayılı Kanun şümulüne giren 
suçlardan dolayı takibata mahal olmadığına karar verildiği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yerinde görülen vekâlet cevabına gö
re; kanuni icabı yapıldığı anlaşılan talep hakkında komisyo
numuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5264 14 . I . 1953

12957/119111 Kadir Destegül.
1949 Kızrk Köyü, 

halkından.
Artova.

12958/11912 Mehmet Alibol.
Bedirkala Köyünde. 
Artova.

(Dilekçe özeti : Yol mükellefiyet-* 
leri dışında angarya tahmil olun
duğundan şikâyet).

Dilekçiler: Yol mükellefiyetlerini eda ettikleri halde bucak 
Müdürü tarafından köyleri ile bucak merkezleri ve Artova 
arasındaki yol için tâş taşımaya mecbur edildikilerinden şikâ
yet ve tazallümühal ederek angarya olarak teklif olunan bu 
işten muaf tutulmaları için ilgililere emir verilmesini istemek
tedirler.
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Dilekçe
No.

12959/11913

12960/11914

12961/11916

13143/12091

9(i88/89-17. -

Mehmet A l  Güngör 
ve ar.
Arap Köyünde. 
Artova.

Mehmet Sezer.
Dinar Köyünde. 
Artova,

Haşan YılJmaz. 
ve ar.
Polos Köyünde. 
Artova.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Toprak tesviyesi 
ve taş çekilme işi 3 yıl önce hazırlanmış olan mezkûr yolun Köy 
Kanunu hükümleri dairesinde ve köylülerin rıza ve muvafa- 
katları alınmak ve keza ziraat mevsimi haricinde çalışmak su
retiyle yaptırıldığı bu konudaki şikâyetin vârit olmadığı ve 
bu mevzuda şikâyetçi bulunan muhtarlardan alınan feragat 
mazbatasının sunulduğu bildirilmekte ve ekli zabıtta da filha
kika mezkûr yolda zorla çalıştırılmamış olduklarından dilek
çelerinin mevkii muameleye konulmaması istenilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre; talep hakkın
da komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5265 14 . I . 1953

Saib Şevket Korasan 
Avukat.
Moda Yoğurtçuçeş- 
me Cad. No. 115. 
Kadıköy - İstanbul.

Tahsin Uluğ ve 
Kadri Görenler. 
Atikvalîde Mâh. 
Osman paşa So.
No. 2.
Üsküdar - İstanbul.

( Dilekçe özeti : Maliye Kıvyudatı 
üzerinde yaptıkları tetkikat ve 
tanzim ettikleri rapor dolayisiylv 
vebkeden mesailerine mukabil ve-, 
rilmesi icabeden ücret veya mü
kâfatlarının ödenmediğinden şi
kâyet).

Dilekçiler : Maliye ile Cafer Köseoğlu adındaki şahıs ara
sında ve bir taahhüt işinden doğan alacak ihtilâfı üzerine ve 
emekli bulundukları bir sırada bu meseleye ait muhasebe kuyu
datının tetkikma vazifelendirilip ve aylarca mahzenlerde ça
lışarak tesbit ettikleri evrak ve tanzim e'ttikleri raporla Hâzi
neyi 194 küsur bin liralık bir borç ödemekten kurtardıkları 
halde 1943 yılından beri bu mesaileri karşılığının kendilerine 
ödenmediğinden şikâyet etmektedirler.

Maliye Vekâleti cevabi yazısında : Birinci Cihan Harbinde; 
taşei Umumiye Nezareti ile Ciheti Askeriyeye kasaplık hayvan 
teminini taahhüt eden Cafer Köseoğlu ile Hazine arasında tahad- 
düs eden dâvanın; filhakika dilekçilerin müsmir mesaileri neti
cesinde Hazine lehine bir cereyan almış bulunduğu ve bu mesai
lerinin tamamen vazife harici ve faydalı bir hizmet teşkil ettiği, 
dâvanın henüz derdesti ruiyet bulunduğu gibi kendilerine; ücret 
veya ikramiye itası taahhüt edilmemiş olduğu için her hangi 
bir nam ve suretle para tediyesine kanuni imkân bulunmadığı 
bildirilmektedir. •'

Gereği düşünüldü : Dilekçinin kaza mercüne müracaatta 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5266 M , I , 1953



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

13261/14410 Kadir Kalyoncu. 
2862/3043 Alçıtepe Köyünde. 

Eceabat.

13462/1943 İsmail Maden.
1949 Elmacik Köyü.

Isırganlı Mahallesi 
halkı mümessil . 
Elmacık - Azdavay.

13609/12540 Süleyman Küçiik- 
hoca.

. Dalaman Yeni Zira- 
■ • - at Cezaevinden 

tahliye edilen. 
Menemen - îzmir.

(Dilekçe özeti : Bulgaristan’daki 
akrabalarının yurda getirilmeleri 
hakkında).

Dilekçi : Bulgaristan’da bulunan akraba ve taallukatından 
dilekçe de isimleri yazılı olanların yurda getirilmesini dilemek
tedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Memleketimize göç 
etmek istiyen soydaşlarımızdan kabullerine mâni halleri olmı- 
yanlar için merkezden her hangi bir işara hacet kalmaksızın 
mahallî Konsoloslukça re’sen giriş vizesi verilmekte olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5267 14 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Mahallerinin Ulus 
Kazasına bağlanması hakkında).

Dilekçi : Azdavay ilçesinin Elmacık - Dere Köyüne bağlı 
olan mahallelerinin mezkûr ilce merkezine olan uzaklığı ve ara
daki avariz ve iktisadi bağlılıkları dolayısiyle buradan ayrıla
rak Ulus ilçesinin Merer Köyü ile birleştirilmek suretiyle müs
takil köy haline konulmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Kastamonu ve Zon
guldak valiliklerinin yetkili kurullarından alınan malûmat üze
rine; birleştirilmesi istenilen her iki mahalle halkının oylarına 
müracaat olunarak Bakanlığa bildirilmesi hususunun adı geçen 
valiliklere yazıldığı ve alınacak netioeye göre kanuni gereğinin 
yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bu mevzuda 5442 sayılı İl İdaresi Kanu
nuna tevfikan yapılması icabeden muamelenin tâyin ve ifası 
İçişleri Vekâletine ait bulunmasına ve icabına da tevessül olun
duğu anlaşılmasına binaen bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5268 14 . I . 1953

(Dilekçe özeti :■ Dalaman Ceza 
evinde cereyan, eden yolsuzluklar
dan şikâyet}.

Dilekçi : Dalaman Yeni Ceaaevi Müdür ve memurlarının 
mahkûmlara yaptığı fena muamele ve keyfi hareket ve suiisti
mallerden bahsile durumun inceletilmesini istemektedir.

Adliye Vekâleti cevabi yazısında ; Tahkik zımnında ifade-
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■’ sine müracaaat olunan dilekçinin böyle bir müracaatta bulun
madığını beyan etmiş olduğu Ve verilen dilekçenin başkası tara
fından verilmiş bulunduğu, buna rağmen yapılan tahkikat so
nunda şikâyetin tamamen gayrivârit olduğunun anlaşıldığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Vekâlet cevabına göre; talep hakkıuda 
komisyonumuzca 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

5269 14 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Emekli ikramiye
sinden kesilsn verginin iade olun
ması hakkında).

Dilekçi : Sıhhi durumuna binaen 1941 yıhnda emekliye ay
rılmış bulunduğunu ve bu tarihten önce ve sonraları verilen 
emekli ikramiyelerinden hiçbir vergi tevkifatı yapılmadığı 
halde kendisine verilen ikramiyeden kesinti yapılmış olduğun
dan bahsile bu haksızlığın düzeltilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâleti cevabi yazısında : 2395 sayılı Ka
zanç Vergisi Kanununun 38 nci maddesi ile vergiye tâbi tutul
muş olan emekli ikramiyesi her ne kadar 31. V . 1944 tarihinden 
itibaren ve 4598 sayılı Kanunun 8 nci maddesi ile vergiden is
tisna kılınmış ise de 1941 yıhnda emekliye aynlan dilekçinin 
mezkûr kanun hükmünden faydalanamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Malî ve idari kaza mercilerince incelen
mesi icap eden bahis konusu ihtilâf hakkında Vekâlet cevabına 
ve içtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuz^ bir işl*m 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5270 14 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Dumlupınar Kö
yünün ilce haline konulması hak
kında).

Dilekçiler : Her bakımdan inkişafa müsait ve iktisaden; 
kendisine bağh köylerle birlikte 20 - 25 bin nüfusa sahip olan 
Dumlupınar Köyü merkezinde bir ilce teşkilini istemektedirler.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında : Kütahya Valiliğinin; bu 
mevzuda yetkili kurulların mütalâalarına dayanan vâki teklifi 
Vekâletçe de muvafık görülerek istekler araşma alındığı ve 
durumun aynı zamanda ilgililere de duyurulması için mezkûr 
valiliğe yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 5442 sayıh İl İdaresi Kanununa göre; 
yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili bulunan talep hakkında;

14193/13064 Hakkı Ünal ve ar.
1950 C. H. P. mensupla

rından.
Dumlupınar Kö
yünde.
Altıntaş - Kütahya.

13652/12581 Sırrı Pak. 
13842/12890 Meşrutiyet Cad.

1949 Hatay So. No. 16/6 
Ankara.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14203/13072 Lûtfi Eren.
1950 D. D. Y. 6. ncı İş

letme Müdürlü
ğünde Memur. 
36735 Sicil Sayılı. 
Adana.

komisyonumuzca ve bu sıfatla yapılacak bir işlem olmadığına 
^arar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5271 14 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Noter muavinli
ğinde geçen 7 yıllık hizmetinin 
emeklilik müddetine katılması hak
kında).

Dilekçi : Ceyhan Nc'ter muavinliği kâtipliğinde geçen 7 se
nelik hizmetinin 5434 sayılı Tekaüt Kanununun borçlanma hü
kümleri dairesinde emeklilik müddetine katılmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin mezkûr 
hizmeti 5434 sayılı • Kanunun 12 nci maddesi ile tesbit edilen 
hizmetlerden bulunmaması itibariyle borçlanma suretiyle teka
ütlük hizmetlerine eklenmesine imkân görülemediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bulu
nan dilekçinin talebi hakkında kanunun sarahati karşısında ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5272 14 . I . 1953

14211/13080 Hikmet Yarbaş.
1950 ve ar.

Yamaç Mahallesi
Muhtan.
Hasankale.

(Dilekçe özeti : Kasaba içerisin
den geçen transit yolunun asfalt
lanması ve demiryolu üzerine bir
geçit köprü yapılması hakkında).

Dilekçiler : îran Transit ve Kars - Erzurum şose ve demir
yolu üzerinde bulunan kasabaları içerisinden geçen yolun âm
me sağlığı bakımından asfaltlanmasını ve kaplıca yolu ile ir
tibatlarını kolaylıkla tesis edebilmelerini temin için bir geçit 
köprüsü yapılmasını istemektedirler.

Bayındırlık Vekâletinin cevabi yazısında : Demiryolu hat
tının Erzurum tarafı makas başına hem zemin bir geçit ve bu 
geçitle kaplıcalar arasına bir yol yapılmak suretiyle Hasanka
le - Kaplıcalar irtibat hattının yeniden tesis edilmiş ve yaya
lar içinde istasyon dâhilinde merdivenli bir üst geçit inşaatının 
ele alındığı, yolun parkelenmesine de devam edilmekte olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5273 14 , I . 1963
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Eski hizmetlerin
den 10 yılınm emeklilik müddeti
ne katılması hakkında).

Dilekçi : 1940 yılında; Devlet Demiryollarından emsallerine 
nazaran az bir maaşla emekliye ayrılmış ve eski haklarının da 
kabul olunmaması yüzünden mağdur edilmiş bulunduğunu be
lirterek 4640 ve 5434 sayılı Kanun hükümleri dairesinde ve 
mezkûr hizmetlerinden hiç olmazsa 10 yılının emeklilik hiz
metine eklenmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr kanun
ların yürürlüğe girmesinden önce ve yaş haddinden dolayı 
emekliye sevkolunmuş bulunan dilekçinin eski hizmetlerinin 
bu kanunlar dairesinde emeklilik müddetine eklenmesine im
kân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5274 14 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Urfa - Cizre ara
sında yapılacak •alan asfalt yol gü
zergâhının tadil olunması hakkın
da).

Dilekçiler : Yapılması kararlaştırılmış olan Urfa - Cizre as
falt yolu' güzergâhının; her bakımdan iktisadi kolaylık ve men
faat sağlıyacak olan Masarti Bucağından geçirilecek şekilde 
tâdil olunmasını istemektedirler.

Bayındırlık Vekâletinin cevabi yazısında : Yaptırılan 
etüdlere nazaran; mezkûr yolun teknik bakımdan bu bucaktan 
geçirilmesine imkân görülemediği belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5275 14 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Orman muamelâ
tının tahkiki için bir müfettiş gön
derilmesi hakkında).

Diiekçi : Bahçeköy Orman İşletmesinin gayrikanuni mua
melelerine tahammül edemez bir hâle geldiklerinden bahsile 
yaptıkları şikâyetin dahi gene aynı İşletme vasıtasiyle 
kendilerine tebligat yapılmakta bulunduğunu belirterek acıkh

14732/13546 Haşan Barias.
1950 Bahçeköyünden. 

21 Köylü adına. 
Sanyer.

145)12/13351 Tahir Altubdag.
1950 ve ar. Muhtar.

Maserti - Savur.

14296/13156 Osman Turan.
1950 Nuhkuyu Cad. No. 

49 da.
ÜsÛriidar - İstanbul.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

bir hal alan durumlanmn izalesi için acilen bir müfettiş gön
derilmesini istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Bu mevzuda Bahçeköy 
îşletmesince yapılan incelemeye atfen mezkûr köylülerin;
1950 yılı ihtiyacının da 1949 da olduğu gibi istif yerinde ve 
tonu 20 lira üzerinden almalan hususu kendilerine tebliğ olun
duğu halde ormandan makta gösterilmesi hususundaki israrlan 
üzerine gösterilen mahalden odunlannın tamamını hâlâ çek
medikleri gibi yapacaklan katiyatm damgalanması için 5 - 10 
kişilik gruplar halinde müracaaat etmeleri lüzumu bildirilmesine 
rağmen yegân yegân başvurmak suretiyle iddialan hilâfına 
Orman bölge şefine müşkülât çıkarmış olduklan bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü: Kendilerinden şikâyet olunan memurlar 
hakkında isnat olunan hususatın Memurin Muhakemat Kanu
nunun ikinci maddesi dairesinde ve mafevk makamlarqa soruş
turmaya tâbi tutulması icap etmekte olduğundan talep hak
kında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5270 14 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Evcil Mahallesi
nin müstakil köy haline getirilme
si talebine dair).

Dilekçiler : Mahallelerinin; 15 - 20 kilometre mesafede olan 
Kurin Köyüne bağlı olması yüzünden birçok mahrumiyet ve 
müşküllerle karşılaştığından bahsile müstakil bir köy haline 
getirilmesini istemektedir.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında : Yetkili Kurullann müs
pet mütalâalarına dayanan isteğin Vekâletçe de uygun görüle
rek keyfiyetin İçel Valiliğine yazılmış bulunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre yerine getirilmiş 
olduğu anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

14833/13633 Kerim San ve ar.
1950 Anamur İlçesinin 

Aşağıkurin İhtiyar 
Heyeti.
İçel.

5277 14 . I . 1953
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Dilekçe

No.

14966/13744
1950

15047/13811
1950

15049/13813
15265/13996

Fehitae Kaya. 
Çiftehan Cad. Ko
laylık Yazıhanesi
Sahibi Nüzhet Aşki 
eliyle.
Emniyet kadrosun
da ölü Komiser 
Kâmil eşi. 
Diyarbakır.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Koinisyou karan ve ue sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : ladeten nıaaş tah
sisi talebine dair).

Dilekçi : Ölü kocasından kendisine bağlanan dul maaşının;
10 yıllığı peşin verilmek suretiyle ve 1928 yılında kesilmiş ve 
halen de çok muhtaç bir durumda bulunduğundan bahsile 
maaşının iadeten tahsis olunmasını istemektedir.

içişleri Vekâleti cevabi yazısında : 1325 Tarihli Tekaüt Ka
nununa tevfikan kendisine maaş bağlanıp ve 1341 senesi Muva
zene! Umumiye Kanununun 41 nci maddesi gereğince 10 yıllığı 
peşin verilmek suretiyle maaşı tasfiye edilmiş bulunan dilekçiye 
iadeten maaş tahsisine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine göre vâki 
talep hakkında komisyonumuzca ve bu sıfatla yapılacak bir 
işlem olmadığına karar evrildi.

Karar No. Karar tarihi

5278 14 . I . 1953

Osman Saraç. (Dilekçe özeti : Yedinde bulun-
ti yas Köyünde. durduğu 12 parça gayrimenku-
Develi. lün borçlanma suretiyle adına tes

cil olunması hakkında).

Dilekçi : Kimseye ait bulunmıyan ve 1337 yılından beri mu
tasarrıfı bulunduğu ve keza emek ve masraf ihtiyar etmek 
suretiyle meydana getirdiği 12 parça gayrimenkulün borçlan
dırılmak suretiyle adına tescil olunmasını istemetkedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin; mezkûr 
arazilerden iki parçasını imar ve ihya etmek suretiyle tasar
ruf ettiği anlaşıldığından bu kısım araziler için 5618 sayılı 
Kanunun geçici maddesine tevfikan hakkında muamele ifa olun
ması; diğer parçalar için 5519 sayılı Kanun gereğince mah
kemeden hüküm istihsal etmesi icabettiği hususunun Kayseri 
Valiliği vasıtasiyle kendisine duyurulmuş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında İçtüzüğün 53 ncü maddesine tevfikan komisyonu
muzca yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5279 14 . I . 1953

Tahir Afyoncu.
Eski Belediye Zabı
ta Memuru. 
Anamur.

(Dilekçe özeti : ladei memuriyet 
ettirilmesi ve açık maaşlarının 
ödenmesi- hakkında).

Dilekçi : Beraat etmiş bulunduğu halde iadei memuriyet 
ettirilmediğinden ve 2239 sayılı Kanun gereğince Vekâlet emri 
maaşının verilmediğinden şikâyet etmetkedir,
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Dilekçe
No.

J5123/13875 
ti)50

15136/13886
1950

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Koalisyon kararı ve no sebepten verildiği

İçişleri Vekâleti cevbi yazısında : Unvanı memuriyeti 1 nci 
sınıf tahsildar olan dilekçinin; bu vazifesi 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine dâhil geçici memuriyetlerden bulunmazı iti
bariyle talebinin is’afi mümkün olmadığı ve kendisinin bu 
mevzuda Danıştaya da müracaat etmiş bulunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine at olup ve Dev
let Şûrasına da intikal etmiş bulunduğu anlaşılan talep hak
kında komisyonumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5280 14 . I  . 1953

Basri Erk.
Yargıç.
Erzincan.

Hallil Şmcan. 
Kemalpaşa Yukarı 
Mahallede Giril 
mübadili erinden. 
tam ir.

(Dilekçe öeti : Kanunsuz olarak 
tevkif olunduğundun şikâyet).

Dilekçi : Erzincan’da yapılmakta olan yargılanması sırasında 
tamamen haksız ve kanunsuz olarak tevkif edilmiş bulunduğun
dan ve bıı mevzudaki mütaaddît müracaatları ile Adalet Ba
kanlığının da alâkdar olmadığından bu haksızlığın giderilmesine 
delâlet buyurulmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Tercan Yargıcı iken 
kendisine isnat olunan irtikâp ve vazife suiistimali suçlarından 
dolayı tahtı muhakemeye alınıp ve duruşmaya gelmemesi hase
biyle de tevkifine karar verilen dilekçinin bu kararın yazılı 
emirle bozdurulması hakkında Bakanlığa vâki müracaatına; kesin 
bir mahiyeti haiz olrruyan bu karar üzerine yazılı emir verilme- 
?ine kanuni imkân bulunmadığından bu yolda cevap verildiği.

Ve neticei muhakemede bir kısım suçlarından 7 ay hapis ve 
9 ay memuriyetten mahrumiyetine ve bir kısım suçlarından da 
beraetine karar verildiği ve reddi hâkim talebinin Yargıtayca 
kabul edilmesi üzerire; Kars’a nakil olunan dâvasının da kıs
men beract ve kısmen de 5677 sayıh Kanunla düşmesi suretiyle 
neticelendiği ve cari muamelelerde bir kanunsuzluk olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kâfi "örülen vekâlet cevabına göre 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5281 14 . I . 1953

i Dilekçe öze/ti : Venlen iskân is
tihkakından dolayı haksız ve mes
netsiz olarak, tahakkuk ettiril tu 
horcun kaldırılması dileğine âmr).

Dilekçi : Girit mübadili sıfatı ile iskân olunduğu Kemalpaşa 
İlçesinde ve âdi iskân sekli ile kendisine verilmiş olan istihkak-
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tan dolayı borçlandınlınaması için bu şekli iskânı tefvize kalb 
ettirmiş ve iskân haklan meyamnda verilen 3 parça bağın da 
keza iskân hududu dâhilinde bulunmasına rağmen 1771 sayılı 
Kanun ve buna ait 220 sayılı tefsir hilâfına adına borç tahak
kuk ettirilerek tedabiri icraiyeye tevessül olunmak suretiyle 
tahsiline kıyam olunmuş bulunduğundan şikâyet ederek mezkûr 
borcun kaldırılmasını ve cebri takibin durdurulmasını istemek
tedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 1331 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesi gereğince %  40 üzerinden tahakkuk etti
rilen 440 lira tefviz istihkakı âdiyen iskânına tahsis olunan 
gayrimenkullerin mukadder bedelleri mahsup edildikten sonra İl 
Tefviz Komisyonunca 175 lira borçlandınlmış bulunduğu.

Âdi iskân istihkakının çok fevkında mal tefevvüz eden mu
maileyhin dunımunun 220 sayılı tefsire de uymadığı için bu 
borcunun kaldırılmasına imkân bulunmadığı gibi 4796 sayılı 
Kanun muvacehesinde de bu tefviz muamelesinin yeniden göz
den geçirilip ve borcun affedilmesinin mümkün olamıyacağı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin; mübadele ve tefviz işlerinin 
kesin qlarak tasfiyesine mütedair bulunan 4796 sayılı Kanunun 
açık hükümlerine rağmen ve bu mevzuda hukuku muhtel kılın
dığında İsrar etmesi halinde kaza merciine müracaatta muhtari
yetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5282 14 . I . 1953

Reis Sdzcii Kâtip
Maras Bijeeik Bingöl

\b(lnll(il> A ufeııı il İsmail Asi,in Feridun Fikri Düşünsel

lOlâzığ Kastamonu Malatya Malatya
Ifnmit Ali Yöney Muzetffer Ali Mnhto \ııri Ocnkeıoğlu Abdiılkadir Özbay

M araş Seyhan Tokad Trabzon
Salâhatfim II üdayioçjlu Halim Serçe Ahmet Gvrkan Salih Esad Alper en

Urt’a
Reşit Kemal Timnroğlu

(Dilekçe sayısı : 130)



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

■4J Sa.yı • 51 9"—

24.11.1953 Sah

Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin 
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı r* ne sebepten Terildigi

2304/11288 Alime! Aralan. 
1949 Çiviliçaan Köyü 

Muhtarı.
Haltı lıbük 
Muşta fiikerııalpaşa.

( Dilekçe özeti : Köyleri arazisinin 
yeniden orman tahdit komisyo
nunca tesbit olunması hakkında,).

Dilekçi : Vekalet yazılarına bağlı dilekçe örneklerinde ez
cümle : Orman Tahdit Komisyonunca köyleri arazisinin yapı
lan tahdidinde; bilcümle arazilerinin orman içerisine alınmış 
bulunduğundan bahsile mağduriyetlerine mahal kalmamak 
üzere yeniden tahdit yapılmasını istemektedirler.

Tarım Vekâleti cevabi yazısında : Yapılan tahdit muame
lesi Resmî Gazete ile de ilân olunmak suretiyle katiyet kesbet- 
miş bulunduğundan yeniden bir tahdit yapılmasına kanuni im
kân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bu komisyonların muamelâtından do
ğacak ihtilâfların * halli kaza merciine ait bulunmasına binaen 
talep hakkında bu bakımdan yapılacak bir muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5283 19 . I . 1953

2978/2835
1947

Besim Eyüboğlu ve 
ar.
Kaly anm esah o r. 
Köyünde.
Maofct.

(Dilekçe özeti : Açtıkları dâva 
hakkında karar verilinceye kadar 
mübadil rumlardan Yorgi’yc ait 
emlâk hakkında hiçbir muamele 
yapılmamasının teminine dair).

Dilekçiler : Kesinleşmiş olan bir ilâma müsteniden mübadil 
rumlardan Yorgi’den alacaklı bulundukları 12 küsur bin li
ranın sureti tesviyesi üzerinde Maliye Vekâleti ile aralarında 
hâsıl olan bdr ihtilâf dolayısiyle Damştayda açtıkları dâva ve 
tehiri icra talepleri neticeleninceye kadar adı geçen mübadilin 
emlâk ve emvali hakkında hiçbir muamele yapılmamasının ve 
bu mevzuda 791 sayılı Kanunun tamamen tatbikinin temin 
olunmasını istemektedirler.

Maliye Vekâleti cevabi yazısında : 7496 sayılı Kanuna 
göre adı geçen mübadile ait emlâk ve emvalinin tâyin olunan
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

kıymetinin 12 bin küsur liradan ibaret bulunmasına mukabil
3 aded ilâmla 74 küsur bin liralık bif borca mahkûm edilmiş 
bulunduğu ve bu itibarla da takdir olunan mezkûr meblâğın 
alacaklılara garameten taksim olunması icap ettiğinden tesbit 
olunan miktar üzerinden ödenmek üzere Trabzon emvaline gön
derilen ödeneğin istihkak sahiplerine bu yolda ödenmiş oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciince incelenmesi icap edip ve 
Devlet Şûrasına da intikal ettiği anlaşılan talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5284 19 . I . 1953

5812/594« Mehmet öztürk. (Dilekçe özeti: Kamulaştırma mu-
1944 Karabük. amelesinin intaç olunması hak

kında).

Dilekçi : Vekâlet cevabına göre kamulaştırılmış olan ara
zisine ait muamelenin bir an önce intaç olunmasını istemekte
dir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi Meh
met Öztürk’e ait istimlâk olunan 441 küsur lira tarla bedelinin
1 . VIII . 1948 de kendisine ödenerek yerin Hazine adına tapu
ya tescil edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre yerine getiril
miş olduğu anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5285 19 . I . 1953

VI0/391 AMülikadir Budak. (Dilekçe özeti : Dükkânımı f/in n
194H Merkez kazada hırsızların yakalanması hakkın-

M an i faturan da).
(Jöle. Dilekçi : 27 . VIII . 1947 gecesi dükkânma girerek 2 bin 

lira değerinde eşya ve parasını çalan hırsızların yakalanmasını 
istemektedir.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında : Mezkûr hırsızlık faili
nin dilekçinin oğlu olduğu tesbit edilerek Adalete verilmiş ol
duğu bildirilmekedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5286 19 . I . 1953
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bilekçe
No.

3750/3522
1047

2409/2220
1947

2811/2606
2810/2605

1947

Hatip Şel'gel ve ar. 
Paaaraığıaç Köyünde* 
Çay Baıcağı - 
Bolvadin.

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

(Dilekçe özeti : Asıl köylerine 
dönmelerinin serbest bırakılması 
hakkında).

Dilekçiler : Sason’un Hof Köyü halkından olup 11 yıl ön
ce buradan nakle tâbi tutulduklarını belirterek köylerine dön
meleri hususunun karara bağlanmasını istemektedirler.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında : 5098 sayılı Kanunla; 
nakle tâbi eşhasın tamamen serbest bırakılıp istiyenlerin, Sağ
lık Vekâleti tarafından memleketlerine gönderilmekte olduğu 
bildirilmektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti cevabi yazısında : 
Halen iskân mahallerinde oturmakta olup ve memleketine git- 
miyeceği anlaşılan dilekçi hakkında vekâletçe yapılacak bir 
muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 5098 sayılı Kanımla yerine getirilmiş 
olan talep hakkmda komisyonumuzca ayrıca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5287 19 . I . 1953

Ahmet Ünswl 
ve ar.
Kuyucak çiftçileri 
adına.
Va®H1i

(Dilekçe özeti : Menderes sulama 
kanalı inşaatının bir an önce ik
mal olunması hakkında).

Dilekçiler : 1939 yılında inşasına başlanılan Menderes 
nehri sol sahilindeki sulama kanalı inşaatının bir an önce ta
mamlanmasını istemektedirler.

Bayındırlık Vekâleti cevabi yazısında : Mezkûr kanalın 
işletmeye açılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka 
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5288 19 . I . 1953

Ahmet Kahraman, 
ve ar.
Durnasuyu Köyün
de.
Kahraman oğulla
rından.
Ordu.

(Dilekçe özeti : Arazi verilmesi 
h akkrnda).

Dilekçiler : Toprağa muhtaç kimselerden bulunmalarına 
binaen kendilerine arazi verilmesini dilemektedirler.

Tarım Vekâleti cevabi yazısında : Ordu İlinde arazi dağı
tımına başlanıldığı vakit durumun ilân olunacağı, halen top
rak dağıtımı yapılmakta olan ilçelerdeki mevcut arazinin an
cak bu bölgelerde oturan muhtaç çiftçilerin ihtiyaçlarım kar- 
şılıyacak durumda bulunduğu, bununla beraber dilekçilerin 
durumlarının ilerde geniş topraklı bölgelerde yapılacak dağı-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

tim sırasında göz önünde bulundurulmak üzere not alındığı;
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti cevabi yazısında : Di

lekçilerin yerli halktan bulunmalar ma binaen iskânla bir ilgi
leri olmadığı, 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunun
dan bilistifade ve müsait yerlerde Tarım Vekâletince kendile
rine arazi verilmesi iktiza ettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâletler cevabına gö
re talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal bulunmadığına karar verildi.

Dilekçiler : Tarihten 15 yıl evvel borçlanma suretiyle veri
len topraklara ait borç bakiyelerinden faiz talep edilmekte bu
lunulduğundan şikâyet ederek her vakit ödemeye amade ol
dukları mezkûr borfçlarınm faizsiz olarak kabul olunup Ara
zilerin namlarına tescili için müsaade olunmasını istemekte
dirler.

Maliye Vekâleti cevabi yazısında : Dilekçilerin; 716 sayılı 
Kanuna göre 1929 yılında kendilerine verilmiş olan toprakla
ra ait borç taksitlerini zamanında ödememiş bulundukları için 
mezkûr borç bakiyesinin Tahsili Emval ve Borçlar Kanununa 
tevfikan ve %  5 faizle birlikte tahsili cihetine gidilmiş olduğu 
her ne kadar 716 sayılı Kanunda ödenmiyen taksitlerin faize 
tâbi tutulacağı hakkında bir kayıt yok ise de Borçlar Kanunu
nun 72, 103 ve 210 ncu maddelerine tebaan faiz aranması icap- 
ettiği, aynı zamanda dağıtılan bu yerlerin dilekçiler adma ipo
tekli olarak tescil edilmek üzere bulunduğu bildirilmektedir.

Komisyonca görülen lüzum üzerine hâdise hakkında isteni
len mütalâayı havi Adalet Komisyonu kararında : Maliye Ve 
kâleti mütalâasının; Borçlar Kanununun zikrolunan 210 ncu 
maddesi muvacehesinde her ne kadar vârit bulunduğu mü
talâa olunabilir ise de dilekçilerin kaza yolu ile halli gereken 
talepleri hakkında Büyük Millet Meclisi ve komisyonlarınca 
karar ittihaz olunmasının yerinde olamıyacağı belirtilmekte
dir.

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

Karar No. Karar tarihi

5289 19 . I . 1953

■'î 178/2971 Fehmi Bayram. 
1947 ve ar.

Hind'i Köyünde. 
Bayburt.

(Dilekçe özeti : Ödemek istedikle
ri toprak borçlun bakiyelerinden 
faiz alınmaması hakkında).

Karar No. Karar tarihi

5290 19 . I . 1953



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

.‘5528/3308 Mehmet, A y doğan. 
4651/4320 Demek Malı. No. 43 

1947 Mıaılatya.

( Dilekçi özeti : tifona, müstenit 
buluna/n kamulaştırma bedelinin 
¡¡denmesi hakkında I.

Dilekçi : Uçak alanı olarak istimlâk olunup 1945 yılında 
hükmen tâyin olunan bedeli istimlâki bu tarihten beri alama
dığından şikâyet ederek ilâm hükmünün yerine getirilmesini 
istemektedir.

Millî Savunma Vekâleti cevabi yazısında : 558 442 sayılı 
ilâmın tasdikli bir örneğinin gönderildiği ve dilekçinin ilâm
la alâkası bulunmadığı bildirilmetkedir.

Komisyonca görülen lüzum üzerine gönderilen tasdikli 
Hakem Encümeni kararında da : Taraflar meyanmda dilekçi
nin adı bulunmadığı görülmektedir.

Gereği düşünüldü : Dosya münderecatına nazaran dilek
çinin istinadettiği ilâmda yazılı taraflar meyanmda görülme
mesine binaen bu cihetin tâyin ve tesbiti için ilgili kaza mer
ciine müracaat etmesi icabettiğinden bu bakımdan talep hak
kında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Dilekçiler : Kolordu işgali altında bulunan hanelerinin ih
tiyaçları hasebiyle tahliyesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâleti cevabi yazılarında : Askerî işgal 
altında bulunan binaların üst katı boşaltılarak 15 Eylül 1947 
gününde kendilerine teslim edildiği ve alt katın da boşaltıla
rak dilekçilere teslim edilmesi hususunda mahallî komutanlı- 
ğiyle yapılan yazışma sonunda; bu binaların askerî işgal al
tında bulunmadığının belirtildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre yerine getirildi
ği anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5291 19 . I . 1953

787/.%4K ülfel özetilen ve ar.
1947 Cıımhuriyel Malı, de 

( 'ankıı-ı.

( Dilekçi özeli : İtinalarının lahli- 
t/ı olunması hakkında).

Karar No. Karar tarihi

5292 19 . I . 1953

10)250/13983 Kadri Alpaslan.
11884/1104.") Mamak Şeihitlik-
J‘2856/11813 önii No 4.
: i729/3503 Ankara.

1950

i Dili ket özeli : îcıdei memuriye
tini »mtazamnun bulun av 244.2 
sat/ılı Dilekçi Komisyonu kararı
nın yerim netinim ediğim el ev şi- 
kâyel).

Dilekçi : 19 yıllık bir Devlet hizmetinden sonra intisap 
etmiş bulunduğu Silivri Belediye muhasipliğinden; mezkûr



—  b -

belediye başkanuun bâzı mesuliyetli işlerine itiraz etmiş bu
lunduğundan dolayı ve haksız yere çıkarıldığından bahsile Büyük 
Meclise vâki müracaati üzerine dilekçe Komisyonunca, ittihaz 
buyurulan 7 . II . 1950 giin ve 2442 sayılı Kararla; iadei me
muriyeti kararlaştırılmış bulunduğu halde Belediye Başkanı- 
nm bu karan tanımaması ve valilik ve içişleri Vekâletinin de 
müracaatlarını nazanitibara almaması yüzünden mağduriyeti
nin devam etmekte bulunduğundan ve gene belediye başkanı 
nm ve bunu himaye eden o tarihteki belediye reis muavini 
Muhtar Acar’m iltizamkâr hareketleri yüzünden müracaat et
tiği münhal hizmetlere de tâyin olunmadığmdan şikâyet ve ta- 
zallümühal etmektedir.

içişleri Vekâletinin dosya arasında bulunan cevabi yazı
larından da : Silivri tahsil memuru bulunduğu sırada resmi 
notlan imha ve zaman aşımı ile ilgili birçok devlet alacağı 
hakkında indî mütalâalarla takibatta bulunmamış ve tezkere
de yazılı sair ihmal ve vazife suiistimalinden dolayı Vekâlet 
emrine ve tahtı muhakemeye alınmış bulunan dilekçinin neticei 
muhakemede beraet etmiş bulunması üzerine beylerbeyi tahsil 
şubesi veznedarlığına tâyin edildiği halde tekaütlük talebinde 
bulunduğu için 21 . XII . 1945 gününde kaydı kapatılmış oldu
ğu ve 2871 sayılı Kanuna göre de Maliye Vekâletince kendisine 
tazminat ödendiği ve sonradan intisap etmiş olduğu belediye 
muhasip namzetliğinde halka iyi muamelede bulunmadığından 
dolayı Belediye Komisyonunca asaleti memuriyeti tasdik olun
mamak suretiyle vazifesine son verilmiş bulunduğu ve hakkında 
yapılan muamelelerde bir kanunsuzluk olmadığı;

Dosyada bulunan 2442 sayılı mezkûr kararla da; Filhaki 
ka dilekçinin vâki müracaatları üzerine selef komisyon tara
fından « vatandaşın şikâyetinde haklı olduğu aşikâr bulun
duğuna göre mağduriyetinin ve sefaletinin Silivri Belediyesin
ce sona erdirilmesi gerektiğine karar verilmiş » bulunduğu an
laşılmakla 22 . X n  . 1952 tarihli komisyon toplantısında; bu 
karann infaz olunmaması sebebinin içişleri Vekâletinden so
rulması kararlaştırrlmış ve bu bapta yazılan tezkereye karşı
lık alman yazı da :

Zikrolunan karann; Silivri Belediyesine tebliğ edilmiş bu
lunduğu ancak münhal memuriyet bulunmaması ve esasen - 
müstedinin daha önceki yazıları ile belirtilen emeklilik durumu
na binaen infaz olunamamış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü . Dosya münderecatına ve yerinde görü
len vekâlet cevabına göre, vâki talep hakkında komisyonumuz
ca bir muamele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5293 19 . I . 1953
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«H84/84ÎM
194K

Dilekçe
No.

7106/6Ö2Î» 
1 i>48

Bekir Ünlü 
ve ar.
Biışkövü M ulı t a rı. 
Orgüp.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve rıe ¡sebepten verildiği

( Dilekçe özeti : Baş köyün tnsesn 
İlcesine bağlanması hakkında).

Dilekçiler : Köylerinin; iktisadi ve coğTafi durumları bakı
mından ilgili bulunduğu İncesu İlcesine bağlanmasını iste
mekte ve bu mevzuda köylerine gelerek hilafı hakikat mazbata 
tanzim eden şahısların çirkin tecavüzlerine son verilmesini di
lemektedirler.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında : Köyün idari bağlılığı 
hakkında halkın; hakiki temayülünün tesbit olunması için 
oylarına müracaat olunarak gereğinin ona göre yapılacağı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre; 
iktiza eden muamelenin ifası İçişleri Vekâletine ait bulundu
ğundan talep hakkmda; komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarih’

5294 19 . I . 1953

Ahmet Gül ve ar. (Dilekçe özeti: Arom verilmesi
indiye Köyünde. hakkında).

Dilekçiler : Toprağa muhtaç olduklarından bahsile Çukur
ova bölgesi dâhilinde münasip görülecek sahalardan veyahut 
bu kere ilgası mukarrer bulunan Mercin harasından boşalacak 
arazilerden kendilerine toprak verilmesini istemektedirler.

Tanm Vekâleti cevabi yazısında : Seyhan İlinde henüz 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu tatbikatına baş 
lanılmadığı için bu tarihe kadar dilekçilere; kira ile arazi ve
rilmesi hususunun Maliye Vekâletine yazıldığı bildirilmek
tedir.

Komisyonca görülen lüzum üzerine; dinlenen Maliye Ve
kâleti mümessilinin verdiği izahatta : Kültür topraklarının 
muhtaç çiftçilere dağıtılmasına kadar; pazarlıkla kendilerine 
kiraya verilmesi hususunun Vekâletçe tamim olunduğu, dilek
çi için de; 1948 yılında mahalline aynı mahiyette bir yazı ya
zılmış ise de Seyhan Valiliğince köylülere dağıtılacak Devlet 
arazisi bulunmadığı ve istenilen toprağın da Çukurova Hara
sına aidiyeti bildirildiği, Toprak Komisyonunun da halen Sey
han İlinde faaliyette bulunduğu ve Ceyhan İlcesine gittiğinden 
bu bölgedeki toprak tevzi işlerinin ele alınacağı belirtilmiştir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkmda komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5295 19 . I . 1953
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7157/6676 
194 S

Dilekçe
No.

7292/6797
1948

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

Ali Dündar. (Dilekçe özeti : Ekili tarlasının
Karadağ Köyü. orman bölge şefi tarafından ialı-
Muhtarı. tip edildiğinden şikâyet).
( 'an.

Dilekçi . Köye ait 70 dönümlük ekili tarlanın ve yetişen 
çimlerin orman bölge şefi tarafından tahrip ve imha olundu
ğundan ve bu haksız muamele karşısında kaymakamlığın sü
kût, müsamaha ve kararsızlığından şikâyet ederek bir müfet
tiş gönderilemek suretiyle devam eden mağduriyetlerine ni
hayet verilmesini istemektedirler.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında : Sanık memurlar hak
kında; tanzim olunan evrakı tahkikiye üzerine; Çanakkale îli 
İdare Kurulunca lüzumu muhakeme karan verildiği ve cereyan 
eden muhakeme neticesinde de suçun 5677 sayılı A f Kanunu
nun 1 nci maddesi şümulüne girmesi itibariyle kamu dâvası
nın sukutuna karar verilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5296 19 . I . 1953

Hüseyin Yıîdız. 
-ve ar.

Kolca Köyünde 
( )vaeık.

(Dilekçe özeti : Yasak bölge, aha
lisine yapılmakta olan yardımdan 
faydalandırılmaları hakkında).

Dilekçiler : Hozat İlçesi yasak bölge ahalisinden olup 5098 
sayılı Kanundan bilistifade her ne kadar memleketlerine 
dönmüş iseler de; bizzarure Ovacık’m Kolca Köyüne muvakka
ten yerleşmiş ve fakrü zaruret içerisinde bulunduklanm belirte 
rek bu bölgenin sair halkına yapılan yiyecek yardımından 
kendilerinin de faydalandınlmalannı istemektedirler.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti cevabi yazısında : 
Tunceli Valiliğinin cevabi yazısına atfen; yasak bölge ahali
sinden olan bu kişilerin pek kısa zamanda İBkânlanmn sağla
nacağı bildirilmektedir.

Tanm Vekâleti cevabi yazısında : Dilekçilerden Seyit Ali 
Yıldız’a; 238 kilo yemeklik buğday ve 68 lira nakdi yardım 
yapıldığı kardeşi Haşan’a bir yardım yapılmadığı Hozat ve 
Ovacık ilçelerinde tevzi harici toprak kalmadığı için muvafa- 
katlan halinde; bu vilâyetin diğer kaza ve köylerinden biri
sinde naklen iskânları cihetine gidilmesi hususunun valiliğe 
yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletler cevabına göre; talep hak



Dilekçe
No.

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

8541/7920
1948

Salâhattitn Pınar 
Cumhuriyet Maili, 
de No. 391. 
Fethiye.

7471/6949
1948

Haşan Yeşil gül. 
ve at.
Coza, Evinde. 
Tutuklu.
Siva«.

kında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5297 19 . I . 1953-

( Dilekçe özeti : Sair mülteciler gi
bi kendisine de arazi verilmesi ta
lebine dair).

1942 yılmda Rodostan kaçak olarak yurda iltica edip ve 
ordu için faydalı olan birtakım ifşaatta bulunduğunu belirte
rek sair mülteciler misillû kendisine de arazi tahsis olunması
nı istemektedir.

Tarım Vekâleti cevabi yazısında : Âdi göçmen muamelesine 
tâbi tutulan ve mesleki bahçıvanlık olan dilekçiye Fethiye İl
çesinde borçlandırılma suretiyle ve 14 küsur dekar arazi verile
rek tapuca da namına tescil ettirilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; yerine getiril
diği anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5298 19 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Umumi af kanunu 
çıkarılması hakkında).

Dilekçiler : Cumhuriyetin 25 nci yıl dönümü dolayısiyle 
umumi affa mütaallik kanun çıkarılmasını istemektedirler.

Adalet Vekâleti cevabi yansında : Adam öldürme suçun
dan mahkûm bulunan dilekçi Haşan Yeşil’in cezasının da 5677 
sayılı Kanuna tevfikan 2/3 nispetinde tenzil edilmiş ve bakiye 
cezasının affı mucip bir sebep olmadığı, Sivas Ceza Evinde 
dilekçede yazılı olan adlarda tutuk ve hükümlü bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bâzı suç ve cezaların affına mütaallik 
olan 5677 sayılı Kanunla talep yerine gelmiş bulunduğundan 
komisyonumuzca ayrıca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5299 19 . I . 1953

1)1414/10457 Ahmet, Atak.
1949 Bedilkıaaancı Köyün

de.
Akyazı.

(Dilekçe özeti: Çeltik ekimine mü
saade olunması hakkmda).

Dilekçi : Çok eski tarihlerden beri çeltik ziraatine müsaade 
olunan ve dilekçede zikrolunan mevkilerdeki 23 000 dönümlük 
sahada 1947 yılından beri bu ekime müsaade olunmaması yü-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

zünden mağdur edilmiş bulunduklarından bahsile münhasıran 
bu nevi ziraate elverişli olan bu yerlerde eskisi gibi çeltik eki
mine izin verilmesini istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Sağlık ve Sosyal Yar
dım Vekâleti ile müştereken sıhhi ve zirai tedbirler aldırılmak 
suretiyle Akyazı ve Adapazarı kazalarında çeltik ekimine izin 
verilmesinin temin olunmuş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereğ-i düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş bulunduğundan ayrıca komisyonumuzca bir muamele 
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarih'i

5300 19 . I . 1953

8808/8164 Salman Mutluay. 
11162/10226 ve ar.

1949 Kadmcık Köyünde. 
Pazarcık - Maraş.

(Dilekçe özeti : Hazine arazileri
ne vâki f  uzuli müdahalenin ön
len nıesi hakkında).

Dilekçiler : Pazarcık İlçesinin Çiğdem Köyünde kâin 3000 
dönümlük Hazine arazilerinin dilekçede adlan yazılı şahıslar 
tarafından fuzulen zaptedilmiş bulunduğundan ve vâki ihbar
larından bir netice alamadıklarından şikâyet ederek bu teca
vüzlerin önlenmesini ve adı geçenler namına ecrimisil tahak
kuk ettirilmesini istemektedirler.

Maliye Vekâleti cevabi yazısında : Malmüdürlüğünce emir 
hilâfına Ali Orak ve kardeşlerine satılmış bulunan mezkûr 
araziler meyanında diğer Hazine arazilerine de tecavüz ettik
leri anlaşılan bu şahıslarla Hazine arasındaki dâvanın derdest 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İşin kaza merciine intikal etmiş bulun
masına binaen vâki talep hakkında komisyonumuzca bu ba
kımdan bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5301 19 . I . 1953

11013/10083 Celâl Arkçı.
1949 ve ar.

Demir İlkokulu. 
Hademesi.
Bursa.

(Dilekçe özeti : Aylıklarının artı
rılması hakkında).

Dilekçiler : Ellerine geçen 38,5 lira ile geçim imkânsızlığı
na işaret ederek aylıklarından tevkifat yapılmamasını ve müm
kün bulunmadığı takdirde zam yapılmasını istemektedirler.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : 1950 malî yılı 
Bütçesi dolayısiyle bu mevzuda Vekâletçe yapılan teklifin Ge
nel Meclisçe kabul edilmediği için başka bir muamele yapıl
masına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre



Dilekçe
No.

13206/12153
1949

13227/12173
1949

11

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

talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5302 19 . I . 1953

Ali Çanı. 
Bahçedamı Köyü. 
Eğitmeni.
Esnaftan Mehmet 
Eminoğlu Süleyman 
Güven eliyle. 
Hekimhan.

(Dilekçe özeti : Bakisiz yere uzak 
bir köye naklolunduğundan şikâ
yet).

Dilekçi : Köy okulu inşaatı için tefrik olunan bir arazi yü
zünden kendisine kızan ve Kazanın yerli ahalisinden bulunan 
Millî Eğitim Memuru, Gezici Başöğretmen ve îlk Tedrisat Mü
fettişinin bâzı yolsuzluklarından ve kendisini haksız yere Ca- 
fikli Köyüne nakletmiş olduklarından şikâyet etmektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısmda : Dilekçinin; ek
li olarak gönderilen 15 . V . 1950 tarihli 2 nci dilekçesi ile bü
tün hak ve isteklerinden feragat etmiş bulunması itibarı ile 
müracaatı üzerine her hangi bir işlem yapılmasına lüzum gö
rülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Memurin Muhakemat Kanunu Mu
vakkatinin 2 ve 5 nci maddelerine göre; kendilerine isnatta 
bulunan memurlar hakkında ve vâki iddialar üzerinde; gere
ken tahkikatın yapılması ve vazifeli kurullardan geçirilmek 
suretiyle bir karara bağlatılması ilgili hiyerarşik mercilere ait 
bulunmasına binaen talep hakkında bu bakımdan komisyonu
muzca yapılacak bir muamele bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tari; i

5303 19 . I . 1953

Galip A rican. 
tskenderpaşM Malı 
Vatanperver So. 
No. 21.
Fatih - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Son hizmet zammı 
ile, zatî ve aile harcırahının ve ya
rım aylık maaşının verilmesi tale
bine dair1).

Dilekçi : 900 sayılı Kanuna tevfikan 11,5 yıl mütekaiden 
vazife görmüş olduğu Fransızca öğretmenliğinden dolayı talep 
ettiği son hizmet zammı ve yarım maaş istihkakı ile Bandırma
dan İstanbul’a kadar olan zatî ve aile harcırahlarının ödenme
diğinden ve yaptığı müracaatların cevaplandırılmadığından 
şikâyet etmektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Zikrolunan ka
nuna göre mezkûr vazifede tam maaşla istihdam olunan dilek
çiye hizmeti ahire zammı verilmesinin mümkün bulunmadığı ge
rek aile ve zatî harcırahının ve gerekse yarım maaş istihkakı
nın düyun tertibinden temin olunan ödenekle kendisine tediye 
olunmuş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bir işlem yapıl
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kanıt- ve ııc sebepten verildiği

masına mahal görülmiyen talep hakkında; dilekçinin kaza mer
ciine de müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5304 19 . I . 1953

13255/12207 Süleyman Tünce!.
1949 Cumhuriyet İlkoku

lu öğresfcmeni. 
Kırkağaç.

(Dilekçe özeti : Kırkağaç Yargıcı
nın kanunsuz bir karan ile vâki 
mahkûmiyetinin Kaldırılması hak
kında ).

Dilekçi : Yüksek Meclise sunduğu 9025 sayılı dilekçesine 
ek olarak takdim ettiğine işaret ettiği bu müracaati ile ekli ve
saik münderecatmdan da anlaşılacağı üzere bitaraf hareket 
etmiyerek mevcut zabıt ve şahitlerin beyanı hilâfına hakkında 
mahkûmiyet kararı vermiş olan yargıçtan şikâyet ederek te
miz bir şekilde geçen 35 yıllık öğretmenlik hayatında bir leke 
teşkil eden bu mahkûmiyetinin kaldırılmasını istemektedir.

Adalet Vekâleti cevabi yazısında : Dilekçi hakkında; karı
sını dövmekten sanık olarak yapılan yargılama sonunda 
ve 11 . V in  . 1948 tarihinde 1 ay 5 gün müddetle verilen ha
pis kararının Yargıtayca da tasdik olunup tashihi karar tale
binin de reddedilmiş ve müştekinin reddi hâkim talebinin de 
kaza merciince incelenerek kabul olunmamış bulunması bakımın
dan yargıç hakkında bir işlem yapılmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Hâkim hakkındaki şikâyet mevzuun- 
dan dolayı vâki Vekâlet cevabına ve karar tarihinden sonra 
meriyete giren 5677 sayılı A f Kanununun 1 nci maddesine tev
fikan dilekçinin; Aftan istifade etmiş olacağına göre ayrıca 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5305 19 . I . 1953

1086/1011 Mehmet Bayram. 
13584/12518 Eski İstasyon döşe-

1949 me Mahallesi 130. 
So. No. 36.

Adanıa.

(Dilekçe özeti : Karısına ait gay- 
rimenkuller üzerinde sahte tapu 
senedi: verenler hakkında takibat 
ifası ve hukukunun korunmasına
dair) .

Dilekçi : Murisinden karısı Emine’ye intikal etmiş bulunan 
27 parça gayrimenkulü başkasına devrettiği hakkında ve Ta
pu İdaresine getirilen bir başkası tarafından verilen takrire 
müsteniden çıkarılan sahte tapu senedinin iptaline ve mirasm 
taksimine mütaallik açtığı ve açılması icabeden dâvayı halen 
tüberküloz hastalığı ile sanatoryumda yatmakta olduğundan 
takip ve ikameye muktedir olmadığından bahsile müsebbiple-



Bilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

13 -

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

10374/9508 Recgizar Demirel.
1949 ve ar.

Everek Köyünde. 
Gümüşane. .

10507/9617 Ali Rıza Turfan.
1949 ve ar.

Harşit.
Torul - Gümüşüne.

rinin tecziye olunmasını ve hukukunun korunmasını istemek
tedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Bu hususta yaptırı
lan tahkikata ait müfettişlik raporunda : Müştekinin haklı ol
duğu anlaşılarak hukukunun ziyama sebebiyet veren memur
lar hakkında kanuni takibat yapılmak üzere tanzim olunan 
evrakı tahkikiyenin idare heyetine tevdi edildiği ve diğer ta
raftan kanuna muhalif olarak yapılan tescilin tedavülüne mâ
ni olunmak için Elbistan Asliye Hukuk Yargıçlığından 6/1951 
sayılı bir ihtiyatî tedbir karan alınarak tapu kayıtlarına işlen
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve işin kaza mercii 
nezdinde takip ve intaç olunması icabedeceğine göre talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5306 19 . I . 1953

(Dilekçe özeti : E ver ek Köyüne 
bağlı 5 mahallesinin bu köyden 
ayrılarak müstakil bir köy hali
ne getirilmesi hakktndaki muame
lenin durdurulması talebine dair).

Dilekçiler : Bâzı şahısların teşvik ve tahriki ile ve haber
leri olmadan Everek Köyüne bağlı 5 mahallenin bu köyden ay- 
nlarak müstakil bir köy haline konulması hususunda tekemmül 
eden muamelenin durdurulmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısmda : Adlan yazılı 5 ma
hallenin; bağlı olduklan köy merkezine olan uzaklıkları bakı
mından ve yetkili kurullann muvafık mütalâalan dairesinde 
Gümüşane valiliğinden yapılan teklif üzerine, Everek Köyün
den aynlarak Karamustafa mevkiinden ve bu ad altmda 
bir köy haline getirilmesi Vekâletçede muvafık görülerek mez
kûr valiliğe yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre : Komisyonu
muzca aynca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5307 19 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Harşit bucağında 
ilce teşkilâtı kurulması hakkında)

Dilekçiler : Bağlı olduklan Torul ilcesine 90 kilometre me
safede bulunmalan itiban ile mâruz kaldıklan müşkülâta te
mas ederek her yönden iloe olmaya müsait bulunan Harşit
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Dilekçe
No.

10065/9671
1949

11335/10387
19+9

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

bucak merkezinde ilce teşkilâtı kurulmasını ve bucaklarının 
Muvazenei Umumiyeden yapılacak bir yolla Tirebolu’ya bağ
lanmasını istemetkedirler.

İçişleri Vekâleti cevabı yazısında : Gümüşane ve Giresun 
valiliklerinden alınan bir raporda; mezkûr bucakta bir ilce 
teşkilâtı kurulmasının lüzumsuz ve icapsız olduğu belirtilmek
te bulunduğu, ancak adı geçen illerin yetkili kurullarınca bu 
bucağın Tirebolu ilcesine bağlanmasının muvafık olacağı mü
talâa olunmuş bulunduğundan konunun vekâletçe İncelenmek
te olduğu bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre; 
yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili bulunan talep hakkın
da komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5308 19 . I . 1953

Hayrı Kaçır.
Veteriner.
Gazianteb

(Dilekçe özeti : Vazifesine 
ulun ması hakkında).

iade

Dilekçi : Hakkında yapılan bir isnat üzerine işten el çek
tirilip ve neticei muhakemede beraet etmiş bulunduğu halde 
valilikçe vazifesine iade olunmadığından şikâyet etmektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin; 1 . VI . 
1949 tarihinden itibaren vazifesine iade edilmiş olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; yerine getiril
miş olduğu anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5309 19 . I . 1953

Süleyman Ayrancı. 
Bakır İşletmesi 
izabe Makinisti. 
Maden.

(Diylekçe özeti : Çocuk primin
den faydalandırılmadığmdan şi
kâyet).

Dilekçi : Bakır maden işletmesinde çalışan işçilerin de ço
cuk priminden faydalanmaları için icabedenlere emir ve
rilmesini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında ; Etibank idare Mec
lisince verilen bir kararla Etibank camiasında çalışan sair işçi
ler gibi mezkûr işletmede çalışan dilekçinin de 1 . IV . 1950 
tarihinden itibaren çocuk primi tevziatından faydalandml- 
makta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; yerine getiril
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No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

miş olduğu anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5310 19 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Ardanuç ilce 
merkezinin „ 1 dakale ’den kalkacağı 
imklamla vâki endişenin gid,eril
in enine dair).

Dilekçiler : Adakale’ye nakledilmiş bulunan ilce merkezi
nin tekrar yerinin değiştirileceği hakkındaki rivayetler yü
zünden bir çok inşaatın akim kaldığından bahsile bu endişenin 
izalesi için Hükümet binasının, kasaba halihazır harita ve imar 
plânının bir an önce yaptırılmasını istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr ilce merke
zinin eski yeri olan Tütünlüye naklolunacağı hakkında Vekâ
lete intikal etmiş her hangi bir muamele bulunmadığı ve Hü
kümet binasının da tesbit olunan programa göre 1955 yılında 
inşasına başlanacağı bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet Cevabına göre; 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5311 19 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Malik ve muta
sarrıf bulunduğu bahçe ve tarlası
na, aleyhine nıe-n’i müdahale ka
n ın  verilmiş bulunmasına rağmen 
tecavüzde devam eden Haşan 
İnane ’ta n şikâyet).

Dilekçi : Malik ve mutasarrıf bulunduğu bahçe ve tarlasına 
vâki tecavüzünden dolayı mütaaddit defalar aleyhine men’i 
mühalehale karan almış bulunduğu Haşan İnanç adındaki nü
fuzlu şahsın oğlunu tehdit etmek ve otlarını yakmak ve sair 
suretlerle kendilerine tazyikta bulunmak suretiyle bu tecavü
züne devam etmekte bulunduğundan şikâyet ederek hakkında 
2311 numaralı Kanun ve buna müteferri nizamname hükümle
rinin mutlak surette tatbik edilmesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısmda : Adı geçen Haşan 
İnanç’m ; vâki olan haksız tecavüzü üzerine ve aleyhine ittihaz 
olunan men’i müdahale kararma rağmen tecavüzüne devam 
ettiği anlaşıldığından hakkında kanuni takibat yapılması için 
düzenlenen evrakın C. Savcılığına verildiği ve bir daha teca-

13181/1212!) Esma Türk. 
59/54 Mehmet Zıvalı .

1949 eliyle.
Keşap.
Giresim.

12667/11634 Osman Gürman
1949 ve ar.

Belediye Başkanı. 
Ardanuç.



Dilekçe
No.

13372/12313
141-25/13005

1949

13433/12374
1949

16
Dilekçe sahibinin

adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

vüzde bulunmaması için de gereken tedbirlerin almmış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve işin tetkikmın ka
za merciine ait bulunmasına göre talep hakkında bu sebeplere 
binaen Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5312 19 . I . 1953

Bekir Yiğit, 
ve ar.
Belediye ve C. H. 
1*. Başkam. 
Âdilcevaz.

( Dilekçe özeti : Âdilcevaz Bucağı
nsın ilce haline konulması hakkın
da ).

Dilekçiler : Ahlat ilcesine bağlı bulunan Âdilcevaz Bucağı
nın bir an önce ilce haline konulmasını istemektedirler.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısmda : Mezkûr bucakta ilce ku
rulmasının vekâletçe uygun görülerek bu mevzuda hazırlanan 
kanun tasarısının 4 . II . 1952 gün ve 81 - 190/75 sayılı yazı ile 
Başvekâlete gönderildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : içtüzüğün 53 ncü maddesine göre; 
dosyanın; mezkûr tasarıyı incelemekte bulunan içişleri Ko
misyonuna tevdi olunmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5313 19 . I . 1953

Şevki Akııı. 
ve ar.
¡Vfaıns - Tercan.

i Dilekçe öze ti : Mans Bucağının 
ilce haline getirilmesi hakkında).

Dilekçiler : Karakulak ve Erzincan’a bağlı Başköy bucak
ları ile birleştirilmek suretiyle Mans bucağmm ilce haline ge
tirilmesini istemektedirler.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Yeniden bir ilce ku
rulması hakkmdaki Erzincan Valiliğinin teklifinin Vekâletçe 
de uygun görülüp istekler arasına alınmış bulunduğu ve öde
nek temin olunduğu vakit nazan itibara almacağı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : 5442 sayılı ti idaresi Kanununa göre; 
yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili bulunan talep hakkında 
komisyonumuzca ve bu sıfatla yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5314 19 . I . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne s>ebepteıı verildiği

IÖ799/11760 Ahmet Tuna.
1949 E sk i dâvavekili.

Seyitgazi - Esfcitje- 
hir.

( Dilekçe özeti : Seyitgazi Yargın 
Sı ilâh attin Zeybekoğlun’clan şikâ
yet).

Dilekçi : Seyitgazi Yargıcı Salâhattin Zeybekoğlu’nun; il
çede vazifeye başlar başlamaz kendisini dâvavekilliğinden 
menetmiş ve hakkında yaptığı şikâyetten muğber olarak kendi
sine daima hakarette bulunduğundan; keza millî marşımıza ve 
günlerimize saygı gösermediğinden ve orman dâvalarında ve 
keşiflerde hukuki esas ve kaidelere riayet etmiyerek daima 
orman idaresi lehine hareket ettiğinden ve saireden şikâyetle 
hakimlik sıfatı ile telif olunamıyan bu hal ve hareketlerinden 
dolayı hakkında tahkikat yapılmasını istemektedir.

Adalet vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin; tezkerede 
zikrolunan durumuna ve dolayısiyle Avukatlık Kanununun 2 
nci maddesinin A ve Ç fıkralannda yazılı vasıflan haiz bu
lunmamasına binaen adı geçen yargıç tarafından vekâletten 
men’ine karar verildiği ve bu kararın itiraz merciince de tas
dik edilmiş bulunduğu isnat olunan hususatan; sadece keşifleri 
re’sen idare etmiş olması ve orman memurları ile birlikte ara
maya iştirak etmesi keyfiyetinin teeyyüt etmiş olup ve ken
disine bu hususta gerekli tebligatta bulunulduğu diğer isna- 
datm ise teeyyüt etmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre; talep hakkın
da komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Dilekçi : Yusufeli İlce merkezinin geçirdiği muhtelif safha
lara ve nihayet gelen muhtelif heyetlerce tesbit ve müşahede 
olunduğu gibi her bakımdan ilce merkezi olmaya elverişli ve 
hâlen de bu vasfı taşıyan öğdem merkezinin durumuna işaret 
ederek merkezin buradan Ahlat Köyüne kaldmlmamasım iste
mektedir.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında : Mezkûr ilce merkezinin 
Ahlata kaldırılmasının 11 . II . 1950 gün ve 5531 sayı ile kanu- 
niyet kesbetmiş bulunduğu bildirilmekedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5315 19 . I . 1953

12920/11874 Hafız Aralan.
1949 Belediye Başkanı. 

Yıısufd'i.

(Dilekçe özeti : Yusufeli İlce 
merkezinin Ahlat K öyüne naklo
lun maması hakkında).

Karar *No. Karar tarihi

5316 19 . I . 1953
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Dilekçe
No.

11797/10809 
1949

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

İhsan Kayman. (Dilekçe özeti : Adalet ■Bokunlı-
( '¡ ‘/a  K viııdf. ğmeı İS madde İndinde yaptığı
l'rfa, sikayı I ve müracaat hakkında).

Dilekçi : Elâzığ’dan naklen gelmiş bulunduğu Urfa Ceza 
evinde sağlık durumunu gösterir raporlara rağmen gördüğü 
muameleden ve vekâletten ceza evi doktorluğunu deruhde 
eden sağlık müdürünün; aylığını aldığı halde bu vazifesine 
bakmadığından ve saireden bahsile ve 18 madde halinde Vekâ
lete yapmış olduğu müracaatları dolayısiyle usulen tahkika 
memur kılman Elâzığ Bölgesi Adalet Müfettişinin şikâyet ve 
ihbar konularım ifşa ettiğinden ve keza kendisine karşı ha- 
karetâmiz bir tavır ve hareket takındığından ve yaptığı tah
kikatta savcı ile iş birliği yaptığından şikâyet ederek mah
kûmların hukukunu siyanet zımnında ve merkezden gönderi
lecek bir adalet müfettişi marifetiyle durumun tahkik ettirilme
sini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında . Vâki şikâyet ve ih
barlar üzerine; yapılan incelemenin müfettiş tarafından bizzat 
yapılarak bunların vârit olmadığı neticesine varıldığı ve di
lekçinin sağlık durumuna binaen de Ankara’ya nakledilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5317 19 . I . 1953

Mustafa özen (Dilekçe özeti : Silme ve Sil ve
ve ar. köyleri tarafından tanzim olunan
Kı/.tlüzüm Köyiirıdt'. sınır kâğıdı dolayısiyle doğan yny-
Vakfıkofoir. ' İn ihtilâflarının hallolunması hak

kında).

Dilekçiler : Ellerinde bulunan ilâmı şer’i ve kuyudu resmi- 
yeye müsteniden eskiden beri köylerinin intifama mahsus bu
lunan 2 yaylanın Süme ve Şilde köyleri tarafından tanzim ve 
Torul îleesi İdare Kurulunca tasdik ve Tapu dairesi tarafın
dan tescil olunan sınır kâğıdı ile bu köyler hududu içerisine 
alınıp hakkı intifalarının selbedilmiş bulunduğundan ve bun
lardan Kayadibi Yaylasındaki evlerinin yıkıldığından ve bu 
mevzuda yapılan tahkikatın da Savcılıkça neticelendirilmedi - 
ğinden ve ilâveten bu köyler tarafından aleyhilerine men i 
müdahale dâvası açılmış bulunduğundan şikâyet ederek yay
lalar hakkında tanzim edildiğini duydukları kanun tasarısının 
bir an önce neticelendirilmesini ve bu ihtilâflarına bir hal ça
resi bulunmasını dilemektedirler.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında : Müşteki köylü aleyhi-



tHle&çe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe  sebepten verildiği

ne açılarak Torul Asliye Hukuk Mahkemesince reddedilmiş 
bulunan men’i müdahale dâvasına ait vâki tashihi karar tale
binin henüz Yargıtay a gönderilmemiş bulunduğu ve müştekile 
rin iddia ettiği gibi dâvâlı köyler tarafından tanzim edilmiş 
bulunan sınır kâğıdının bu mülkiyet dâvası dolayısiyle mah
kemeye gönderilmediği gibi idare kurulunca da tasdik edilme
miş olduğu için kanuni bir mahiyet iktisap etmediği.

Yayla evlerinin yıkılmasına ait dâvanın da Torul Sorgu 
Yargıçhğınca ve 5677 sayılı Kanuna göre mevkii muameleden 
kaldırılmış olduğu bldirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza mercine ait olup kısmen 
mahkemeye intikal etmiş ve kısmen de karara bağlanmış bu
lunan bir meseleye taallûk eden talep hakkında İçtüzüğün 
53 ncü maddesine tevfikan komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5318 19 . I . 1953

12045/11037 Ahmet Sayar.
1949 ve ar.

Mluhtar.
Pilâi’get Köyümü 
I lopa

( Dilekçi özeti: Pilârgd Köyün İhı 
Hopa İla  merke-zine bağlanması 
lııı 1:1; m d a).

Dilekçiler : Köylerinin İktisadi ve idari menfaatleri icabı 
Arhavi Bucağından ayrılarak Hopa İlce merkezine bağlanması 
esbabmm temin buyurulmasını istemektedirler .

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında : Bu talebe ait bütün mu
amele safahatı belirtildikten sonra ahiren yürürlüğe giren 5442 
sayılı İl İdaresi Kanununa tevfikan Pilârget Köyünün Hopa İl
ce merkezine bağlanmasının Vekâletçe tasdik olunarak keyfi
yetin Çoruh Valiliğine de yazılmış bulunduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; yerine getiril
miş olduğu anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5319 19 . I . 1953

2658/11626 Ali Türkev.
1949 Kahveci Ömer. 

Odabaş eliyle. 
Yerköv.

(Dilekçe özeti : Terhisi künyesini 
islenmediği için tekrar askere ser- 
kolnnmak istendiğinden şikâyet).

Dilekçi : 1324 doğumlularla birlikte ve Kayseri’de 19 ncu 
alayda askerlik hizmetini yaparak muvakkat terhis vesikasiyle 
terhis edilmiş, sevk ve dühul tarihleri künyesinde kayıtlı bu
lunduğu halde nüfus tezkeresinin zıyaa uğratılarak terhisinin 
tezkere ve künyesine işlenmemiş bulunduğu için tekrar askere 
alınmak istenildiğinden şikâyetle kıtasındaki kuyudatın ince-



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

12749/11712 Mustafa Püsküllü.
1949 Kulaksız Mah.

Kotumda No. 4. 
Kasımpatı - İstan
bul.

12877/11834 Yunus Baıkır.
1949 Muhtar.

Todurga Köyünde. 
Orta Nahiyesi. 
Şabanözü.

lenerek künyesi kaydına terhis muamelesinin işletilmesini is
temektedir.

Millî Savunma Vekâleti cevabi yazısında : Dilekçinin; zik
rettiği kıtada S ay 2 günlük bir hizmeti tesbit edilmiş, firar ve 
izin tecavüzü hava değişimi gibi başkaca hiç bir kaydına rast
lanmadığı için muvazzaflık hizmetini tam olarak yaptığı ve as
kerlikle ilişiği olmadığı kanaatine varılarak terhisinin kayıtla
rına ve hüviyet cüzdanına işlenmesi lüzumunun Yozgad As
kerlik Dairesi Başkanlığına yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; yerine getiril
miş olduğu anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5320 19 . I . 1953

( Dilekçe özeti : Gecekondusunun 
yıktırılmaması hakkında).

Dilekçi : Kendisine ait arsa üzerinde ruhsatsız olarak fa
kat mevzuata uygun bir şekilde yaptırmış bulunduğu bina
nın yıktırılmasına karar verilmiş bulunduğundan şikâyet et
mektedir.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısmda : Adı geçen, imzası altın
da verdiği 10 . V . 1950 tarihli tebellüğ kâğıdında muamelesi
nin tekemmül ederek gerekli ruhsatı aldığnu bildirmiş oldu
ğundan yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve isteğin tetkikinin 
esasen kaza merciini ilgilendirmesine binaen vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5321 19 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Kendilerinin K ı
zılcahamam ilcesine bağlanması 
luıkkmda).

Dilekçi : Köyleri ile; Kızılcahamam ilceBİne bağlı ve hem
hudut bulundukları Semer ve Odaköy, İnecik, ve Kayaviran 
ve Karga köyleri aralarında vâki arazi ve mer’a ihtilâflarının 
ilerde daha genişlemek istidadında bulunulduğundan bahsile 
bunun önlenmesi için ya kendi köylerinin eskiden bağlı bulun
dukları mezkûr ilçeye veyahut adı geçen köylerin Şabanözü 
İlcesine bağlanmalarını istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Taraf köyler ve bil
hassa Dudurga - Semer köyleri arasında zaman zaman baş- 
gösteren ve asayişe de tesir eden arazi ve mera ihtilâfı da göz-



Dilekçe
No.

*824)5/112191
1949

13397/12242 
1949

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Ko a is y o n  k a ra r ı  ve n e . s e b e p te n  ve r i ld iğ i

önünde tutularak, bölgenin idari taksimatı üzerinde; vekâlet
çe tesbit olunacak bir kurula durumun mahallen inceletileceği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa tevfi
kan yapılması icabeden muamelenin ifası ilgili vekâlete ait 
bulunmasına binaen bu bakımdan talep hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5322 19 . I . 1953

Mürşit özbe.
O. H. P. O ak  Baş
kam.
(hıfcaköydo.
Kara hayatili.
A van os.

( Dilekçi özeli : K ö y  M u h ta r re- 
K arakol Çavuşundan ş ik â y e t) .

Dilekçi : Araları gayet iyi olan köy muhtar ve çavuşunun 
gayrikanuni hareket ve fillerinden ve bu meyanda Dönecihan 
admdaki kadını bigayrihakkin ve tertip ettikleri bir isnatla 
ve bir aylık yavrusu ile birlikte tevkif etirdiklerinden ve sai- 
reden şikâyetle haklarında icabeden muamelenin yapılmasını 
ve kadmın serbest bırakılmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Sanıklara isnat 
olunan suçların bir kısmının 1609 sayılı kanun şümulüne gir
mesi itibarı ile yapılan tahkikattan buna mütaallik olan kısmın 
Avanos C. Savcılığına tevdi olunduğu ve mezkûr makamca da 
bu cihetlerden ademi takip karan verilmiş bulunduğu, evrakı 
t;vhkikiyenin diğer kısmı üzerinde de ilce idare kurulunca; bir 
kısım suçların sabit olmaması ve bir kısmmın da 5677 sayılı 
Af Kanunu "ümulüne girmesi bakımından men'i muhakeme 
karan verilip ve kesinleşmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kendilerine suç isnat olunanlar hakkın
da icabeden kanuni muamelenin yapılmış olmasına ve adı ge
çen şahsın mevkufiyeti halinin devam edip etmemesi hususu
nun tâyin ve takdiri de vazifeli kaza merciine aidiyetine bina
en talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5323 19 . I . 1953

Masan Kilid. (Dilekçe özeti : İskân Kanununa
Sit«.vüık Köyünde. yöre noksan verilmiş olan arasm -
rhırnîıı - E ramını. niıı nüfus miktarına nazaran ar

lın/ması hakkında).

Dilekçi : Erzunım İlinin Dumlu bucağı Sitavük Köyü hal
kından bulunduğunu ve emsallerine nüfus başına 10 - 12 dö
nüm toprak verildiği halde 9 nüfusuna karşılık kendisine an
cak 40 dönüm toprak verildiğini belirterek mezkûr miktann



beher nüfus başına asgari 10 dönüm üzerinden ve İskân Kanu
nuna tevfikan artırılmasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Tesbit edilen mah
dut miktardaki Hazine arazisinden dilekçiye de diğer yerli ve 
muhtaç halk meyanında ve nüfus başına 5 dönüm olarak arazi 
verilmiş ve bu mevzudaki iddiasının da gayrivârit bulunduğu 
halihazır nüfus durumuna göre toprak ihtiyacının 4753 sayılı 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gereğince nazarı itibara alın
ması hususunda Erzurum valiliğine yazddığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibini»
No. adı, soyadı ▼« adresi Komisyon kurarı ve ne sebepten verildiği

5324 19 . I . 1953

13387/12328 Necmettin Doğan. 
1 i>49 S«ılhiye Şailan 

( 'addesi No. 96.
Şam.

(Dilekçe özeti: Yurda kabul olun
ması re orduda hizmete, ahnması 
hakkında).

Dilekçi : Teğmen olarak katıldığı Sakarya savaşında aldığı 
yaradan dolayı tebdilihavalı bulunduğu bir sırada Şam’da ağır 
hasta olan validesini ziyarete gidip ve orada kalmış olduğunu 
belirterek yurda kabul ve orduda er olarak çalıştırılması için 
müsaade buyurulmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Tebdilihava 
müddeti sonunda yapılan tebligata rağmen kıtasına iltihak et- 
miyerek Şam’a firar etiğinden dolayı ve 347 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği 21 Ekim 1339 tarihinden muteber olmak üze
re 8 nci Fırka Divanı Harbince nispeti askeriyesinin kesilme
sine karar verilen dilekçinin Türkiye Cumhuriyeti ordusunda 
hiç bir suretle istihdam olunamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre dilekçinin vâki 
talebi hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5325 19 . I . 1953

13823/12735 Hakkı Akın.
1950 Maliye tahsildarı. 

M'azgirt.

(IHlel.ee özeti : Mesnetsiz olarak 
m iislafi addedilmiş hulunduğun- 
daıı şikâyet).

Dilekçi : Hasta ve raporlu bulunduğu bir sırada; Memurin 
Kanunu hükümlerine muhalif olarak ve gûya yeni tâyin kı
lındığı mahalli memuriyetine gitmediği ve vazifeye başlama
mış olduğu beyanı ile Maaş Kanununa tevfikan haksız ve mes-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

netsiz bir surette müstafi addedilmiş bulunduğundan şikâyetle 
hukukunun korunmasını istemektedir.

Maliye Vekâleti cevabi yazısında : Raporunun hitamında 
tâyin kılındığı Mazgirt Tahsildarlığı vazifesine başlamamış 
olan dilekçinin 1108 sayılı maaş Kanununun 4 ncü maddesine 
tevfikan müstafi addolunduğu ve bu mevzuda açtığı idari dâ
vanın da husumet yönünden reddedilmiş bulunduğu bildiril
mekte ve zikrolunan kanuna tevfikan kendisine ödenmesi icap 
eden 3 ay 25 günlük maaş istihkakının derhal tediye olunması 
lüzumunun da Tunceli Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza nierciine ait olan talep 
hakkında içtüzüğün 53 ncü maddesine göre; komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5326 19 . I . 1953

18830/12742 
1950

Havva AikyoTÜıı. 
Köprübaşı Cad. de 
Oval ıoğl n M a lt . No. 
73.
Kon va.

(Dilekçe özeti : İadeli n mruts 
sini talebine dair).

tah-

Dilekçi : Kendi gibi; yıllıkları peşinen ödenmek suretiyle 
aylıkları kesilmiş veya halen muhtaç durumda olan dullara 
iadeten maaş tahsisinin temin buyurulmasmı istemektedir.

içişleri Vekâleti cevabi yazısında : Ne 1683 ve ne de 5434 
sayılı kanunda; bu kabil kimselere iadeten maaş tahsis oluna
cağı hakkında bir hüküm bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili bulunan talep hakkında komisyonumuzca bu sıfatla yapı
lacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5327 19 . I . 1953

15013/13781 Çelil Yontu*;. 
2056/1915 Merkezde.

1950 K ceabai.

(Dilekçe özeli : iskân istihkakına 
mukabil verilen arazi ile başka bir 
araziyi mübadele etmek isteğini 
muhalefet olunduğundan şikâyet).

Dilekçi : 1935 yılında iskân olunduğu Eceabat ilçesinde; 
iskân istihkakına mahsuben verilmiş bulunan arazisini başka 
bir şahsa ait arazi ile değiştirmek hususundaki isteğine muva
fakat olunmadığından şikâyet etmetkedir.

Devlet Vekâleti cevabi yazısında : Mezkûr arazinin 1949 
yılında tahsis edilmiş bulunmasma binaen; 2510 sayılı iskân 
Kanununun 30 ncu maddesine tevfikan dilekçinin 10 yıl müd
detle bu gayrimenkul üzerinde devri ve temlik muamelesi yap
masının mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vaki talep hakkında; Kanunun sara-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

hati karşısında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin kaza merciine dahi müracaatta muh
tariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5328 19 . I . 1953

14121/13001 Yasin Akbaba. (Dilekçe özeti : Yayla temini hak-
1950 Bölükbaş Köyünde. kında).

Seliın Bucağı. 
Sarıkaranş.

Dilekçi : Arazisi çok mahdut olan köylerinin meraya olan 
ihtiyacından bahsile Oluklu Köyüne tahsis edilmiş bulunan 
yaylanın veyahut sair bir yerin köy merası olarak köyleri hay
vanatına tahsis olunmasını istemektedir.

Tarım Vekâleti cevabi yazısında : Sarıkamış îlce İdare Ku
rulundan seçilen bir heyet marifetiyle yapılan incelemeye ve 
verilen karara göre; mezkûr köyde hayvanatın idaresine kâfi 
gelecek miktarda arazi ve yayla bulunduğu ve dilekçinin iste
diği Emir han Yaylasının da mevki bakımından Beyköy, Kar- 
cık ve Karakale köyleri hayvanatının müşterek intifama tah
sis edilmiş bulunduğu ve Hâzineye ait başkaca bir yayla da bu
lunmadığı için bu köye yayla verilmesine imkân olmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına rağmen bu mevzuda 
adı geçen köy hukukunun muhtel kılındığında ısrar olunması 
halinde kaza merciine müracaatta muhtar bulunan dilekçinin 
talebi hakkında bu sebebe mebni komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5329 19 . I . 1953

15074/13832 Kâmile Gezer. (Dilekçe özeti : Şehit nuttup bağ-
2405/2251 Kamber Mah. Bah- Ianması hakkında).

1950 çeçıknmzı N*>. 32 
Bıırsji.

Dilekçi : Büyük Harbde bacağından yaralanıp Harput Has
tanesinde vefat eden kocasından kendisine şehit maaşı bağlan
masını istemekedir.

Millî Savunma Vekâleti cevabi yazısında : Dilekçinin; ko
casının şehadetine dair nüfus ve askerlik şubesi kayıtlarında 
her hangi bir kayıt bulunmadığı için kendisine maaş bağlana- 
madığı gibi 2969 ve 5434 sayılı kanunlara tevfikan ilgili mah
kemeye müracaat ederek şehitliği hakkında bir hüküm dahi 
istihsal etmemiş bulunduğu belirtilmektedir.

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 komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Dilekçi : 1323 yılından Harb Okulunun 2 nci sınıfından ala
ya çıktığını ve meşrutiyeti mütaakıp tekrar bu okula girmek 

- istemiş ise de kadro dolayısiyle kabul olunmadığı için Jandar
ma Subay Okuluna kayit ve buradan mezun olduğunu ve ter
filerinin Harb Okulundaki arkadaşlarına kıyasen yapılması hu
susunda vâki müracaatları üzerine Devlet Şûrasma intikal edip 
ve 1328 yılında bu bapta ittihaz olunan bir kararla emeklilik 
muamelesinin; Harbiyeye dühul tarihi olan 1320 yılından iti
bar olunması kabul edildiği ve emekliliğe sevk tarihinde de 
Jandarma Genel Komutanlığınca evrakının bu yolda hazırla
nıp ve Divanı Muhasebata gönderildiği halde mezkûr makam
ca askerlikten terhisi ile jandarmaya intisabı arasında fâsıla 
olduğundan bahisle teklif dairesinde tescil olunmıyarak jan
darmaya intisabı tarihi üzerinden kabul edilmesi üzerine 1931 
tarihinden tekrar Danıştaya intikal ettirdiği ve bu iş hakkın
da aleyhine bir karar verilmiş olduğundan şikâyet ederek as
kerlikteki bu müddeti hizmetinin kabul buyurulmasını iste
mektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 1683 sayılı Tekaüt 
Kanununun meriyeti zamanına tesadüf eden 9 Kasım 1930 ta
rihinde emekliye sevkolunan müştekinin; askerlikteki hizme 
tinin nazarı itibara alınması hakkındaki vâki müracaatların
dan 1 ve 2 ncisine karşılık Yüksek Komisyona 1931 ve 1935 ta
rihlerinde cevap verilmiş olduğu ve zikrolunan kanun daire
sinde ve jandarmaya intisap ettiği tarih mebde olarak kabul 
ve tekemmül ettirilip ve Divanı Muhasebat vizesinden de geçi
rilen bu muamele aleyhine gerek zikrolunan müracaatları ve 
gerekse açtığı idari dâva dolayısiyle lehine verilmiş bir karar 
olmadığı.

Bu itibarla mevzuata uygun olarak yapılan bu muamelenin 
istek veçhile değiştirilmesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin; daha önce ve aynı mealde 
vâki müracaatı dolayısiyle, selef komisyon tarafmdan 24.XII. 
1935 tarihli ve isteğinin 695 ve 669 sayılı Meclis kararlan mu
vacehesinde yerine getirilmesine imkân bulunmadığı hakkında 
bir karar verilmiş bulunmasına ve esasen işin kaza merciin
ce de incelenip karara bağlandığına göre vâki talep hakkında

Karar No. Karar tarihi

5330 19 . I . 1953

11060/10291 Nurettin A'kcaıı.
11471/10662 llamam Malı. 
13392/12486 No. 131.
16153/15083 Turhal.

( Dilekçe özeti : Emeklilik nasbinin 
1320 yılmdem nazarı itibara alın
manı haklında).



Dilekçe
No.

5035/4792
1942

bu bakımlardan komisyonumuzca yeniden bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 26 -
Dilekçe sahibinin

adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5331 19 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Ciheti askeriyece 
ziraat yapmasına müsaade olun- 
mıyan tarlasına ait bedelin öden
in esi hakkında).

Dilekçi : İzmit’in Çuhahane mevkiinde kâin ve batapu mu
tasarrıfı bulunduğu 16 küsur dönümlük tarlasında; ciheti as- 
keriyece ikinci memnu mıntaka sahası olduğundan bahsile zi
raat yapmasına müsaade olunmadığından ve istimlâk dahi 
olunmadan hakkı tasarrufunun selbedilmekte bulunduğundan 
şikâyet ederek ya hakkı mülkiyet ve intifadan mahrum bıra
kılmamasını ve yahut da bedeli istimlâkin ödenmesini istemek
tedir.

Millî Savunma Vekâletinin; bu sahadaki birtakım araziler 
meyamnda ve sahipsiz iken kanunsuz olarak dilekçiye ve diğer 
şahıslara satdmış olan mezkûr arazi üzerinde muamele netice
sine kadar her hangi bir hak talep olunmıyacağma dair alı
nan imzalı senedin gönderildiğini belirten yazılan üzerine 
komisyonca celbolunan Vekâlet mümessili İnşaat Dairesi Reisi 
General Remzi Yiğitgüden’in verdiği izahatta :

Mezkûr sahanın mevkii müstahkem komutanlığınca askerî 
yasak bölge olarak tesbit edilmiş bulunmasına rağmen bir kı
sım halkın bu memnuiyete riayet etmiyerek bu mevkide ziraat 
yapmak istedikleri, buradaki bir kısım mülkün Mâliyece satıl
mış olması itibari ile vatandaşın haklı olduğu, vekâletlerle ya
pılan muhabere ve tahkikat neticesinde; bu sahanın.istimlâ
kine zaruret hâsıl olduğu için bu muameleye tevessül ̂ olundu
ğunu belirtmiştir.

Mezkûr vekâletten son defa alman 18 . V . 1948 tarihli ce
vabi yazıda : Dilekçiye ait 22 küsur dekarlık arazinin Çuha- 
hare’deki Askeri fabriknm emniyet sahasmda bulunmasına 
binaen 20 . VI . 1945 gün ve 3/2719 sayılı İcra Vekilleri Heyeti 
Kararı ile kamulaştınlmasına karar verilip 1511 küsur liradan 
ibaret olan değerinin de İzmit Ziraat Bankasına yatırılmış ol
duğu belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Yusuf Kös.
Karabaş Mah. No. 7. 
İzmit.

5332 19 . I . 1953
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4166/3861 
J0485/9599 

1947

Dilekçe
No.

16402/15323 
12021/11168 

1952

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

Haşan Ba.sri Çantav. 
Birinci Devre 
Karesi Mebusu. 
Balıkesir.

( Dilekçe özeti : Emekli aylığının , 
artırılması hakkında).

Dilekçi : 22 küsur senelik Devlet hizmetinden, vâki maluli
yeti üzerine emekliye ayrılmış olduğunu, ancak bağlanan aylığı
nın birinci devre mebuslarından bulunduğa nazarı itibara alın
maksızın yanlış ve noksan hesaplandığından dolayı Yüksek 
Meclise müracaatla dilekçe Komisyonunun 31.. V . 1930 tarihli 
karan ile, her ne kadar tâdil ve tashih olunmuş isede mezkûr 
tahsis işleminde hatalı olarak; 1325 sayılı Tekaüt Kanunu esas 
tutulduğundan bahsile mezkûr muamelenin mücerret Memurin 
Kanunu hükümlerine tebaan ve 125 lira maaş üzerinden dü
zeltilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye bağlan
mış olan aylığın filhakika zikrettiği Dilekçe komisyonu karan 
ile ve Memurin Kanununun 73 ncü maddesine tevfikan 100 li
ra maaşı asli üzerinden tâdil ve yükseltilmiş bulunduğu.

Mumaileyhin tahsis olunan bu maaşının; kendisinin 2941 
sayılı Kanundan önce emekliye aynlmış bulunması ve keza 
1034 sayılı yüksek Meclis karan dolayısiyle 125 lira üzerinden 
tahsisine imkân olmadığı ve keza tahsis işleminde 1325 sayılı 
Tekaüt Kanununun esas tutulmasında iddia ettiği gibi bir uy
gunsuzluk bulunmadığı ve esasen Birinci Devre mebusların
dan bulunması itibarı ile de kendisine 5269 sayılı Kanunla
1 . 1 .  1949 tarihinden itibaren vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmış bulunduğu bildirilmektedir. * .

Gereği düşünüldü : îstek hakkında; daha önce karar ve
rilmiş bulunmasına ve esasen ihtilâfın hallinin kaza merciine 
aidiyetine binaen komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5333 19 . I . 1953

Abdülhaımid Nasır. (Dilekçe özeti: Fiyat farkının Te-
Tücear. kel idaresinden tahsili hakkında).
Mersin. ....................... .

Dilekçi : 4223 sayılı Kanunun menyetı tanhınden evvel ec
nebi memleketlerden ithal etmiş olduğu 393 sandık çaya, mez
kûr kanunun muvakkat 1 ve 2 nci maddelerine tevfikan Tekel 
İdaresi tarafından el konulduğunu, ibraz ettiği fatura ve sair 
vesikalar mucibince bedel olmak üzere kendisine (57 996) lira 
10 kuruş verilmek lâzımgelirken buna mukabil (36 900) lira 
ödenmiş ve bu suretle arada 21 096 lira 10 kuruşluk 
bir fark husule gelmiş bulunduğunu ve her ne kadar 
işbu farkın tahsili hakkında Adalet mahkemesinde dâva 
açmış ise de mezkûr dâvanın bu mahkemece vazifesizlik ve 
Devlet Şûrasmca da süre aşımından dolayı reddedildiğini ve 
her iki kaza mercince dâvasının esasına girişilmemiş olduğun-



Dilekçe
No.

5035/4792
1942

bu bakımlardan komisyonumuzca yeniden bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

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

5331 19 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Ciheti askeriyecc 
ziraat yapmasına müsaade olun- 
mıyan tarlasına ait bedelin öden
mesi hakkında).

Dilekçi : İzmit’in Çuhahane mevkiinde kâin ve batapu mu
tasarrıfı bulunduğu 16 küsur dönümlük tarlasında; ciheti as- 
keriyece ikinci memnu mmtaka sahası olduğundan bahsile zi
raat yapmasına müsaade olunmadığından ve istimlâk dahi 
olunmadan hakkı tasarrufunun selbedilmekte bulunduğundan 
şikâyet ederek ya hakkı mülkiyet ve intifadan mahrum bıra
kılmamasını ve yahut da bedeli istimlâkin ödenmesini istemek
tedir.

Millî Savunma Vekâletinin; bu sahadaki birtakım araziler 
meyanında ve sahipsiz iken kanunsuz olarak dilekçiye ve diğer 
şahıslara satılmış olan mezkûr arazi üzerinde muamele netice
sine kadar her hangi bir hak talep olunmıyacağına dair alı
nan imzalı senedin gönderildiğini belirten yazıları üzerine 
komisyonca celbolunan Vekâlet mümessili İnşaat Dairesi Reisi 
General Remzi Yiğitgüden’in verdiği izahatta :

Mezkûr sahanın mevkii müstahkem komutanlığınca askerî 
yasak bölge olarak tesbit edilmiş bulunmasına rağmen bir kı
sım halkın bu memnuiyete riayet etmiyerek bu mevkide ziraat 
yapmak istedikleri, buradaki bir kısım mülkün Mâliyece satıl
mış olması itibari ile vatandaşın haklı olduğu, vekâletlerle ya
pılan muhabere ve tahkikat neticesinde; bu sahanın .istimlâ
kine zaruret hâsıl olduğu için bu muameleye tevessül ̂ olundu
ğunu belirtmiştir.

Mezkûr vekâletten son defa alınan 18 . V . 1948 tarihli ce
vabi yazıda : Dilekçiye ait 22 küsur dekarlık arazinin Çuha
hane’deki Askeri fabriknın emniyet sahasmda bulunmasına 
binaen 20 . VI . 1945 gün ve 3/2719 sayılı İcra Vekilleri Heyeti 
Kararı ile kamulaştırılmasına karar verilip 1511 küsur liradan 
ibaret olan değerinin de İzmit Ziraat Bankasına yatırılmış ol
duğu belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Yusuf Kös.
Karabaş Mah. No. 7. 
îzmit.
. '.mumeh

5332 19 . I . 1953
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4166/3861
10485/9599

1947

Dilekçe
No.

16402/15323
12021/11168

1952

Haşan Basri Çantay. 
Birinci Devre 
Karesi Mebusu. 
Balıkesir.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Emekli aylığınım . 
artırılması hakkında).

Dilekçi : 22 küsur senelik Devlet hizmetinden, vâki mâlûli- 
yeti üzerine emekliye ayrılmış olduğunu, ancak bağlanan aylığı
nın birinci devre mebuslarından bulunduğıı nazarı itibara alın
maksızın yanlış ve noksan hesaplandığından dolayı Yüksek 
Meclise müracaatla dilekçe Komisyonunun 31.. V . 1930 tarihli 
kararı ile, her ne kadar tâdil ve tashih olunmuş isede mezkûr 
tahsis işleminde hatalı olarak; 1325 sayılı Tekaüt Kanunu esas 
tutulduğundan bahsile mezkûr muamelenin mücerret Memurin 
Kanunu hükümlerine tebaan ve 125 lira maaş üzerinden dü
zeltilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye bağlan
mış olan aylığın filhakika zikrettiği Dilekçe komisyonu karan 
ile ve Memurin Kanununun 73 ncü maddesine tevfikan 100 li
ra maaşı asli üzerinden tâdil ve yükseltilmiş bulunduğu.

Mumaileyhin tahsis olunan bu maaşının; kendisinin 2941 
sayılı Kanundan önce emekliye aynlmış bulunması ve keza 
1034 sayılı yüksek Meclis karan dolayısiyle 125 lira üzerinden 
tahsisine imkân olmadığı ve keza tahsis işleminde 1325 sayık 
Tekaüt Kanununun esas tutulmasında iddia ettiği gibi bir uy
gunsuzluk bulunmadığı ve esasen Birinci Devre mebusların
dan bulunması itibarı ile de kendisine 5269 sayılı Kanunla
1 . 1 .  1949 tarihinden itibaren vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmış bulunduğu bildirilmektedir. # .

Gereği düşünüldü : îstek hakkmda; daha önce karar ve
rilmiş bulunmasına ve esasen ihtilâfın hallinin kaza merciine 
aidiyetine binaen komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon luıntrı ve ne sebepten verildiği

5333 19 . I . 1953

Abdülhaımid Nâsır. (Dilekçe özeti: Fiı/at farkının Te-
Tücear. kel idaresinden tahsili hakkında).
Mersin. .......................

Dilekçi : 4223 sayılı Kanunun menyetı tanhınden evvel ec
nebi memleketlerden ithal etmiş olduğu 393 sandık çaya, mez
kûr kanunun muvakkat 1 ve 2 nci maddelerine tevfikan Tekel 
İdaresi tarafından el konulduğunu, ibraz ettiği fatura ve sair 
vesikalar mucibince bedel olmak üzere kendisine (57 996) lira 
10 kuruş verilmek lâzımgelirken buna mukabil (36 900) lira 
ödenmiş ve bu suretle arada 21 096 lira 10 kuruşluk 
bir fark husule gelmiş bulunduğunu ve her ne kadar 
işbu farkın tahsili hakkmda Adalet mahkemesinde dâva 
açmış ise de mezkûr dâvanın bu mahkemece vazifesizlik ve 
Devlet Şûrasmca da süre aşımından dolayı reddedildiğini ve 
her iki kaza mercince dâvasının esasına girişilmemiş olduğun-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

dan talebinin Büyük Millet Meclisince nazara alınması zaruri 
olacağını beyanla; noksan fiyat takdirinden doğan bakiye ala
cağının da bütün masraflariyle birlikte idarece ödenmesi hu
susunun karar altına alınmasını istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâlyetinin cevabi yazısında : Dilekçi
nin idarece tesbit edilen fiyatlara, bunların kendisine tebliğ 
edilmiş olmasına rağmen itiraz etmiyerek, çay bedeli olmak 
üzere tahakkuk ettirilen 36 900 lirayı bankadan aldığı ve her 
ne kadar idare aleyhine fiyat farkından dolayı sonradan bir 
dâva açmış ise de bu. dâvanın mahkemece vazifesizlik, Devlet 
Şûrasınca da süre aşımı noktalarından reddedilmiş bulunduğu 
ve bu itibarla istek hakkında yapılacak başka bir muamele 
kalmadığı bildirilmektedir.

Bu hususta bir mümessil dinlenmesi komisyonca kararlaştı
rılarak keyfiyet Gümrük ve Tekel Vekâletine bildirilmiş ve 
muayyen günde gelen Hukuk Müşaviri Nedim Seylon’un temsil
ci sıfatiyle verdiği izahat tatmin edici mahiyette görülmediği 
için hâdisenin mufassal bir raporla açıklanması adı geçen mü
messile tebliğ olunmuştu

Ahiren hazırlanıp gönderilmiş olan mezkûr rapor ile, dilek
çinin müddeiyatım muhtevi istidaları ve dosya içindeki sair 
evrak ve vesaik incelendikten ve bu işin tetkiki hususunun va
zife dahili olduğu da Başkan Abdullah Aytemiz, Üyeden Hâ- 
mit Ali Yöney, Yusuf Karslıoğlu ve Salih Esad Alperen’in 
muhalefetlerine karşı ekseriyetle kararlaştırıldıktan sonra ge
reği görüşülüp düşünüldü :

Dilekçi; Seylân ve Cava ve Hint menşeli olmak üzere iki 
partide getirtmiş olduğu ceman 393 sandık çaydan 193 sandı
ğı hakkında orijinal fatura ve başkaca bir vesika ibraz edeme
miş ve iki yüz sandık Hint menşeli çay için gösterdiği fatura
larla vesikalar Teksl İdalesince normal ve binaenaleyh şayanı 
ihticaç görülmiyerek, kahve ve çayın inhisar altına alınmasına 
mütedair olan 4223 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde 
bahşedilen yetkiye ve takdir hakkına dayanılmak suretiyle her 
iki parti çay, emsaline verilen bedellerle satın alınmış bulun
masına ve bu dairede tesbit edilmiş olan bedelin miktarında ve 
%  3 hesabiyle kâr tahakkuk ettirilmiş olmasında fahiş bir nis- 
pesizlik mevcut olmadığı gibi bu hareket tarzı da kanun ve 
hakkaniyete mugayir bir cihet dahi bulunmamasına ve dilekçi
nin mezkûr çayların bedelini hiç bir kaydi ihtirazi dermeyan 
etmeksizin almış olduğu da bu baptaki evrak mündericatından 
anlaşılmasına göre vâki talep vârit ve kabule şayan görülme
diğinden işbu talebin reddine, yukarda tesbit edildiği üzere 
vazife noktasından ekseriyet ve esasta ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5334 19 . I . 1953



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

12047/11193 Zehra Şiımşek.
1952 Doımrlifoahçt* Dönen 

So. No. 8.
Ankara.

(Dilekçe, özeti : Maluliyet maaşı 
tahsis olunması hakkında).

Dilekçi : 13 yıldır çalışmakta olduğu Ankara 2 numaralı 
Askerî Dikim Evinde, dikilen er elbiselerini ambara taşımak
ta iken ayağının kayması neticesi sakatlandığını ve bu hâdise
den mütevellit devam eden rahatsızlığı sebebiyle sevkolunmuş 
bulunduğu hastaneden bacağının mütemadiyen makina- 
ya sürtülmüş bulunması hasebiyle ve binnetice işten do
layı kemiğin inceldiği ve çalıştırılamaz kaydi ile verilen ra
por üzerine sadece 900 lira tazminat verilerek kaydının silin
miş olduğundan tazallümuhal ederek mâlûliyet maaşı bağlan
masını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Sıhhi sebep
le Gülhane Tıp Akademisine sevkolunan dilekçi hakkında ve
rilen 1900 sayılı raporda; ârızasımn işten mütevellit olduğu 
hakkında bir kayıt bulunmayıp mâlûliyetinin 10 sene evvel yolda 
düşmesi neticesinde husule geldiği belirtilmekte olduğu ve ke
za görev yapamaz kaydi bulunduğu için işten çıkarıldığı, 
müstediye tş Kanunu gereğince tazminat ve Askerî Fabrika
lar Tekaüt ve Muavenet Sandığındaki aidatmın ödendiği ve 
kenedisine başkaca yardım yapılmasına kanuni imkân bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre; komisyonumuz
ca bir muamele ifasına, mahal görülmediği ve dilekçinin kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5335 19 . I . 1953

15757/14712 İsmail Hakkı CVngö 
1952 ren.

Hayriye Tüeeariyo 
('ad. No. 98/1.
Aksaray - İstanbul

Dilekçi : İstanbul Emniyet kadrosunda çalışmakta iken fe
na bir talihsizlik neticesi ölüme sebebiyet verme fiilenden do
layı Ağır ceza mahkemesince; 9 ay 10 gün hapse ve 23 lira 
30 kuruş ağır para cezasına mahkûm edilmiş bulunduğunu ve 
işbu mahkûmiyeti dolayısiyle aynı zamanda Emniyet Genel 
Müdürlüğü İnzibat Komisyonunun 1939 tarih ve 46 sayılı ka
rarı ile ve Memurin Kanununun 49 ncu maddesine istinaden 
memuriyetten de ihraç olunduğunu. A f Kanununun meriyete 
girmesi üzerine iadei memuriyet ettirilmesi için yaptığı müra
caatın da; İçişleri Vekâleti ve Devlet Şûrasınca mezkûr Kanu-

( Dilekçe özeti : A f Kanunu ve. 
buna müteferri 1739 sayılı Yük
sek Meclis kararından istifade et
tirilerek eski memuriyetine iade, 
olunması hakkında).
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

nun 7 nci maddesinden bahsile reddedildiğini ahiren yürürlü
ğe giren Yüksek Meclisin 1739 sayılı karan üzerine tekrar 
yaptığı müracaatın da keza örneğini ekli olarak takdim ettiği 
mezkûr vekâlet yazısı ile kabııl buyurulmadığını ifade ederek 
zikrolunan kararda belirtildiği üzere sadece vâki mahkûmiyeti
ne istinadettirilen bu inzibati cezanın da ortadan kaldırılması 
icabederken bu vekâletin noktai nazannda ısrar etmesi netice
sinde uğradığı mağduriyetin (Hiçbir tereddüde mahal bırak- 
mıyacak derecede açık olan mezkûr karar dairesinde Bayın
dırlık Vekâleti Zat İşlerince bir yüksek mühendisi hakkmda 
ittihaz buyurulan iadei memuriyet karannda bir emsal gös
termek maksadı ile takdim ederek) telâfi olunmasını ve hu
kuku müktesebesi ile birlikte eski memuriyetine iade edilmesi
ni istemektedir.

Müstedinin dilekçesine bağlı İçişleri Vekâleti tahriratında 
ezcümle : Zikrolunan karardan faydalandmlmasını talep eden 
mumaileyh hakkında Türk Ceza Kanununun 59 ncu maddesine 
tevfikan verilen bu mahkûmiyet cezasının 9 ay 10 gün hapis ve 
23 lira 30 kuruş ağır para cezasından ibaret bulunduğundan 
Memurin Kanununun 49 ncu maddesine istinaden Genel Mü
dürlük İnzibat Komisyonunca memuriyetten ihracına karar 
verilmiş ve bu hususta Devlet Şûrasına açtığı dâvanın da 16 . 
V . 1951 tarih ve 50/3459/1826 sayılı karariyle reddedildiği 
anlaşıldığından iadei memuriyetine imkân görülemediği belir
tilmektedir.

Gereği düşünüldü : Zikrolunan karann tatbikından tevel
lüt eden bu ihtilâfın halli de; Devlet Şûrasına ait bulunduğun
dan vâki talep hakkmda; komisyonumuzca bir muamele ifası
na mahal olmadığına karar verildi.

Dilekçi : Bayramiç Orman İşletmesi tarafından depo olarak 
kullanılmakta olan tarlasına ait 1947 icannın ödenmediğinden 
şikâyet etmektedir.

Tanm Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 1947 yılın
dan alacaklı bulunduğu 6 aylık icar bedelinin 20 Şubat 195C 
tarihinde kendisine ödenmiş bulunduğu bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre yerine getiril
miş olduğu anlaşılan talep hakkında bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına ve esasen halli kaza merciine ait olan ihtilâf

Karar No. Karar tarihi

5336 19 . I . 1953

12716/11679 Mehmet Saçak. 
1949 Ağaç Köyünde. 

Bayramiç.

( Dilekçe özeti : Tarlasına ait 1947 
icar bedelinin ödenmesi hakknda).



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

Reis
Mara§

. 1 bdullah Ay temiz

Balıkesir 
Ali Fahri işeri

Kars 
Mehmet Bahadır

Seyhan 
Salim Serçe

dolayısiyle dilekçinin kaza merciine de müracaatta muhtariye
tine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5337 19 . I . 1953

Sözcü Kâtip
Bolu Bilecik Ankara

Mahmul Güçlrihnez İsmail Aşkın Ömer Bilen

Konya Klâzığ (îümüşane
Abditrrahman Fahri Açjaoğlu Hâmil Ati Yöney Ahmet Kemal Varınca

Kastamonu Malatya Malatya
Muzaffer Âli Mühto Nuri Ocakcıoğlu Abdülkudir Özbay

Trabzon (' rfa Yozgad
Salih Esad Al peren Reşit Kemal Timuroğlu Yusuf Karslıoğlu
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19244/12339 Dr. Sırri Ahdi.
Oağaloğlu Nuruoti- 
rrıaııiye Cad. No. 
22/ 2.
İstanbul.

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

(Dilekçe özeti : Emekli muamelc- 
sinin ref’i hakkında).

Dilekçi : 32 yıllık çok dürüst ve memleket nef’ine geçen 
hizmetine ve bunu müeyyit bulunan siciline ve gösterilen tak
dir ve sempatilere rağmen büyük bir feragatle kurup ve çalış
makta bulunduğu işçi Sigortalan Hastanesi Başhekimliğinden; 
Umum Müdürlüğün şahsı hakkmdaki; menfi görüş ve düşünü
şü neticesinde ve bililtizam Yüksek Meclisten çıkacak olan 
tefsire intizar olunup, akabinde; 5434 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesinin B fıkrasına tevfikan ve keyfi olarak emekliye sev- 
kedilmiş bulunduğundan şikâyetle; henüz 54 yaşmda bulun
duğu bir sırada gerek bu kanunun ve gerekse tefsirin taşıdığı 
ruh ve maksada aykm olarak tatbik olunan bu muameledeki 
keyfîliğin tahlil ve izahını yaptıktan ve bu meyanda aynı has
tane başhekimliğine getirilen kıymetli meslektaşının da asker
likten isteği ile emekliye aynlmış bir şahsiyet olduğuna işaret 
ettikten sonra; bâzı hususat hakkında vereceği izahat ve huku
kunu müdafaa için "kendisinin de dinlenerek ve yapılacak tah
kikatla mâruzâtı yerinde görüldüğü takdirde; emekli muame
lesinin kaldırılmasını istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısmda : tşçi Sigor
taları Yönetim Kurulunca verilen mezkûr karann hâ
disenin mahiyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun sarahati bakımından mevzuata aykırı bulunmadı
ğı, dilekçinin bu müracaatı dolayısiyle mezkûr kurumun Yö
netim Kurulundan alınan mütalâayı havi karar suretinin ilişik 
olarak sunulduğu bildirilmektedir.

Zikrolunan kararda hulâsaten : tşçi Sigortalan Kurumu 
İstanbul Hastanesi eski Başhekimi olan mumaileyhin; zamanı 
idaresine ait 1948, 1949, ve 1950 ve 1951 yıllannda yapılan 
teftiş neticesinde hazırlanan raporda; mezkûr hastanede tecviz 
olunamıyacak aksaklıklann görülmesi üzerine; âmme hizeti- 
nin daha iyi yürütülmesi maksadı ile kendisinin 30 hizmet yı
lını doldurmuş olduğu için Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 39 ncu maddesinin B fıkrası ile idareye tanı
nan mutlak takdir ve hareket serbestîsine dayanılarak emekli
ye sevkedilmiş bulunduğu ve iddia olunduğu gibi bu muame
lede; şahsi iğbirara yer verilmiş olmayıp tamamen objektif 
görüşlere ve kanuna dayanıldığı ve keza bu muamelenin 1728 
sayılı karardan önce 15 . V . 1951 tarihinde kararlaştmlmış 
olduğu belirtilmektedir.

Komisyona davet olunan mezkûr vekâet temsicisi; Isjşi Si
gortalan Kurumu Burhan Baydur 3 . II . 1953 tarihinde 
de verdiği izahatta : Dilekçi hakkında tatbik olunan muame
lenin mücerret 30 yılını ikmal etmiş bulunması ve kurumun 
gördüğü lüzuma ye 5434 sayılı Kanunun zikrolunan maddesi 
ile tanınmış bulunan mutlak takdir hakkına dayanılarak ya
pıldığını, gazetelere intikal etmiş bulunan inşaat ve mübayaa
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

işlerindeki yolsuzluk dolayısiyle yapıtınlan tahkikatta her han
gi bir suiistimal görülmediği gibi mumaileyh hakkında bu mu
ameleye mesnet olacak her hangi bir karar ve kaydın da olma
dığını belirttikten sonra :

Gereği düşünüldü : Dilekçinin incelenen siciline ve mü
messilin verdiği izahata nazaran; emekliliğe sevkım icabotti- 
ren hiçbir sebep ve kanuni lüzum bulunmadığı anlaşılmakla 
hakkında tatbik olunan muamelede kanuni isabet görülmedi
ğinden emeklilik işleminin kaldırılmasına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5338 3 . II . 1953

Reis 
Maraş 

Abdullah Aytemiz

Sözcü Yerine 
Tokad 

Ahmet Gürhan

Kâtip 
Bilecik 

İsmail Aşkın
Bal ilçesi r 

Ali Fahri işeri

Konya
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu Hâmit Ali Yöney Mehmet Bahadır

Elâzığ Kars Trabzon 
Salih Esad Alpı ren

Ur fa
Reşit Kemal Timuroğlu

(Dilekçe sayısı : 72)

#



Dönem

Dilekçe
No.

4973/86
1930

4K70/1487
1930

: IX T. B. M. M. Toplantı : 3

D İ L E K Ç E  K O M İ S Y O N U  

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

*6 Sayı • 52 f>*.. -

27 I I . 1953 Cuma

Dilekçe sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Atıf.
Merkez Muhabere 
Telgraf Memuru 
Bolu.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Devlet Şûrasında
ki işinin bir an evvel tetkik ettiril
mesi hakkında).

Dilekçi : Ankara Merkez Muhabere memuru bulunduğu sı
rada emekliye ayrılmış olmasından dolayı bu baptaki muamele 
aleyhinde Devlet Şûrasına müracaatla dâva açtığı halde mez
kûr dâvanm henüz bir karara bağlanmadığını beyanla iktiza
sının tesrii hususunun teminini istemetkedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye ait evrakın 
mahallinden celbettirilerek Şûrayi Devlete tevdi kılınmış ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin müracaati tarihine nazaran 
bahis mevzuu dâvanın şimdiye kadar Devlet Şûrasmca karara 
bağlanmış olması lâzrnıgeldiğinden bu bapta komisyonumuzca 
başkaca bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5339 20 . I . 1953

Ragıp
Karaferye müba
dillerinden .
Tire.

(Dilekçe Özeti : Kendisine Teffiz 
edilen arazi hakkında).

Dilekçi ; Mübadil sıfatı ile kendisine teffiz edilen bir kısım 
arazinin sonradan yerli halka tevzi edildiğini beyanla, muame
lenin ıslahım istemektedir.
*• İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Muhacirlere teffiz ve 
tevzi edilecek arazinin yerli halkla ilgili olmamak lâ- 
zımgeldiği ve dilekçinin bahis mevzuu ettiği toprakların ise 
öteden beri muhtaç halkın tahtı ziraatinde bulunduğu ve bu se
beple tevzi talimatnamesi hükümlerine dayanılarak ve keyfi
yeti teffiz de hiç yapılmamış hükmünde tutularak mezkûr ara
zinin yerli halka dağıtılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstek, mahiyeti itibariyle kaza merci
ince halli lâzımgelen bir hususa taallûk etmekte olmasına göre,



Dilekçe
No.

4949/62
1930

5496/600
1931

Dilekçe sahibinin
ad], soyadı ve adresi

bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  2 -

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5340 20 . I  . 1953

Şevki ve ar 
Kurgııl Nahiyesinin 
özmal Kariyesinde. 
Borçka.

(Dilekçe özeti : Bir kısım■ arazi
nin borçlanma yoliyle kendileri
ne tevzii hakkında).

Dilekçiler : Hâzineye ait olup öteden beri isticar suretiyle 
intifa etmetke bulundukları bir kısım arazinin borçlanma hü
kümleri dairesinde kendilerine tevzüni istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Milli emlâkten olan 
mezkûr arazi müzayedeye çıkarılarak tâlibi uhdesinde ihale 
kılınmış ise de bu ihalede bâzı yolsuzluklar görüldüğü için fe
sih talebiyle mahkemeye müracaat olunduğu ve sözü edilen 
arazide dilekçilerin tasarruf ve temellük noktasından hiçbir 
alâkaları bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu ihalenin mahkemece 
feshi cihetine gidilmiş olduğu takdirde dilekçilerin vâki talep
lerini usulü dairesinde merciine karşı dermeyan etmeleri lâ- 
zımgeleceğinden, ileriye sürdükleri istek hakkında bu bakım
dan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5341 20 . I  . 1953

Nazmi ve ar. 
Gümrük Başmü
dürlüğünden 
Emekli.
Trabzon.

( Dilekçe özeti : Emekli ikramiye- 
Irrindn verilmesi hakkında).

Dilekçiler : Kanunen almıya istihkak kesbetmiş oldukları 
emekli ikramiyelerinin tahsisat bulunmadığı ileri sürülerek 
verilmemekte olduğundan bahsile, tesviyesi hususunun sağlan
masını istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin tekaüde 
sevkedildikleri tarihindeki Gümrükler Umum Müdürlüğü Büt
çesinde tahsisat bulunmadığı için o tarihte mumaileyhlere ait 
emekli ikramiyesinin verilmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü :• Dilekçilerin bu baptaki müracaatları 
tarihine ve selef komisyonun Maliye Vekâletine yazmış olduğu 
tezkere münderecatına nazaran bahis mevzuu ikramiyenin 
mütaakıp yıllar bütçesinden temin ve tesviye edilmiş olması 
lâzımgeleceğinden bu hususta komisyonumuzca başkaca bir 
işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5342 20 . I  . 1953
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354/335
1931

Dilekçe
No.

254/242
1931

Faik
Maliye Şubesi 
Varidat Kâtibi. 
Üsküdar - İstanbul.

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

(Dilekçe özeti : Memuriyetinin 
iadesi ve açık maaşlarının veril
mesi hakkında).

Dilekçi : Kendisine isnat olunan suçtan dolayı lüzumu mu
hakemesine karar verilerek mahkemeye tevdi edilmiş ise de 
neticede beraetine karar verilmiş olduğunu ve hukukunun ia
desi hakkında ait olduğu makam ve mercilere yaptığı müracaa
tın henüz bir netice vermediğini beyanla, maaş ve iadei me
muriyete mütaallik bilcümle haklarının verilmesi hususunun 
bir karara bağlanmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin beraetine 
karar verilmesi üzerine Memurin Kanununun 49 ncu maddesi 
mucibince istihdamının caiz olduğu hususunun da karar altı
na almmış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkında ittihaz edilen cevazi 
istihdam kararının fiilen de infazı sebeplerinin Maliye Vekâ
letince istikmali tabiî ve zaruri bulunmasına ve açık maaşları
nın, Maaş Kanununun 17 nci maddesi mucibince tesviye edil
mesi hakkında selef komisyon tarafından mezkûr vekâlete iş
arda bulunulmuş olmasına göre her iki cihete dair komisyo
numuzca başkaca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5343 20 . I  . 1953

Zehra Kadın. (Dilekçe özeti : Maaş bağlanması
Hamidiye Mah. de. hakkında).
Kırkla reli. Dilekçi : Şehit kocaBi Durmuş’tan kendisine aylık bağlan

ması hakkındaki evrakın askerlik şubesinden Millî Müdafaa 
Vekâletine gönderilmiş olmasına rağmen bu husustaki muame
lenin mezkûr Vekâletçe henüz intaç edilmediğini beyanla, ik
tizasının tesri ettirilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye 
iadeten aylık bağlanması için maaş kaydının gönderilmesi hu
susunun Kırklareli Defterdarlığına yazıldığı ve mezkûr kay
dın vürudunda evrakının berayi tescil Muhasebat Divanına 
tevdi edileceği bidirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya alman cevabına 
göre isteğin yerine getirilmesi sebepleri istikmal edilmiş oldu
ğundan, bu hususta komisyonumuzca başkaca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5344 20 . I . 1953
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374/546
1931

Dilekçe
No.

5810/913
1931

5910/1004
1931

Vehbi.
24 . VI . 1931 tarih 
ve 12273 sayılı tel
graf sahibi. 
Erzurumlu.
Malatya.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ııe .sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Malatya eski Sulh 
Hâkiminden şikâyet).

Dilekçi : Sulh Hâkimi Dehri’nin muhakeme esnasmda iddia 
ve müdafaalarını zapta geçirmemekle beraber tehdit ile ka
nuni haklarına da mâni olduğundan ve esasen askerliğini bile 
yapmamış olan hâkimden başka bir şey de beklenemiyeceğin- 
den bahsile, hakkında kanun dairesinde aranmasını istemek
tedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyeti havi telgraf- 
name üzerine tetkikat icrası zımnında keyfiyetin mahalline 
işar kılındığı ve alınacak cevaba göre muamele ifa edileceği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kendilerinden şikâyet edilen hâkimler 
hakkında lâzımgelen tahkikatın icrası Adilye Vekâletinin va
zife ve salâhiyetleri cümlesinden olmasına ve nitekim dilek
çinin şikâyeti üzerine de bu vekâletçe iktizasına tevessül edil
miş bulunmasına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5346 20 . I . 1953

Mehmet.
15 . II . 1931 tarih 
ve 7308 No. lu Tel 
srraf Sahibi.
Aydın.

Mustafa Rıfkı. 
îkiçeşmelik Molla 
So. 62/1 No. lu dük
kânda Bakkal Ri
fat vasıtasiyle. 
îzımir.

(Dilekçe özeti : Tâbiiyet haranın 
alınmaması hakkında')'.

Dilekçi : Bosna'dan hicretle Türkiye’ye gelen yirmi bir 
ailenin her birinden tâbiiyet harcı olarak istenen yirmişer li
rayı verecek kudrette olmadıklarından bahsile, bu harcın ken
dilerinden alınmamasını istemetkedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısmda : Dilekçinin bahis 
mevzuu ettiği harcın bu baptaki kanunun 1 ve 3 ncü maddele
ri mucibince alınması lâzımgelediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5346 20 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Maluliyetine, mii- 
fanilik -muamelenin intacı hakkın
da).

Dilekçi : Harb mâlûlü olduğunu ve bu bapta Millî Savunma 
Vekâletine vâki müracaatının henüz intaç edilmediğini beyan
la, iktizasının tesrii hususunun teminini istemektedir.

Adı geçen Vekâletin cevabi yazısmda ; Malûliyetini i<Jdia 
eden dilekçi hakkında mensup bulunduğu askerlik şubesiyle



Dilekçe
No.

5673/777
1931

5583/687
1931

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

muhabere edilmekte olduğu ve neticesine göre muamele yapı
lacağı bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ileriye sürdüğü mâlüliyet 
iddiası dolayısiyle icabeden muamelenin icrasına vekâletçe te
vessül edilmiş bulunmasına göre bu bapta komisyonumuzca 
başkaca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5347 20 . I . 1953

Kâimi İsmail Hakkı. (Dilekçe özeti : Ekmek bedelinin
Mütaahhit. ödenmesi hakkında).

Dilekçi : Ciheti askeriyeye vermiş olduğu ekmek bedelin 
den alacağı olan on sekiz bin liraya ait ödeneğin bir an evvel 
mahalline gönderilmesi hususunun teminini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Fazla müna 
kale hakkmda hazırlanan tasarının kanuniyet kesbetmesinden 
sonra dilekçiye ait borcun da hemen ödeneceği bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu istihkakın tediyesi se 
bepleri vekâletçe istikmal edilmiş olmasına göre bu hususta 
komisyonumuzca başkaca bir işlem yapılmasına mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5348 20 . I . 1953

Ali Piroğlu. 
Yaya Köyden. 
Manita

(D ilekçe özeti 
h a k lın d a ).

K (utanç V ere/isi

Dilekçi : 130 liraya iltizam etmiş olduğu hayvan resmin
den dolayı 400 küsur lira Kazanç Vergisi ile teklif edilmiş ol
duğundan bahsile, bu haksızlığın giderilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin cezalı ola
rak tarhedilen Kazanç Vergisinden dolayı ileriye sürdüğü iti
razın, Tetkiki; İtiraz komisyonunca reddedilmesinden sonra 
Temyiz yoluna başvurulmuş ise de bu bapta benüz bir karar 
verilmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Malî kaza merciine intikal eden ve en son 
Devlet Şûrasrnca halli lâzrmgelen mezkûr vergi ihtilâfından 
dolayı komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5349 20 . I . 1953



— 6 —
Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

5708/812 Haşan, Adem, ve 
1931 Hüsnü.

Yolakdere Köyünde. 
Kocaeli.

(Dilekçe özeti : Karamürsel Mal- 
müdüründen şikâyet).

Dilekçiler : Mübadil sıfatiyle yerleştirilmiş oldukları. Ya- 
lakdere Köyüne gelen Karamürsel Kazası Malmüdürü Nazif’ in 
kendilerini ve Hükümetin mânevi şahsiyetini tahkir ettiğinden 
bahsile, adı geçen hakkında iicabeden tahkikatın icrasiyle ce
za tatbikim istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Karamürsel Malmü
dürü hakkında dilekçiler tarafından vâki şikâyetin tahkiki 
hususunun Kocaeli Valiliğine ' işar kılındığı ve hâsıl olacak 
neticeye göre muamele yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki ihbar ve şi
kâyet üzerine lâzımgelen tahkikat icrasına tevessül edilmiş ve 
neticede cezayi müstelzim bir halin vukuu tesbit olunduğu 
takdirde kanuni iktizasının yapılacağı da tabiî bulunmuş ol
masına göre bu bapta komisyonumuzca başkaca muamele ifa
sına mahal olmadığına karar verildi.

Dilekçi : Kendisine isnat olunan bir fiilden dolayı mahke
meye verilmiş olduğu halde muhakeme neticesi beklenmeksizin 
ayrıca inzibati mahiyette ve kanunda yazılı âzami haddin de 
üstünde iki sene müddetle meslekletn meni cezasına çarptırıl
ması yolsuz olduğundan bahsile, mezkûr cezanın kaldırılması
nı istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Avukatlık Kanunu
nun 5 nci maddesinde gösterilen meslekten meni cezasının son 
haddi bir sene olduğu halde müstedi hakkında ağır ceza mah
kemesince verilen ve iki sene müddetle avukatlıktan men’i 
tazammun eden kararın kanuna muhalefeti aşikâr ise de bu gi
bi inzibati ve intibahi mahiyette olan kararlar, aleyhine yazılı 
emir verilmesine kanuni imkân bulunmadığından yalnız mez
kûr karan ittihaz edenler hakkında Hâkimler Kanununa tev
fikan muamele ifa edileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Selef komisyon tarafından bu bapta daha 
evvel yapılan inceleme sırasında Adalet Komisyonundan alman 
mütalâaya iştirak edilerek kanuna müstenit olmıyan bir sene 
fazla cezanın nazara alınmaması hakkında Adliye Vekâletine 
işarda bulunulmuş ve keyfiyetten dilekçi de haberdar edilmiş 
ve sözü edilen cezanın tamamen ref’i hakkında karar ittihazına 
mahal olmadığı da kararlaştırılmış bulunmasına göre, bu hu-

Karar No. Karar tarihi

5350 20 . I . 1953

1230/384 Abdülvehap Feyzi. 
1931 Avukat.

Muharremoğlu.
Malatya.

(Dilekçe özeti: Hakkmdaki inziba
ti cezanın kaldırılmasına dair).
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

susta komisyonumuzca başkaca muamele ifasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5351 20 . I  . 1953

(Dilekçe özeti : Bir hâkimliğe tâ
yini hakkında).

Dilekçi : Müstafi hâkimlerden olduğunu ve 219/931 sayılı 
komisyon kararına nazaran kendisi gibi meslekten istifaen 
ayrılmış olanların müktesep haklarının mahfuz tutulması lâ- 
znngeleceğini beyanla, tekrar mesleke alınması hususunun 
sağlanmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin bahis 
mevzuu ettiği karardan bir suretin, muamele tâyininde esas 
tutulmak üzere, vekâlete gönderilmesi rica olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin isteği ait olduğu vekâletçe 
tetkik edilecek hususlardan bulunmasına ve mezkûr 219/932 
sayılı kararın tasdikli bir sureti selef komisyon tarafından 
Adliye Vekâletine gönderilmiş olmasına göre bu bapta komis
yonumuzca başkaca bir muamele ifasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5352 20 . I  . 1953

705/739 Yakup Kenan.
1931' Alaiye Mülâzimi 

sabıkı.
Muğla.

1774/1683 Mehmet Ziya. 
44/38 Buldan Malmüdür- 

1931 lüğünden emekli. 
Sarayköy.

(Dilekçe özeti : Acık maaşlarının 
verilmesi hakkında).

Dilekçi : Mülga Düyunu Umumiye idaresindeki ilâma müs
tenit ve açık maaşından mütevellit alacağını şimdiye kadar is
tifa edemediğinden bahsile, bu alacağının Hâzineden alınarak 
kendisine verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mülga Düyunu 
Umumiye idaresi aleyhine istihsal edilen bir ilâmın Hazine 
hakkında infazı caiz olamıyacağı ve dilekçinin bu idareyi kıs
men istihlâf etmiş olan teşekküllere baş vurması lâzımgeleceği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Umumi hükümler dairesinde icra dai
resine müracaatta muhtar bulunan dilekçinin vâki isteği hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5353 20 . I . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

5708/812 Haşan, Adem, ve
1931 Hüsnü.

Yolakdere Köyünde. 
Kocaeli.

müdüründen şikâyet).
(Dilekçe özeti : Karamürsel Mal-

Dilekçiler : Mübadil sıfatiyle yerleştirilmiş oldukları. Ya- 
lakdere Köyüne gelen Karamürsel Kazası Malmüdürü Nazif’ in 
kendilerini ve Hükümetin mânevi şahsiyetini tahkir ettiğinden 
bahsile, adı geçen hakkında ücabeden tahkikatın icrasiyle ce
za tatbikını istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Karamürsel Malmü
dürü hakkında dilekçiler tarafmdan vâki şikâyetin tahkiki 
hususunun Kocaeli Valiliğine ' işar kılındığı ve hâsıl olacak 
neticeye göre muamele yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki ihbar ve şi
kâyet üzerine lâzımgelen tahkikat icrasına tevessül edilmiş ve 
neticede cezayi müstelzim bir halin vukuu tesbit olunduğu 
takdirde kanuni iktizasının yapılacağı da tabu bulunmuş ol
masına göre bu bapta komisyonumuzca başkaca muamele ifa
sına mahal olmadığına karar verildi.

Dilekçi : Kendisine isnat olunan bir fiilden dolayı mahke
meye verilmiş olduğu halde muhakeme neticesi beklenmeksizin 
ayrıca inzibati mahiyette ve kanunda yazılı âzami haddin de 
üstünde iki sene müddetle meslekletn meni cezasına çarptırıl
ması yolsuz olduğundan bahsile, mezkûr cezanın kaldırılması
nı istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Avukatlık Kanunu
nun 5 nci maddesinde gösterilen meslekten meni cezasının son 
haddi bir sene olduğu halde müstedi hakkında ağır ceza mah
kemesince verilen ve iki sene müddetle avukatlıktan men’i 
tazammun eden kararın kanuna muhalefeti aşikâr ise de bu gi
bi inzibati ve intibahi mahiyette olan kararlar, aleyhine yazılı 
emir verilmesine kanuni imkân bulunmadığından yalnız mez
kûr karan ittihaz edenler hakkında Hâkimler Kanununa tev
fikan muamele ifa edileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Selef komisyon tarafından bu bapta daha 
evvel yapılan inceleme sırasında Adalet Komisyonundan alman 
mütalâaya iştirak edilerek kanuna müstenit olmıyan bir sene 
fazla cezanın nazara alınmaması hakkında Adliye Vekâletine 
işarda bulunulmuş ve keyfiyetten dilekçi de haberdar edilmiş 
ve sözü edilen cezanın tamamen ref’i hakkında karar ittihazına 
mahal olmadığı da kararlaştırılmış bulunmasına göre, bu hu-

Karar No. Karar tarihi

5350 20 . I  . 1953

1230/384 Abdülvehap Feyzi.
1931 Avukat.

Muharremoğlu.
Malatya.

(Dilekçe özeti: Hakkmdaki inziba
ti cezanın kaldırılmasına dair).
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

susta komisyonumuzca başkaca muamele ifasına mahal olma* 
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5351 20 . I  . 1953

(Dilekçe özeti : Bir hâkimliğe tâ
yini hakkında).

Dilekçi : Müstafi hâkimlerden olduğunu ve 219/931 sayılı 
komisyon kararma nazaran kendisi gibi meslekten istifaen 
ayrılmış olanların müktesep haklarının mahfuz tutulması lâ- 
zrmgeleceğini beyanla, tekrar mesleke alınması hususunun 
sağlanmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin bahis 
mevzuu ettiği karardan bir suretin, muamele tâyininde esas 
tutulmak üzere, vekâlete gönderilmesi rica olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin isteği ait olduğu vekâletçe 
tetkik edilecek hususlardan bulunmasına ve mezkûr 219/932 
sayılı kararın tasdikli bir sureti selef komisyon tarafından 
Adliye Vekâletine gönderilmiş olmasına göre bu bapta komis
yonumuzca başkaca bir muamele ifasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5352 20 . I . 1953

705/739 Yakup Kenan.
1931 Alaiye Mülâzimi 

sabrkı.
Muğla.

1774/1683 Mehmet Ziya. 
44/38 Buldan Malmüdür-

1931 lüğünden emekli. 
Sarayköy.

(Dilekçe özeti : Açık maaşlarının 
verilmesi hakkında).

Dilekçi : Mülga Düyunu Umumiye İdaresindeki ilâma müs
tenit ve açık maaşından mütevellit alacağını şimdiye kadar is
tifa edemediğinden bahsile, bu alacağının Hâzineden alınarak 
kendisine verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mülga Düyunu 
Umumiye İdaresi aleyhine istihsal edilen bir ilâmın Hazine 
hakkında infazı caiz olamıyacağı ve dilekçinin bu idareyi kıs
men istihlâf etmiş olan teşekküllere baş vurması lâzımgeleceği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Umumi hükümler dairesinde icra dai
resine müracaatta muhtar bulunan dilekçinin vâki isteği hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5353 20 . I . 1953
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2966/285 Haşan.
1932 îbrahknoğlu .

Altıntaş - Köyünde
TTo|nr>

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe öeti : 203/932 sayılı ko
misyon kararının infazı hususu
nun temini hakkında).

Dilekçi : Mübadil sıfatı ile kendisine ve aynı durumda olan 
diğer muhacirlere Keşan îleesi dâhilinde teffiz edilen gayri- 
menkullere ait olmak üzere Dilekçe Komisyonunca 30 . I H .
1932 gün ve 293 sayı ile ittihaz edilen kararın infazı hususu
nun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Selef komisyon tarafından daha evvel 
bu bapta yapılan inceleme sonunda bahis mevzuu 293 sayılı 
karar icabının yerine getirilmesi hakkında İçişleri Vekâletine 
işarda bulunulmuş olmasına göre bu hususta komisyonumuzca 
başkaca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve dilekçinin 
mezkûr vekâlete müracaatla sözü edilen 293 numaralı karar 
dairesinde muamele ifasını istemekte muhtariyetine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebeplen verildiği

1671/213 Satmı
1932 Nahiye Müdürü. 

Çan - Biga.

5354 20 . I . 1953

( Dilekçe özeti : Biga Kaymaka
mından şikâyet).

Dilekçi : Memuriyetinin iadesi hakkında vilâyetten verilen 
emrin Biga Kaymakamlığınca nazara alınmadığını beyanla, 
keyfiyetin incelenmesini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin iadei me 
muriyet ettirildikten sonra Biga Kaymakamı ile arasmda ce
reyan eden bir hâdiseden dolayı vilâyet inzibat komisyonuna 
tevdi olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin memuriyetinin iade edilmiış 
olduğu Vekâbtin yukarıya alınan cevabi yazısından anlaşıl
masına ve inzibat komisyonuna intikal eden hâdisenin bu ko
misyonca kanun hükümleri dairesinde karara bağlanmış ola
cağı da tabu bulunmasına göre bu bapta komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5355 20 . I . 1953

3013/332 Remzi lakenderzade.
1932 îskonderpaşa Mah. 

Trabzon.

(Dilekçe< özeti : Bir evin mecca- 
nen temliki hakkında).

Dilekçi : Metrûk mallardan olup kendisi tarafından işgal 
edilmekte bulunan bir evin harikzede sıfatiyle meccanen na
mına temlik olunmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 1771 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin sureti tatbiki ile alâkalı bulunan bu mesele
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten veriidiğ:

hakkında, verilecek tefsir kararma göre muamele ifa edileceği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin müracaati tarihinden sonra 
ittihaz buyurulan 189 sayılı tefsir karının ihtiva ettiği esaslar 
dairesinde muameleye tâbi tutulmuş olması lâzımgeldiğinden 
vâki talebi hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5356 20 . I . 1953

1382/521 Emine.
2293/808 Kunduracı Abdür- 
2882/201 rahman Usta Karısı 

1)932 Hacralibey Malı. 
Eskişehir.

I Dilekçe özrü : Kendisine ve aile
si ı fradına tahsis edilen bir evin 
sonradan başkasına teffiz edilmiş 
o!masından şikâyet).

Dilekçi : Selânik mübadillerinden olduğunu, kendisiyle 
ailesi efradma tahsis edilen bir evin bir sene sonra başkasma 
teffiz kılındığını beyanla, hakkmm meydana çıkarılmasını is
temektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi Emine ile 
ailesi efradına bir ev tahsis edildiği hakkında bir kayda rast
lanmadığının mahallinden bildirildiği ve maamafih adı geçe
nin iskân şartlarım haiz olduğu takdirde borçlanma suretiyle 
iskân edilmesi lüzumunun tekrar ilgili valiliğe yazıldığı beyan 
olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Dilekçi, kendisine ve ailesi efradına 
tahsis edilmiş olduğunu söylediği ev hakkında ait olduğu ka
za merciine müracaatla dâva ikame edebileceğine ve sair ci
hetlere mütaallik vekâlet cevabına göre bu hususta komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5357 20 . I . 1953

7046/4240
1934

Veli Pehlivan 
ve ar.
Karacaahmet Malı. 
Bulgaristan göçmen 
lerinden.
Karacabey.

(Dilekçe özeti : tskân edilmeleri 
hakkında).

Dilekçiler : Bulgaristan muhaciri olduklarından bahsile 
kendilerinin de emsalleri gibi iskân edilmelerini istemektedir
ler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin iskâna 
tâbi oldukları takdirde haklarında bu baptaki kanun hüküm
lerinin uygulanması lüzumunun Bursa Valiliğine yazıldığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü Eski Bulgaristan muhacirlerinden olduk
ları anlaşılan dilekçilerin mevzuatın müsaadesi nispetinde ka
nuni haklardan istifade ettirilmeleri esbabının temini alâkalı
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vekâlete ait bulunmuş olmasına göre vâki istek hakkında bu 
bakımdan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5358 20 . I . 1953

604/5,67 
1935

Dilekçi : Lüleburgaz’da kâin bir dükkânın kendisine tah
sisi hakkmdaki muamelenin intacı hususunun sağlanmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin sözü geçen dükkân hakkmda
ki ilk müracaati üzerine keyifiyet selef komisyonca incelenerek 
3 . IV . 1935 tarihinde 48 numara ile müspet bir karara bağ
lanmış ve mezkûr dükkânın temlik ve tahsisi hakkmdaki işle
min bir an evvel intacı lüzumu da içişleri Vekâletine bildiril
miş olmasına göre, bu hususta komisyonumuzca başkaca bir 
işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

İbrahim Demir. (Dilekçe özeti : Bir dükkâna mü-
Bakkal. taallik tahsis muamelesinin ikmali
Lüleburgaz. hakkında).

5359 20 . I . 1953

7147/4337
1935

Osman.
Sandıklı Köyünde. 
Karapınar - Aydın.

(Dilekçe özeti 
hakkında).

İskân edilmesi

Dilekçi : Priştine muhacirlerinden olduğunu beyanla, ka
nun dairesinde iskânım istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin iskâna tâ
bi kimselerden olduğu takdirde icabının yapılması lüzumunun 
alâkalı valiliğe yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre 
bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5360 2Q . I . 1953

174/167 Ahmet. Çiçekoğlu. 
1935 ve ar.

Tüccar.
Elâğız.

(Dilekçe özeti : Bakuje istihkak
larının verilmesi hakkında).

Dilekçiler : Yaptıkları göçmen evleri inşaat bedelinden ve 
yine göçmenlere verdikleri buğday parasından mütevellit ala
caklarının tamamen ödenmemiş olduğunu beyanla, bakiye mat
luplarının da verilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir
ler.
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Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : 
tcabeden ödeneklerin mahalline gönderilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5361 20 . I . 1953

310/296 Refik.
Mithatpaşa Mah. 
Manav Abdi Selçuk 
eliyle.
Keli Köyünden. 
Salihli.

(Dilekçe özeti : Haymn bedelinin 
'azmini hakkında).

Dilekçi : Jandarma eri bulunduğu sırada ölen hayvanının 
genel komutanlığa tazmin ettirilmesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dileğin nazara alın
mış ve iktizasının da yapılmış olduğunu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre isteğin yerine 
getirilmesi sebepleri istikmal edilmiş olduğundan bu hususta 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5362 20 . I . 1953

883/834 
1935

Dilekçi : Jandarma tarafından her hangi bir hâdise müna
sebetiyle tutulan zabıt varakalarının hakikate uygun olup ol
madığı anlaşılmadan bu zabıt varakaların da isimleri yazılı 
olanların tevkif edilmemesini ve tahkik usulünün daha esaslı 
bir şekle ifrağını ve beş sene adliyede çalışmış olanlara 
dâvavekilliği yapma hakkının verilmemesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin jandarma 
hakkında ileriye sürdüğü tekliflerin, kendisini bu yüzden 
mağdur saymış olmasından mülhem bulunduğunun anlaşıldı
ğı ve jandarma tarafından döğüldüğünü iddia eden mumailey
hin bu iddiası üzerine tanzim kılınan tahkik evrakının ada
lete teslim edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tevkifi icabettiren hal ve sebepler 
mahsus kanunlarında gösterilmiş ve suç teşkil eden efale mü- 
caseret edenler hakkında ne yolda tahkikat yapılacağı da 
keza kanunda musarrah bulunmuş olmasına ve kimlerin dâva
vekilliği yapabileceği Avukatlık ve Hukuk Usulü Muhakeme
leri kanunlarında yer almış olan kesin hükümlerle belirtilmiş 
bulunmasına ve bunların heyeti umumiyesinde değişiklik ya
pılması yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili görülmesine bi-

Mehmet Kaplan. (Dilekçe özeti : Jandarma tarafm-
Arzuhalci. dan tutulacak zabıt evrakları ve-
Şarkikamağae . saire hakkında).
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

vekâlete ait bulunmuş olmasına göre vâki istek hakkında bu 
balamdan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5358 20 . I . 1953

604/5,67 
1935

Dilekçi : Lüleburgaz’da kâin bir dükkânın kendisine tah
sisi hakkmdaki muamelenin intacı hususunun sağlanmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin sözü geçen dükkân hakkmda
ki ilk müracaati üzerine keyifiyet selef komisyonca incelenerek 
3 . IV  . 1935 tarihinde 48 numara ile müspet bir karara bağ
lanmış ve mezkûr dükkânın temlik ve tahsisi hakkmdaki işle
min bir an evvel intacı lüzumu da İçişleri Vekâletine bildiril
miş olmasma göre, bu hususta komisyonumuzca başkaca bir 
işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

İbrahim Deandr. (Bilekçe özeti : Bir dükkâna mü-
Bakkal. taallik tahsis muamelesinin ikmali
Lüleburgaz. hakkında).

5359 20 . I  . 1953

7147/4337
1935

Osman.
Sandıkla Köyünde. 
Karapınar - Aydın.

(Bilekçe özeti 
hakkında ).

İskân edilmesi

Dilekçi : Priştine muhacirlerinden olduğunu beyanla, ka
nım dairesinde iskânını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin iskâna tâ
bi kimselerden olduğu takdirde icabının yapılması lüzumunun 
alâkalı valiliğe yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre 
bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5360 2Q . I  . 1953

174/167 Ahmet Çiçekoğhı. 
1935 ve ar.

Tüccar.
Elâğız.

(Bilekçe özeti : Bakiye istihkak
larının verilmesi hakkında).

Dilekçiler : Yaptıkları göçmen evleri inşaat bedelinden ve 
jöne göçmenlere verdikleri buğday parasından mütevellit ala
caklarının tamamen ödenmemiş olduğunu beyanla, bakiye mat
luplarının da verilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir
ler.
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Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : 
tcabeden ödeneklerin mahalline gönderilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5361 20 . I  . 1953

310/296 Refik.
Mithatpaşa Mah. 
Manav Abdi Selçuk 
eliyle.
Keli Köyünden. 
Salihli.

(Dilekçe özeti : Haydan bedelinin 
tazmini hakkındd).

Dilekçi : Jandarma eri bulunduğu sırada ölen hayvanının 
genel komutanlığa tazmin ettirilmesini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dileğin nazara alın
mış ve iktizasının da yapılmış olduğunu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre isteğin yerine 
getirilmesi sebepleri istikmal edilmiş olduğundan bu hususta 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5362 20 . I  . 1953

883/834 
1935

Dilekçi : Jandarma tarafından her hangi bir hâdise müna
sebetiyle tutulan zabıt varakalarının hakikate uygun olup ol
madığı anlaşılmadan bu zabıt varakaların da isimleri yazılı 
olanların tevkif edilmemesini ve tahkik usulünün daha esaslı 
bir şekle ifrağını ve beş sene adliyede çalışmış olanlara 
dâvavekilliği yapma hakkının verilmemesini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin jandarma 
hakkında ileriye sürdüğü tekliflerin, kendisini bu yüzden 
mağdur saymış olmasından mülhem bulunduğunun anlaşıldı
ğı ve jandarma tarafından döğüldüğünü iddia eden mumailey
hin bu iddiası üzerine tanzim kılman tahkik evrakının ada
lete teslim edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tevkifi icabettiren hal ve sebepler 
mahsus kanunlarında gösterilmiş ve suç teşkil eden efale mü- 
caseret edenler hakkında ne yolda tahkikat yapılacağı da 
keza kanunda musarrah bulunmuş olmasına ve kimlerin dâva
vekilliği yapabileceği Avukatlık ve Hukuk Usulü Muhakeme
leri kanunlarında yer almış olan kesin hükümlerle belirtilmiş 
bulunmasına ve bunların heyeti umumiyesinde değişiklik ya
pılması yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili görülmesine bi-

Mehmet Kaplan. (Dilekçe özeti : Jandarma taraf ın-
Arzuhalci. dan tutulacak zabıt evrakları ve-
Şarkikaıv'iağac . saire hakkında).



bilekçe
No.

«98/652
lfl.%

706/660
1935

-  İ S  -

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kr.ran ve ne sebepten verildiği

naen vâki istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5363 20 . I . 1953

İncir Köyü ihtiyat 
Heyeti.
Hozat.

( Dilekçe özeti : Gasbedüen sığırla
rın iadesi hakkında).

Dilekçiler : Köylerine ait iki yüz beş baş sığır hayvanının 
Abbasuşağı Aşireti Reisi ve aveneleri tarafından gasbedildi- 
ğinden bahsile, bu hayvanların gaasıplardan istirdat olunarak 
sahiplerine iadesi hususunun teminini istemetkedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Yetmiş iki hayvan
dan maadasının sahiplerine teslim edildiği ve bu 72 hayvanın 
da iadesi sebeplerinin istikmal kılınmış olduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Mezkûr hayvanlardan çoğunun istir
dat olunarak sahiiplerine teslim edildiği gibi bakiyesinin de 
geri alınmak üzere olduğu Vekâlet cevabmdan anlaşılmasına 
ve icabında bahis mevzuu bakiyenin iadesini temin için kaza 
merciine de müracaat, edilebileceğine göre vâki istek hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5364 20 . I . 1953

Hasanoğlu Ali
Alaçam.

Dilekçi : Mâlûliyet maaşının verilmesi Maliye Vekâletine 
yapmış olduğu müracaatın henüz bir semere vermediğini be
yanla, iktizasının teşriini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında: Dilekçinin talebiyle il
gili husus hakkında Bafra Malmüdürlüğü ile muhabere edil- 
metke olup neticesine göre muamele ifa edileceği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet ceva
bına göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

( Dilekçi özeli : Malûl aylığı hak
kında).

5365 20 . I . 1953



757/711 
1935

Dilekçe
No.

2745/2611 
•J744
3130/297(i 

14»37

.'>72/5,46
1939

13

Faıtnuı.
Inıamoğullannda». 
Saikaraıöreıı. 
Köyünden.
Orta - Oankm.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

İbrahim
vt* ar.
Bilise Köyünden ı. 
Mırnav - Kütahva.

[hırsım Atatmış, 
•landarma (ren cl K< 
nmtanliığı Kurmay 
Albay .

Sicil No. 322 - 5 
A nika ra.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Yetim mıuışı bağ
la nm ası hakkında).

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde şehit düşen babasından 
kendisine yetim maaşı bağlanmasını istemetkedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye 
ait tahsis muamelesi ikmal edilmek üzere evrakının Çankırı 
askerlik şubesine gönderildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Kanır tarihi

5366 20 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Mallarının satıla
rak bedellerinin kendilerine çim
di rilmesi hakkında).

Dilekçiler : Vaktiyle Kütahya Vilâyetine nakledilerek bu
rada iskân olunduklarını beyanla, memleketlerinde terketmiş 
oldukları malların satılarak bedellerinin kendilerine gönde
rilmesi hususunun teminini istemetkedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilere ait mal
ların satılarak bedellerinin kendilerine gönderilmesi lüzumu
nun Siird Valiliğine yazddığı bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5367 20 . I . 1953

(Dilekçi özeti : Mülga Zatişleri 
Son Tetkik Encümeninden veril
miş olan karara matuf itiraz kak 
kında).

Dilekçi : Askeri Yargıtay Genel Kurulunca 3 . XI . 1938 
tarihinde ittihaz edilmiş olan bir prensip kararında; 2515 sa
yılı kartınla teşkil kılınan Zatişleri Son Tetkik Encümeninin 
mukarreratr aleyhine, 3410 sayılı Kanunun neşrinden sonra 
dahi, ancak Büyük Millet Meclisine bas vurulabileceğinin 
zikredilmekte olduğunu ve kendisinin de bu karara uyarak 
hukukunu muhil bulunan encümen kararı hakkında Kamu
taya müracaat zorunda kalındığını beyanla, suretini dilekçe
sine bağladığı mezkûr encümen kararının itirazen tetkikini ve
ya bu itirazının incelenmesi Askeri Yargrtayın vazifesi dâ
hilinde görülürse evrakmın bu mahkemeye havalesini istemek 
tedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

Gereği düşünüldü : Her ne kadar 2515 sayılı Kanunun 
dördüncü maddesinde, Zatişleri Son Tetkik Encümeninin ka
rarlan aleyhine ancak Büyük Millet Meclisine müracaat olu
nabileceği yazılı ise de mezkûr kanun, 25 . VI . 1938 tarihinde 
meriyet mevkiine vaz’edilen 3410 saylı Kanunla ilga edilmiş 
ve bu, yani3410 sayılı Kanunun muvakkat ikinci maddesinde 
de kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra mezkûr en
cümen muamelât ve mukarreratı aleyhine muayyen müddet 
zarfında Askerî Yargrtaya baş vurulabileceği açıklanmak su
retiyle bahis mevzuu muamelât ve mukarrerat için yeni bir 
tetkik mercii tâyin kılınmış bulunmaktadır.

Dilekçi, yukanya alman müracaatini, 7 . VI . 1939 tari
hinde ve binaenaleyh mezkûr 2515 sayılı kanunun mer’i bulun
madığı bir zamanda yapmış olduğuna göre, sözü geçen encü
men karanna mâtuf itirazının Büyük Millet Meclisine izafe
ten komisyonumuzca tetkikına, vazifesizlik noktasından, artık 
imkân kalmamıştır.

Askerî Yargıtayca 3 . XI . 1938 tarihinde ittihaz edilmiş 
olduğu bildirilen mezkûr prensip karannın şümulüne, dilek
çiye ait işin de girip girmemekte olduğu cihetini veya bu işin 
başka sebeplerle incelenmesine imkân bulunup bulunmadığını, 
hâdisesine maksur ve münhasır olmak üzere yapacağı tetkikat 
neticesinde tâyin ve tesbit etmek, yine bu kaza merciinin va
zifeleri cümlesinden olmak lâzımgelirdi.

Zikrolunan sebeplere binaen, vaki istek hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve- 
rilidi.

Dilekçi : Mütagayyip şahıslarda kesinleşmiş ilâm gereğince 
alacağı olan mebaliğden bir kısmım icra marifetiyle almış ise 
de bakiyesini, Dilekçe Komisyonunun bu baptaki karanna rağ
men istifaya muvaffak olamadığını beyanla, geri kalan alaca
ğının da mezkûr şahıslara izafeten Hâzineden tahsili hususu
nun sağlanmasını istemetkedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hazine, mütegayyip 
şahıslann borcundan, ancak kendisine intikal eden mal nispe
tinde - mesul - olacağı cihetle, bahis mevzuu alacaktan bir kıs
mının bu esas dairesinde ve komisyon karan veçhile öden
miş olduğu ve geri kalan borcun karşılıksız olması hasebiyle 
bundan Hâzinenin sorumlu tutulması kanunen caiz bulunma
dığı bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabında, zikredilen sebeple-

Karar No. Karar tarihi

5368 20 . I . 1953

5305/5057 Meliha Aktan. 
1942 Nizamiye Mah. 

Giresun.

(Düe&çc özeli : Bakiye alacağının 
Hâzineden ahnması hakkında).
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re göre bakiye borcun Hâzineden tahsili icabedip etmiyeceği 
cihetinin de hükmen halli lâzımgeleceğinden vâki istek hak
kında bu bakımdan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına ve dilekçinin ilgili kaza merciine müracaat
ta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5369 20 . I . 1953

(Dilekçe özeti : İstimlâk bedelinin 
artırılm ası hakkında).

Dilekçiler : 3887 sayılı Kanun mucibince vaktiyle Milli 
Müdafaa ihtiyaçları için istimlâk edilmiş olan arazilerine tak
dir edilen kıymetin çok az olduğundan bahsile, bnnun lâyık 
haddine çıkarılmasını istemektedirler.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin 
ileriye sürdükleri iddianın tahkik edilmekte olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletçe kamulaştırma bedeli tezyit 
edilmemiş olduğu takdirde dilekçilerin bu hususta usulüne 
tevfikan kaza mercüne müracaatta bulunmaları icabedeceğine 
göre vâki istek hakkında bu bakımdan komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5370 20 . I . 1953

4061/4818 Mehmet Buluklu 
1942 ve ar.

Mesudiye Mah. deaı. 
Mersin.

2390/2278
3468/3301
2826/2800

1940

Remzi Turhal. 
İstiklâl Okulu, 
karşısında No. 82. 
Adana.

4813/4739 Galip ÇağDar.
1944 Kayabaşı Mah. 

Haymana.

(Dilekçe özeti : Hakkmdaki tah
kikatın bir an evvel ikmaline dair)

Dilekçi : Adana Belediyesi Tahakkuk Memuru iken işten 
menedildiğini beyanla, hakkmdaki tahkikatm bir an evvel ik
mali hususunun sağlanmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu tah
kikatın tesrii hususunun icabedenlere tebliğ edildiği bildiril- 
metkedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabı
na göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5371 20 . I . 1953

( Dilekçe özeti : Haymana hâkim 
ve, adalet memurlarından şikâyet)

Dilekçi : 1944 yılında Haymana Hâkim ve Adalet Memuru 
olan kimselerin kanunsuz muamele ve hareketlerde bulunmak 
suretiyle halkı ızrar etmiş ve görevlerini de kötüye kullanmış
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Dilekçe
No.

4044/4862
1!>44

5201/5100
1044

olduklarından bahsile, bunlar, hakkında icabeden kanuni işle
min yapılmasını istemetkedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : o tarihte belediye kâ
tibi olan dilekçinin Haymana Belediye Reisinin nüfuz ve te
siri altında yapmış olduğu bütün ihbar ve şikâyetlerin asılsız 
ve yersiz olduğunun başmüfettiş marifetiyle icra ettirilen tah
kik neticesini mübeyyin rapor mündericatmdan anlaşılmış ol
duğu bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü: Haklarındaki ihbar ve şikâyetin yapıl
dığı tarihte Haymana Yargıç ve Adalet memuru olan kimse
lerin muahezelerini icabettiren bir fiil ve hareketleri tesbit 
edilemediği Vekâlet cevabından anlaşılmış bulunmasına göre 
vâki istek hakkında komisyonumuzca muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe sahibimi)
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5372 20 . I . 1953

( Dilekçe özeti : Jandarma onbaşı
sı Ahmet Özel hakkında).

Dilekçi : Kırkağaç kazasının Gelenbe Karakol Komutam 
uzatmalı onbaşı Ahmet öze l’in halka kötü muamele yaptığı 
gibi kendisinin de eline kelepçe vurmak suretiyle hürriyetini 
tahdit ettiğinden bahsile, adı geçen hakkında gereken muame
lenin yapılmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Jandarma Onbaşısı 
Ahmet özel’in bahis mevzuu muamele ve hareketinden dolayı 
mahkemece bir ay hapsine, bir ay da memuriyetten mahrumi
yetine hükmedilmiş olduğu bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ 
lanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca 
işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5373 20 . I . 1953

( Dilekçe özeti : Tarettin Köyü hal
kındım şikâyet).

Dilekçi : Yargıtayın verdiği karar mucibince kendi köyü
ne, yani Beypazarı Kazasının Gelegara Köyüne teslim edilen 
araziyi zorla gsri almak istiyen aynı kazanın Tacettin Köyü 
halkının silâhlı tecavüzüne mâruz kaldıklarını beyanla, müte
cavizler hakkında kanuni muamele yapılmasını istemetkedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu ara
zinin mahkûmünleh tarafa iade ve mütecavizlerin de tevkif 
edilmiş olduğu bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Hâdisenin mahiyetine ve Vekâlet ceva-

Kâmil Kesap. 
(felegara Köyünde. 
Beypaaan .

Abdullah Yağcı, 
(¡elenbe Nahiyesi 
Alacalar Köyünde. 
Eğitmen.
Kırkağaç;.
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Dilekçe

No.

.'>417/5300
1944

4338/4286
1944

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

bina göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5374 20 . I . 1953

Mustafa Karakoç. 
/evveli Köyünde. 
İskilip.

(Dilekçe özeti : Maluliyet aylığı 
bağlanması hakkında).

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde sağ kolundan yaralana
rak mâlûl kaldığını beyanla, kendisine de mâlûliyet maaşı 
bağlanmasını istemetkedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiniin 
mâlûliyeti hakkında bir müracaatı olup olmadığının şubesin
den sorulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta ok- 
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve di
lekçinin işini ait olduğu mercide takip etmekte ve icabında ka
za merciine de müracaatta muhtariyetine ekseriyetle karar 
verildi.

Salih Esad Alperen’in muhalefeti :
İşin sonu sorulmalıdır. Bu itibarla Karara muhalifim.

Karar No. Karar tarihi

5375 20 . I . 1953

( lalip Sezi k. 
Sultançeşmesi Oad. 
No; 85.
Bal at - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Asker oğlunun 
intihar etmesine ebebiyet verenle
rin cezalandırılması hakkında).

Dilekçi : 6 ncı Süvari Alayı -erlerinden olan oğlu Kenan 
Sezik’in, kendi bölük komutanının fena muamelesi yüzünden 
intihar ettiğini ve intihara sebebiyet veren hakkında kanuni 
takibat yapılması için mütaaddit defalar icabeden askerî ma
kam ve mercilere başvurmuş olduğu halde bu müracaatların
dan müspet bir netice alamadığını beyanla, bu hâdisenin bir 
kere de Büyük Millet Meclisince tahkikini ve müsebbibinin ce
zalandırılmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
oğlu Kenan Sezik’in intiharında başka bir kimsenin sunu- 
taksiri bulunmadığı anlaşıldığı için bu hususta ademitakip 
karan verildiği Konya Askerlik Mmtaka komutanlığından bil
dirilmiş ise de vekâletçe yapılan tetkikat neticesinde tahki
katın derinleştirilmesi lüzumu hissedilerek âmme dâvası açıl
ması hakkında gereken emrin verildiği ve bu baptaki yazı su
retinin de birlikte sunulduğu beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukardaki cevabına nazaran 
hâdise kaza mercüne intikal ettirilmiş olmak lâzımgeleceğine
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Dilekçe

No.

6820/6610
7431/7191
7208/6975

1945

8568/8295
1946

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Sadık Uygur.
Sormagir Mah. de. 
Amasra.

Komisyon kararı ve ne sebepken verildiği

ve dilekçi de kanun hükümleri dairesinde âmme dâvasına mü
dahale ederek bütün iddialarım mahkemeye karşı dermeyan 
eylemek hakkına sahip bulunmasına ve selef komisyonca bu 
işe mütaallik olarak icrasına tevessül edilmiş olan muamele, 
zikredilen neticeye müessir görülememesine binaen, vâki istek 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5376 . I . 19ÖS

(Dilekçe özeti : Kamulaştırılan 
bahçesinin kendisine iadesine dair)

Dilekçi : Bir dönümden ibaret bahçesinin yegâne geçim va
sıtası olduğu nazara alınmaksızın 1945 senesinde köy okulu öğ 
retmeni için kamulaştmldığından bahsile, bu bahçenin tarafı
na iadesi hususunun teminini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye ait 
bahçenin 4274 sayılı Kanunun 28 nci madesine uygun olarak 
istimlâk edilmiş bulunduğu ve bu muamelenin katileşmiş olma
sı hasebiyle başkaca bir işlem yapılmasına imkân görülemedi
ği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu kamulaştırma muamele
sinden sonra kabul ve meriyet mevkiine vaz'edilen 5129 sayılı 
Kanunun muvakkat 1 nci maddesinde, okul öğretmenlerinin 
geçimi için istimlâk edilmiş olan bu gibi yerlerin bâzı kayıt ve 
şartlar dairesinde asıl sahiplerine iadesi hususu derpiş olunmuş 
ve dilekçinin de bu madde hükmünden istif ade ettrilmiş olması 
lâzımgelmiş bulunmasına göre, vâki istek hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5377 20 . I . 1953

Mustafa özcajı 
ve ar.
Bereket Köyünde. 
Osm ameli.

(Dilekçe özeti : Çalınan mandala
rının ödettirilmesi hakkında).

Dilekçiler : Çalman mandalarının izleri Adapazarı Kaza
sının Aziziye mahallesine kadar takip edildiği ve bu izlerin 
mezkûr mahalle dışına çıktığı tesbit olunamamış bulunduğu 
halde, sözü geçen mandaların (1460) liradan ibaret kıymeti
nin henüz bu mahalle halkına ödettirilmediğinden bahsile, ge
reğinin bir an evvel yapılmasını istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Alâkalılar tarafın
dan tutulmuş olan zabıt varakalarında, Aziziye Mahallesinde 
rastlanan izlerin kesin olarak çalman mandalara ait olduğu 
tesbit edilmemiş bulunduğu için bedelin tazmin ettirilmesi ci
hetine gidilemediği ve maamafih bu husustaki noksanların ik-
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tHldkçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

mali lüzumunun ilgililere tebliğ olunduğu bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Hayvan Sirkatinin Men’i hakkındaki 

Kanunun mer’i bulunduğu bir tarihte çalınmış olduğu anlaşı
lan mezkûr mandalar bedelinin bu kanun hükümleri daire
sinde tazmin ettirilmesi lâzımgelip gelmiyeceği keyfiyeti, halen 
yürürlükte bulunan bu baptaki kanun hükümleri karşısında 
mahkemece halli icabeden hususlardan olmasına göre vâki is
tek hakkında bu bakımdan komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına ve dilekçilerin iddialarını ait olduğu 
kaza merciine dâva şeklinde dermeyan etmekte muhtariyetle
rine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5378 20 . I . 1953

Sİ81/7917 
1946

Hayim Pil as 
Manifaturacı. 
Osmaniye 0:ı<l. 
No. 62.
İzmir.

(Dilekçe öetî 
bakiye kalan 
hakkında).

; İstimlâk bedeinden 
miktarın ödenmesi

Dilekçi : Milâs Kazasının Selimiye bucağında mutasarrıf 
olduğu bir bahçenin 4274 sayılı kanun mucibince üç bin liraya 
istimlâk edildiğini ve bu bedelden ancak bin lirasını icra ma
rifetiyle tahsil edip bakiyesini henüz alamadığım beyanla, ge
ri kalan miktarm da kendisine verilmesi hususunun sağlanma
sını istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısmda : İstimlâk bede
linin üç bin liraya çıkarılması hakkmdaki hükmün köy muhta 
rı tarafından temyiz edilmesi sebebiyle o tarihte henüz kesin
leşmemiş olmasından dolayı bakiye bedelin ödenmediği ve 
mamafih mütaakıp yıl bütçesine bu para hakkında muhakkak 
surette ödenek konulması lüzumunun alâkalı kaymakamlığa 
tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kamulaştırma bedelinin tezyidine mü
tedair olan ilâmın katileşmiş olması halinde icra mevkiine ko
nularak mezkûr bedelden bakiye kalan kısmın bu yolla tahsili 
cihetine gidilmesi lâzımgeleceğine ve Vekâletin tediyeyi terviç 
eden yukardaki cevabına göre vâki istek hakkında komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5379 20 . I . 1953
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1885/1714
1947

Dilekçe
No.

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

Ahmet Hamdi öz- 
genç.
Hacıbayram Cad. 
Alımetbey Ap.
Kat 3 No. 38. 
Ankara.

3634/3412 İbrahim ve ar. 
1947 Tekke Köyü . 

Bergama.

3063/2857 Ahmet Dedik.
1947 Subaşı Köyünde.

Karacabey - Bursa.

(Dilekçe özeti : Askerlik durumu
nun incelenmesi hakkında).

Dilekçi : 1328 doğumlu olup ihtiyat askerlik hizmetini de 
yapmış bulunduğu halde, şubesinin noksan askerlik yaptığını 
ileri sürerek kendisini daha dört ay on dokuz gün için celbe 
tâbi tuttuğunu beyanla, durumunun incelenmesini ve gereği
nin yapılmasını istemektedir.

Millî Savunma vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye ait 
dosyanın incelendiği ve neticede kendisinin terhisi lâzımgele- 
ceği kararlaştırılarak bu yolda verilen emir üzerine şubesince 
serbest bırakılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5380 20 . I . 1953

(Dilekçi: özeli : Mera 
halli hakkında).

ihtilâfının

Dilekçiler : Köyleri ile Balıkesir’in Burhaniye Kazasına 
bağlı üç köy arasında devam edegelmekte olan mera ihtilâ
fının bir an evvel halli hususunun sağlanmasını istemektedir
ler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Sözü geçen ihtilâfın 
hal mercii olan mahkemeden bu bapta nihai karar alındığı an
da icabının yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabma 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5381 20 . I . 1953

(Dilekçe özeti : İskân yardımı yu- 
l>d»ıası hakkında).

Dilekçi : Gereken yardımın yapılmadığrndan bahsile, is
kân haklarının verilmesini istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : 
5098 sayılı Kanunla serbest bırakılmış olan dilekçinin artık 
iskânla bir alâkası kalmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Her ne kadar selef komisyonca dilek
çinin durumunun incelenerek kendisine iskân mevzuatına göre 
bir yardım yapılması mümkün olup olmadığı hususunun yeni
den tahkiki için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 8 . III .
1949 tarihinde bir yazı yazılmış ve şimdiye kadar da bu yazı
nın cevabma intizar edilmiş ise de sözü geçen vekâletin dilek-
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Dilekçe
No.

4604/427+
4867/4512
5847/543]
6296/5857
6916/6447

1947

7066/6591
I94S

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Süleyman Ersek. 
Hükümet konağı 
Karşısı 3 numaralı 
Yazi Evi sahibi. 
Karacabey.

çiye taallûk eden yukardaki işarına nazaran bu mevzuda artık 
yapılacak bir muamele olmamak lâzımgeldiği cihetle icrasına lü
zum gösterilen mezkûr tahkik neticeye müessir görülmediğin
den vâki istek hakkında bu sebeple bir işlem yapılmasına ma
hal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5382 20 . I . 1953

( Dilekçe özeti : Em 
lıınmnsı veya tazminat 
hakkında).

ekli maaşı bağ- 
v e r il m esi

Dilekçi : Mülki ve askeri hizmetine karşılık emekli maaşı 
bağlanmasını veya kendisine tazminat verilmesini istemekte
dir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçi ile idare arasında bu mevzua 
mütaallik olarak tekevvün etmiş olduğu anlaşılan ihtilâfın hal 
mercii komsyonumuz olmayıp bu hususta idari kaza yoluna 
baş vurulması lâzımgeleceğine ve selef komisyonca bu işe ait 
olmak üzere icrasına tevessül edilen bâzı muameleler işbu ne
ticeye müessir görülmemesine binaen vâki istek hakkında zik
redilen sebeplerden bir işlem yapılmasına mahal olmadığına, 
ve dilekçinin vâki isteğinden dolayı usulü dairesinde kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5383 20 . I . 1953

Yusuf Çim 
vo ar.
Konaklar Köyümle. 
Ovacık.

( Dilekçi  özeti  : İskân edilm eleri  
h a k k ın da ).

Dilekçiler : 5098 sayılı Kanun gereğince serbest bırakılarak 
eski yerlerine döndüklerini bildirmekte, Ovacık kaza merke
zinde veya asıl köylerine civar bir yerde iskân edilmelerini is
temektedirler.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : 
Kararname ile tahdit edilen Tunceli yasak bölgesi halkından 
olan dilekçilerin, eski yerlerine dönmelerine imkân görülemedi
ği ve emsalleri gibi civar yerlerde iskânlarının temini cihetine 
gidildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 1948 yılında müracaatta bulunmuş olan 
dilekçiler hakkında selef komisyonca icrasına tevessül edilen 
bâzı muameleler dolayısiyle şimdiye kadar intaç edilemediği 
anlaşılan bu işin ait olduğu vekâlete 15 . VII . 1950 tarihinde 
neşredilen 3/11461 sayılı kararname hükümleri dairesinde 
halledilmiş olması lâzımgeleceğine ve aksi halde dahi müstedi- 
ler tekrar ilgili vekâlete müracaatla iskânlarını talep edebile
ceklerine göre bu hususta zikredilen sebeplerden komisyonu
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Dilekçe
No.

6217/5781
1948

7251/6760
1948

muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

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

5384 20 . I . 1953

(Dilekçe özeti: Yeniden iskân edil
meleri hakkında).

Dilekçiler : Hınıs’ın Kolhisar Köyünden 17 hane namına 
müracaatta bulunduklarını ve kendilerine tevzi edilerek fiilen 
tasarrufları altına geçen arazinin, 5098 sayılı Kanunla serbest 
bırakılan asıl sahiplerine iade edilmesi üzerine açıkta kaldıkla
rını beyanla, başka bir yerde süratle iskân edilmeleri hususu
nun sağlanmasını istemektedirler.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : 
Bu işin tahkik edilerek neticesine göre muamele yapılacağı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin ileriye sürdükleri istek 
ait olduğu Bakanlıkça tahkik ve tetkika tâbi tutulmuş olması
na ve halin icabına göre bu hususta kaza merciine de müra
caat edilebileceğine ve selef komisyonca icrasına tevessül olu
nan bâzı muameleler bu neticeye müessir görülememesine bina
en vâki istek hakkmda komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5385 20 . I . 1953

Reşir Karakas . 
ve ar
Kolhisar Köyünde. 
Uıniv

Hüseyin Yrlm&z. 
ve ar.
Pertek ve Çömişke 
zek köylerinde. 
Şavaklılar adına. 
•Siıısor Köyünden. 
Çemişkezek.

( Dilekçe özeti : Munzıır yayla!o
• nndan eskisi gibi istifa/ir ettiril

meleri hakkında).

Dilekçiler : Öteden beri hayvanlarını otlatmakta oldukları 
Munzur yaylalarından son zamanlarda istifade ettirilmedikle- 
rini ve bunlardan bir kısmının Sabit Sağıroğlu tarafından 
başkalarına satılmış olduğunu beyanla, sözü geçen yaylalar
dan eskisi gibi intifa etmeleri esbabmm istikmalini istemekte
dirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Şavak aşireti sürü 
sahipleri adına dilekçiler tarafından ileriye sürülen talep ve 
şikâyetin incelerek mahallî şartlara göre icabeden tedbirin it
tihazı lüzumunun ilgili valiliklere tebliğ edildiği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Binnetice kadim bir intifa hakkının 
mevcudiyetini iddia ederek bu haklarının korunmasını istiyen 
dilekçilerin işbu iddialarından dolayı icabında kaza mercüne 
müracaatta bulunmaları lâzımgeleceğine ve Vekâletin yukarıya 
alman cevabına ve bahis mevzuu yaylalardan bir kısmının sa
tılmış olduğu cihetine taallûk eden, beyan üzerine, mezklfr
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Dilekçe Dilcikçe sahibini»
No. adı, soyadı ve adresi

14073/12957 Mustafa. 
117S6/10799 Ukkâş Akkoyunlu 

871/811 Dâvaıve'kili 
9783/9002 Bdwm i 1.

1949

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

yaylaların Hazine ile alâkalı olması ihtimali nazara almarak, 
keyfiyet selef komisyonca Maliye Vekâletine bildirilmiş ve bu 
suretle bu komisyonun ittihaz etmiş olduğu 11 . XI . 1950 ta
rihli ara karan ile vâsıl olmak istediği maksat hâsıl olmuş bu
lunmasına göre, vâki istek hakkında komisyonumuzca başkaca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5386 20 . I . 1953 f

( Dilekçe özeti : Tekrar bir memu
riyete tâyini ve kendisini ızrar 
edenlerim- yargılanmanı hakkında).

Dilekçi : Tapu memuru iken istifa ettiğini, sonradan tekrar 
tavzifini istemiş ise de bu talebinin terviç olunmadığını ve eski 
Adalet Vekili Fuad Sirmen ve Şinasi Devrin’in kendisine taal
lûk eden muamelelerde görevlerini kötüye kullandıklarını ve 
Tapu Umum Müdürü Mümtaz Tarhan’ın da bir tazminat dâ
vası dolayısiyle Diyarbakır Mahkemesince istenen malûmatı 
bilerek yanlış vermek suretiyle keza görevini kötüye kullandı
ğını beyanla, adlan geçen her iki vekilin ve umum müdürün 
ve bunlarla birlikte hareket edenlerin Yüce Divana sevkını v« 
kendisinin de tekrar bir memuriyete tâyini hususunun sağlan
masını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin tekrar bir 
memuriyete alınmaması hakkmda evvel ve âhir yapılan mua
melelerde bir yolsuzluk ve kanunsuzluk bulunmadığı ve esasen 
mumaileyhin bu baptaki dâvasının Danıştayca reddedilmiş ol
duğu bildirilmekte ve zikrolunan muameleler dolayısiyle her 
hangi bir kimsenin muahezesini mucip bir hal görülemediği de 
ilâve olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Görevinden istifa etmek suretiyle ay
rılmış olan şikâyetçiyi tekrar bir memuriyete tâyin edip etme
mek idarenin takdirine bağlı hususlardan olmak hasebiyle bu 
bapta komisyonumuzca da icbari mahiyette bir karar ittihazı 
caiz olamıyacağına ve esasen bu cihete mâtuf dâvanm Danış- 
tayca reddedilmiş bulunduğu evrak arasındaki ilâm sureti 
münder e t ı n  d an anlaşılmasına ve dilekçinin kendisine ait 
muamelelerin icrası sırasında görevlerini kötüye kullandıkla
rını iddia ettiği kimselerin bu yolda hareket ettiklerine dair bir 
delil, hattâ karineye raslanamadığından mücerret bir iddia 
üzerine bu kimseler aleyhine takibata tevessül edilemiyeceğine 
göre, vâki talep ve şikâyet hakkmda zikredilen sebeplerden bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5387 20 . I . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

14132/13011 Rüştü Kgel.
İHI!» l’iski Mebuslardan. 

Kuza ilanında.
İ pok Böceği Müskdı 
sili vt ihracatçısı. 
Bursa.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Zaramx Iazmin 
tII iril m <■. si hakkında).

Dilekçi : Yirmibeş seneden beri ipek böceği tohumunun 
diplomalı bir müstahsili olduğunu, 1940 yılında istihsal ve
1941 yılmda da Suriye ve Hindistana ihraç etmek istediği to 
humlann memleket dışına çıkarılmasına Ziraat Vekâletinin 
müsaade etmemesi yüzünden bunlardan 3834 kutusunun tama
men mahvolduğu hâkim tarafından tutulan tesbiti delâil zaptı 
ile miitehakkik bulunduğunu ve Millî Korunma Kanununun 
verdiği yetkiye binaen Koordinasyon Heyetince ittihaz edilen 
kararlarla ihraç isleri yeni ihtiyaçlara göre tanzim edildiği 
cihetle adı geçen vekâletin 859 numaralı kanundaki salâhiye
tinin dahi bu kararlar zımnında tadile uğramış sayılacağını ve 
her ne kadar sekiz bin küsur lira zararının tazmin ettirilmesi 
hakkında mezkûr vekâlet aleyhine bir dâva açmış ise de bu 
dâvanın mahkemece idari bir tasarrufa mâtuf görülerek vazi- 
fesizlik ve Şûrayi Devletçe de süre aşımı noktalarından redde
dilmesi üzerine esasa girişil emediğini ve kendisi, yukarda da 
beyan ettiği gibi diplomalı bir müstahsil olmak hasebiyle ih
raç için müsaade istihsaline de mecbur bulunmadığını beyan
la. bâdisenir Büyiik Millet Meclisince incelenerek bahis mev
zuu zararın Ziraat Vekâletine tazmin ettirilmesini istemekte
dir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Memleketin istihlâk 
kapasitesine göre ayarlanmış olan istihsal miktarının dahilde 
sarf edilmesini zaruri addeden ve takriben 75 bin müstahsil aile
yi de dirummek zorunda kalan vekâletin 859 numaralı Kanu
na dayanarak dilekçiye ihraç müsaadesi vermemiş olduğu ve 
mumaileyh tarafından bu banta açılan dâvanın da Şûrayi Dev
let 5 nfî Dairesince reddedildiği bildirilmetkadir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu ipek böceği tohumları 
hakkında ilmac müsaadesi verilmemesi yolundaki kararın 859 
numaralı Kanunun 1 nci maddesi hükmüne istinat ettirilmiş 
olduğu ve vekâletin bu kararında bir yolsuzluk bulunmadığı 
Devlet Şûrası 5 rci Dairesince tesbit olunarak bu noktaya mâ
tuf idari dâvanın raddedildiği evrak aracında mevcut 22 . V .
1942 giin ve 888 849 say.k ilân? nrindericatından anlaşılmı
şına ve zararın tazmini talebiyle acılan dâvanın ise yine Devlet 
Surasınca süre »«ımı noktasından reddedildiğini bizzat dilekçi is
tidasında beyan ve if*1 d e etmetke olur) meşkûr tazminat dâva
sının bu suretk reddi k^vfiveti d'dıi hasım taraf lehinde muk- 
kem kanyr. ettiği cihetle böyle bir hâdiseye tesrii uzvun 
müdahalesi de ’ stenemiyeeeğine binaen, mr.vtedinin vâki talebi 
hakkmda zikredilen sebenlerder komisvonumuzca bir i l̂em 
yapılmasına mahal elmgdrSına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

5388 20 . I . 1953



— 25 —

1^171/13915 Recep Naci Tanrı - 
1'1754/10926 kullu.
9051/8426 Karadeniz Cad.

1950 Müftübaınarnı So. 
No. 50.
Fatih - İstanbul.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

13800/1271® Şevki Pamir. 
965/893 Föthibey Malı. 

9751/9080 Emekli Jandarrıı«
1950 Önyüzbaşısı. 

Bigadiç.

(Dilekçe özeti : Bir imtihan hakkı 
daha veri1 meni hakkında).

Dilekçi : İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi 
3 ncü sınıfında muvaffak olamadığı bir dersten kendisine de 
emsalleri gibi bir imtihan hakkı daha verilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Fakülte Öğre
tim ve imtihan Yönetmeliğine göre kabule şayan olmıyan iste
ğin Yönetim Kurulunca 11 . XI . 1949 tarihinde reddine ve di
lekçinin de kaydının silinmesine karar verilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin durumu Fakülte Yönetim 
Kurulunca incelenerek kendisine bir imtihan hakkı daha veril
mesine mütedair bulunan talebi kabule şayan görülmemiş ve 
neticede kaydının silinmesi karar altına almmış olmasına ve 
Üniversiteler Kanununun 7 r.ci maddesinin bahşettiği yetkiye 
bjjıaen zikredilen kurulca ittihaz edilmiş bulunan mezkûr ka
ra m  değiştirilmesini veya ref’ini mucip bir sebep de görüle- 
memesine mebni vâki istek hakkında komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Konüsyoıı kararı ve ne sebepten verildiği

5389 20 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Emeklilik işlemi 
itin kaldırıl masına ve haklarının 
iadesine dııir).

Dilekçi : Jandarma yüzbaşısı bulunduğu sırada hakkında 
3360 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin G fıkrası uygulanmak 
suretiyle emekliye sevkeildiğini ve bu işlemde kanuni isabet bu
lunmadığını beyanla, sözü geçen işlemin kaldırılmasını ve bü
tün haklarmın iadesini istemetkedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Meslekî kifayetsizli
ğinden dolayı emekliye ayrılmış olan dilekçi tarafından bu hu
susta açılan dâvanın Askerî Yargıtayca 13 Ocak 1946 tarihin
de reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara 
bağlanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonu
muzca işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5390 20 . I . 1953

.11776/10945 Hüseyin özinaç
1951 ve ar.

Halıcılar Koopera
tifinde, 
îsparta.

(Dilekçe özeti : Tütün bedellerin
den kesilen yüzde, beşlerin iadesi 
hakkında).

Dilekçiler : Tütün bedellerinden kesilmiş olan %  beşlerin 
kendilerine iadesi hususunun sağlanmasını istemektedirler.
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Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Bu hu
sustaki tasan kanuniyet kesbetmeden istek hakkmda muamele 

t yapilmasma imkân görülemediği bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifine mevzu ittihaz 

edilmiş olan bir hususla ilgili istek hakkmda komisyonumuzca 
işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5391 20 . I . 1953

8786/8171 Ayşe Mahunurte. 
10868/10105 Ertanhgil.

1951 tlyaa Çelebi So.
Nia 18/20. Daire 5. 
Tophane - İstanbul.

i Dilekçe özeti : Yetim aylığının 
yükseltilmesi hakkında).

Dilekçi : Kendisine ballanan yetim maaşının azlığından 
bahsile yükseltilmesini istemektedir.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazısmda : 
Mezkûr maaşm 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre 1 . 1 . 1950 
den itibaren 20 lira 50 kuruş yükseltilmiş olduğu bildirilmekte
dir. •

Gereği düşünüldü : Yukanya alman cevaba göre istek ye
rine getirilmiş olduğundan bu bapta komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5392 20 . I , 1953

8858/8240
195)

Hacı özdemir ve ar. 
Bekir Hış ve 
Hasani Ilış 
Köyünden.
M alatya

(Dilekçe özeti : Toprak tevzii ve 
müdahalenin men ’i hakkında).

Dilekçiler : Şahısların işgali altında bulunan Hazine top
raklanılın meydana çıkarılarak dağıtılmasını ve kendi arazile
rine vâki müdahalenin de men’ini istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Bahsolunan arazinin ihti
laflı olmasından dolayı işin mahkemeye intikal etmiş bulundu
ğu ve bu toprakların komisyonca bu yüzden şimdilik tevzie tâ
bi tutulmasına imkân olmadığı ve keyfiyetin ilgililere de du 
yurulduğu ve Adalet Vekâletinin karşılık yazısmda ise; Ada
letle alâkalı hususlar hakkmdaki tetldkat neticesinden dilekçi
lere bilgi verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve ilgili vekâletlerin 
yukanya alman cevaplanna göre bu hususta komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5393 20 . I . 1953
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Dilekçe
No.

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

12237/11370 Sa'brı Mimaro&ln. 
1952 Şad u vanaltı

Ziraat. Bankası 2 nci 
kait No. 2.
Fon Menumı,
İzmir.

(Dilekçe, özeti : Adlî muameh 
kararlardan ve sair hususlardan 
kâyei).

Dilekçi : İkametgâhının İzmir’de olduğu mahkemece bilin
diği halde ilânen tebligat yapılarak 1945 yılında gıyabında hü
küm verilmek suretiyle mağdur edildiği gibi muhakemenin ia
desi hakkmdaki talebinin de, muhakeme için tâyin olunan sa
atten evvel, yalnız hasım tarafın huzuriyle tetkik edilerek red- 
dolunmuş bulunduğunu ve İzmir Göztepe Kız Enstitüsünde
1951 yılında madde tâyini suretiyle mâruz kaldığı hakaretten 
dolayı açtığı dâvanın İzmir sorgu Yargıçlığınca henüz bir ka
rara bağlanmadığını ve mezkûr enstitüde vukua getirilen ve 
kızmın mağduriyetiyle neticelenen yolsuzluklar hakkında 18 . 
VII . 1951 tarihinde vâki şikâyeti üzerine Millî Eğitim Vekâ
letince yaptınlan tahkikat sonunda iddia ve şikâyetinin doğru
luğu anlaşılmış olmasına rağmen müsebbip ve mesulleri hak
kında kanuni muamele yapılmadığını beyanla, bu hususların 
incelenerek bir karara raptmı istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyetçi hakkında 
Tire Hukuk Mahkemesinde, icra dairesinde ve icra tetkik mer
ciinde yapılan muamelelerde ve İzmir Sorgu Yargıçlığmca 
şahsi dâvanın reddine dair verilen kararda bir yolsuzluk gö
rülmemiş olmakla beraber bunlardan icra tetkik mercii karan 
aleyhine mumaileyhin Temyiz yoluna müracaat etmiş olduğu
na göre de neticesini beklemesi gerektiği ve muhakemenin iade
si talebinin reddine mütedair olan karar aleyhine kanuıj yolu
na müracaat etmesi icabedeceği, ancak şahsi dâvanın reddi 
hakkınaki karann dâvacıya geç tebliğ edildiği anlaşıldığından 
bundan dolayı ilgili sorgu yargıcına gereken tebligatın yapıl
dığı bildirilmekte, Millî Eğitim Vekâletinin karşılık yazısında 
da : Dilekçinin bahsettiği hususlann tahkik ettirilerek muk- 
tazi muamelenin yapılmış olduğunun muhtelif tarihlerde ken
disine tebliğ kılınmış olduğu beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin şikâyetine mevzu ittihaz et
tiği hususlann mahiyetine ve bunlarla ilgili vekâletler cevabı
na göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma 
hal olmadığına karar verildi. *

Karar No. Karar tarihi

5394 20 . I . 1953

12716/11818 Mehmet Şerif (> -
1952 lebi.

Adalet Dairesi Mü
başiri.
Hekimhan.

(Dilekçe özeti: Tekrar tavzifi hak
kında).

Dilekçi : Hekimhan Mahkemesi mübaşiri iken Malatya Ada
let Komisyonunca haksız yere vazifesine nihayet verilmiş oldu
ğundan bahsile, tekrar tavzifini istemektedir.

Adalet Vekâletoinin cevabi yazısında : Dilekçinin on beş



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

13138/12237 Y ah ya  Biigiıı. 
14693/13694 ve Zekiye Yaşar.

1952 Saha Mah. deri. 
Birecik.

14791/13792 Eyüp Kalender.
1952 .ı0 yataklı Hava 

Hastanesi aşçısı. 
Etimesgut.

lira kadro maaşlı Hekimhan Mahkemesi mübaşirliğine 29 . 
XI . 1952 tarihinde yeniden tâyin edilmiş oldluğu bildirilmek-' 
tedir.

Gereği düşünüldü . Vekâlet cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5395 20 . I . 1953

I/M lek çt özeli : Damlarım göre
ce, k ııhnı mahkeme veya merciin 
lıhjin edilmeni hakkında).

Dilekçiler : Babalarından kendilerine ve diğer mirasçıla
rına intikal eden gayrimenkulleri hile ile uhdelerine tescil et
tirmiş olanlar hakkında Birecik Asliye Hukuk Mahkemesin
de ikame eylemiş olduklan iptal dâvasının bu mahkemece salâ
hiyetsizlik noktasından reddedildiğini, diğer taraftan Suriye 
mahkemesinde açtıkları dâvanın da, kayıtların Türkiye’de bu
lunması ve muamelenin memleketimizde yapılmış olması sebep 
gösterilerek keza yetkisizlik noktasından reddolunmuş bulun- 
uğunu ve binaenaleyh dâvanın muallakta kaldığını beyanla, 
bir rüyet mercii gösterilmesini istemektedirler.

Dış ve İçişleri vekâletlerinin cevabi yazılarında; bahsi geçen 
26.V .]952 gün ve 6/14475 sayılı tebliğde: Hile yoliyle tescil su
çunu işliyenler hakkında ceza dâvası açılabileceği ve bu husus
ta istihsal edilecek ilâmın Suriye makamlarınca da nazarı iti
bara alınması mümkün bulunduğ-u bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin ve bu bapta Vekâletçe yukarı
ya alınan şekilde dilekçilere de icra kılınmış olan tebliğin ma
hiyetine göre mezkûr istek hakkında komisyonumuzca bir iş
lem yapılmacsma mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5396 20 . I . 1953

( Dilekçe özeti. : 5837 sayılı Kan u
nun i udi madde,sindev istifadı 
dIirilmesi hakkında).

Dilekçi : Milli Savunma Bakanlığının Etimesgut’taki (50) 
yataklı hayvan hastanesinde 5 lira yevmiye ile ve mütefer
rik müstahdem sıfatiyle aşçılık yapmakta olduğunu ve şimdi
ye kadar hafta tatilinden ve diğer genel tatil günlerinden fay- 
dalanılmadığmı ve bu sebeple 5837 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desi mucibince kendisine %  50 nispetinde fazla ücret verilmesi 
lâzımgeleceğini beyanla, bu madde hükmünden istifade ettiril
mesini istemektedir.
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No. adı, soyadı re adr*«i Komisyon karan ve ue sebepten verildiği

Milli Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
işçi «ayılmadığı ve Iş Kanununa tâbi olmadığı için, Hafta Ta
tili ve Genel Tatil Günleri Kanunundan istifade etmesinin 
mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bu mevzuda tekevvün edten ihtilâf se
bebiyle dilekçinin hukuki durumunun tetkik ve tesbiti, 5837 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesi hükmünden faydalanıp fayda- 
lanaınıyacağınm da tâyin ve takdiri kaza merciine ait ve ko
misyonumuzun göflevi dışmda bulunduğundan vâki istek hak
kında bu itibarla ’bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6397 20 . 1 . 1903

Reis 
Marâş 

Abdullah Aytemie

Sözcü Kâtip 
Bilecik 

İsmail Aşkın
Ankara 

Ömer Bilen

Balıkesir Konya Elâzığ Kars 
Mehmet BahadtrAH Fahri İşeri 1Abdurrahman Fahri Ağaoğlv Hâmit Ali Vömy

Kastamonu 
Mvsaffar Ali Mühto

Malatya 
iVı/rt Ocakeıoğlu

Seyhan 
Salim Serçe

Trabzon 
Salih Esad Alperen

Yozgad 
Faik Erbaş

Yozgad
Yıisuf Karslıoğlu



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

16322/15248 Kemal Özalp 
15992/14935 v& ar.

Hukuk Fakültesi
talebeleri.
Ankara,

(Dilekçe özeti : Şubatta bir im
tihan daha açılmasına dair)

Dilekçiler : Mer’i yönetmelik hükümlerine göre sömestr 
usulünü tatbik etmesi lâzımgelen Ankara Hukuk Fakültesin
de imtihanların Eylül ve Şubat aylarında yapılmasını gerek
tiren, hattâ zaruri kılan hal ve sebepler mevcudiyetlerini el’an 
muhafaza ettikleri halde, 1948 - 1949 ders yılında eski rejime 
tâbi öğrencilerden bâzılarmm vâki müracaatları üzerine Fa
külte Genel Kurulunca hiçbir esaslı tetkika ve objektif bir kıs
tasa istinat edilmeden çok lehte olan mezkûr imtihan dönem
lerinin Haziran - Eylül olarak değiştirilmesinde isabet göreme
dikleri gibi, bu tadilin hak ve nasfet kaideleriyle de kabili 
telif bulunmadığını beyanla, 1952 - 1953 ders yılında Fakül
tenin 1, 2, 3 ve 4 ncü sınıflarında kalmış ve yetil Yönetmeliğe 
tâbi bulunmuş olan öğrencilere bir Şubat imtihail açılmasına 
karar verilmesini istemetkedirler. r  •.’ ¿V.'-j j

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısına bağlı Dekanlık 
tezkeresinde : Fakültede sömestr usulünün değil, sınıf usulü
nün tatbik edildiği, Fransız fakültelerinde dahi yaz ve güz 
dönemi olmak üzere yılda ancak iki defa imtihan'yapılmakta 
olduğu, Ankara Hukuk Fakültesinde i Şubat imtihanı açılma
sının ciddî mahzurları görülerek bu imtihanın kaldırıldığı, 
umumi ve gayrişahsi esaslara göre hazırlanan yönetmeliğin de
ğiştirilmesini mucip bir sebep görülemediği ve dilekçilerin hu
susi durumlarına göre muamele yapılmasının Hukuk esasla
rına da aykırı düşeceği ve yeni şekilden '.FaWUlM V\*ft>lâfcesinin 
memnun bulunduğu bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : 1952 - 1953 ders yılında Ankara Hu- 
huk Fakültesinin muhtelif sınıflarında kalmış ve imtihan dö
nemlerini değiştiren yeni 'yönetmeliğe tâbi bulunmuş olan öğ
rencilere yalnız bir defaya mahsus olmak üzere Şubat ayı için
de bir imtihan hakkı daha verilmesi muvafıkı madelet görül
müş olduğundan bahsi geçen öğrenciler hakkında Fakültece 
bu yolda muamele ifasına Reis Abdullah Aytemiz, Azadan A. 
Fahri Ağaoğlu, Abdülkadir özbay, Salim Serçe ve Salih Esad 
Alperen’in muhalefetlerine ve Nuri Ocakcıoğlu ile Mehmet
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Ko misyon kararı ve ne sebepten verildiği

Bahadırm da çekinserliğine karşı mevcudun ekseriyetiyle ka
rar verildi.

Muhalefet :
Yönetmeliğin sarih hükümleri karşısında ekseriyet kara

rına muhalifim.
Trabzon Mebusu 

Salih Esad Alperen 
Karar No. Karar tarihi

5398 23 . II . 1953

liei.s Sözcü Kâtip
M araş Marajş Bilecik An kain

Abdullah Ay temiz Solnhattin Hüdnyioğlu İsmail Aşkın Ömer Hilen

Balıkesir Konya lilâzığ Kars
.4it Fahri İşeri Abdürrahman Fnhri Ağaoğlu Mmnit Ali Yöney Mehmet Haftada

Malatya Malatya Seyhan Tokad
Nuri Ocakcıoğlu Abdülkadir özbay Salim Serçe Ahmet Gurka»

Trabzon Yozgad
Salih Esad Alperen Faik Erbaş

(Dilekçe sayısı : 82)
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23 .111.1953 Pazartesi

Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

6932/6719 Muhittin Çeliktaş .
1945 Konacı Köyü namı

na Muhtar. 
Akdağmaderüi.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: Mesnetsiz ve mun
zam olarak tahakkuk ettirilen 
Mahsulâtı Arziye Vergisinden şi
kâyet).

Dilekçi ; Kanunu mahsusu dairesinde ve mahallen Ölçüle
rek tesbit ve ofise teslim olunan 1943 Mahsulâtı Arziye Vergi
sinin güya noksan ölçüldüğünden ve 900 şinik daha borçlu ol
duklarından bahsile; valilik emri ile yapılan tebligâta bunun 
varit olmadığını bildirmiş bulunmalarına rağmen evlerinde 
arama yapılmışçasına ve hakikat hilâfına mezkûr miktar üze
rinden ve ilâveten vergi ile teklif olunup ve tazyik edilmekte 
bulunduklarından şikâyet etmektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazılarından : 15 Ağustos 1945 
tarihli tezkerede : Yozgad Defterdarlığı işarına göre; 1943 yılı 
mahsullerini tamamen ölçtürmedikleri sanılan bu köy müstah- 
sıllan nezdinde valilikçe Millî Korunma Kanunu ile tanınan yet
kiye müsteniden arama yapılması lüzumunun nahiye müdürlük
lerine bildirilmesi üzerine bu köy tarafından aramaya mahal bı
rakılmaksam ve muvafakatleri ile ölçü puslası kestirilmek su
retiyle borçlanılmış ve her hangi bir itirazda da bulunulmamış ol
masına göre tahakkuk ettirilen vergide bir usulsüzlük olmadığı.

23 Aralık 1947 tarihli tezkerede ise : Adı geçen köy müsta,h- 
sılları adına ve 442*9 sayılı Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu 
dairesinde vergi tahakkuk ettirildikten sonra valilikçe verilen 
arama emrine müsteniden 63 mükellef nezdinde yapılan arama
da bunlardan 13 nün mahsullerini tamamen ölçtürmedikleri 
tesbit olunarak bunlar adına cezalı olarak 2112 kilo aynı vergi 
tahakkuk ettirilmiş ise de ancak bu tahakkukun usulsüz görül
mesine binaen tamamen terkin edilmiş bulunduğu bildirilmek
tedir.

Dosya münderecatına nazaran komisyonca görülen lüzum 
üzerine 12 . V I . 1947 tarihinde dinlenen Maliye Vekâleti Mümes
sili Varidat Umum Müdürü Ferid Melen verdiği izahatta : Ve
kâletin ilk işarını teyit ederek vergi tarh ve tatbiki noktasın
dan muamelede kanuni ve usuli bir hata bulunmadığını bildir-
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Dilekçe

No.

miş ise de bu izahatın komisyonca tatminkâr görülmemesi üze
rine görüşmenin yapılacak tetkikat ve tahkikata müsteniden ye
niden verilecek izahata kadar tâlik olunmasına karar verildiği 
anlaşılıp ve ahiren gönderilen vekâlet cevabi üzerinde görüşül
dükten sonra.

Gereği düşünüldü : Cereyanı hale ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapalmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildi^

5399 20 . 1 .1953

S796/8514 Burhanettm Ordu.
1946 Delikkaya Köyün

den Sivas Cad. 
Ordu.

(Dilekçe özeti: Fındık bahçesinin 
istimlâkine tevessül olunduğundan 
şikâyet).

Dilekçi : 1946 tarihli dilekçesi ile ezcümle; yegâne geçim 
vasıtası olan ve okul bahçesi için tesbit ve tefrik olunan fındık 
bahçesinin elinden çıkması endişesiyle bir miktarını okula te
berru etmek ve bu suretle diğer kısmanı istimlâkten kurtarmak 
maksada ile bu yolda yaptığı teklif bidayeten kabul olunduğu 
ve köy dâhilinde Hazine ve köy şahsiyeti mâneviyesine ait ara
ziler de bulunduğu halde bahçesinin bu kısmının dahi istimlâ
kine devam olunmasından ve esasen kanuna muhalif olan bu 
muameleden mağdur olacağmı belirterek bu kanunsuz muame
lenin durdurulmasını istemektedir.

Millî Eğitim Vekâleti cevabi yazısında : Örneği takdim kı
lman valilik yazısına göre; dilekçiye ait 10 dönümlük arazinin; 
okula yakınlığı dolayısiyle ve 3803 sayılı Kanuna tevfikan is
timlâkine karar verilip vâki itiraz üzerine de vilâyet idare ku
rulunca incelenmek suretiyle bu muamele tekemmül ettirilmiş 
iken köye 5 dönümlük bir arazi hibe etmiş bulunan dilekçinin 
sözünde durmıyarak araziyi öğretmene teslim etmemiş ve do
lambaçlı yollarla işi sürüncemede bırakmaya çalıştığı görüle
rek muamelenin kanuni yoldan tatbikma geçilmiş bulunduğu 
ve bu mâruz duruma göre dilekçinin iddialarının haksız oldu
ğu bildirilmektedir.

Dilekçinin dosya arasında bulunan vilâyet makamına hita
ben verdiği bir istidada da : Hibe etmeyi tekabbül ettiği 2 -3  
dönümlük arazi için kendisinden hazır bulunduğu halde her 
hangi bir takrir talebinde bulunulmadağı ve bu miktarın 5 dö
nüme iblâğı hususunda verilen emrin kendisini mağdur edece
ğini belirterek, esasen bu köyde Ha.rine ve köye ait arazi mev
cut olduğundan istimlâk muamelesinin durdurulmasını istemiş 
bulunmaktadır.

Yine dosya arasında bulunan ve 3 ncü bölge ilk öğretim mü
fettişi Lâtif Balta imzalı bir yazı ile de ezcümle:

Uzunisa Nahiye Müdürlüğünden valiliğe verilen cevabi ya
zıya atfen Burhanettin Ordu tarafından öğretmenin geçimi için
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teberru olunan 4 dönümlük arazinin teslim olunup keza tapu
ya da bu yolda tescil ettirilmiş bulunduğunun bildirilmiş oldu
ğuna işaret edilmektedir.

8 . V . 1947 ve 29 . V . 1947 tarihli Dilekçe Komisyonu karar
lan ile de:

Dilekçede zikrolunan anlaşmaya rağmen istimlâke devam 
olunması sebebi üzerinde durularak İçişleri ve Millî Eğitim ve
kâletlerinden çağırılan ve 8 . V . 1947 tarihli oturumda dinlenen 
Millî Eğitim Mümessili îlk öğretim Genel Müdürü Yunus 
Kâzım Koni verdiği izahata ile :

Uygulama bahçelerinin okula yakınlığı meşrut bulunduğun
dan dilekçiye ait yerin istimlâkine tevessül olunmasının usul 
ve kanuna uyg'un bulunduğu, ancak bu istimlâk cihetine gidi
lebilmesi için Hazine ve köye ait arazi ve keza bu yerin nzaen 
temininin mümkün bulunmaması icabettiği, eğer bu köyde bu 
kabil araziler bulunduğu halde böyle bir muameleye girişilmiş 
ise alâkalılar hakkında takibat yapılacağı ve muamelenin de 
durdurulacağı ve dilekçinin bahsettiği hibe muamelesinden Ve
kâletin haberdar bulunmadığını, eğer cereyanı hal ifade olun
duğu şekilde ise bunun vatandaşı cebir ve ızrardan başka bir 
şey olmıyacağının kabulu zaruri bulunduğu ve hibe olunan ara
zinin tescil muamelesinden sonra verilen istimlâk kararının ip
tali ve infazı yönünden cereyan eden muhabere ile mezkûr ye
rin bu ihtiyaca kifayeti hakkında öğretmenlikten Millî Eğitim 
Müdürlüğüne yazılan tezkere örneklerinin celbolunacağı hak- 
kındaki beyanatı

Keza İçişleri Vekâleti Mümessili, Mahallî İdareler Gene? 
Müdürü Sıddak Tümerkan’m : Vekâletin meseleye tamamen 
muttali olamadığı, ferağ verilmesine rağmen istimlâke devam 
edilmesinin alâkalılar hakkında takibatı müstelzim bir hareket 
olduğu ve durum böyle ise tahkik edilip ve gereken muamele
ye teşebbüs edileceği yolundaki izahatından sonra:

İcabının düşünülerek : Köyde metrük Hazine arazisi bulu
nup bulunmadığının. 1946 Aralık ayında ferağ verilip verilme
diğinin, vreilmiş ise istimlâke ne sebeple devam edilmekte ol
duğunun ve ilk istimlâk kararanın köy ihtiyar heyetince kaldı
rılıp kaldırılmadığının mahallinden tahkikiyle komisyona bil
dirilmesi için birleşimin 29 . V . 1947 gününe talikine karar ve
rildiği, mezkûr günde tekrar komisyona gelen adı geçen vekâ
letler mümessillerinden v unus Kâzım Köni : Henüz mahallin
den malûmat alınamadığı, geçen oturumdaki karar dairesinde 
malûmat arzedemiyeceğini beyan ettikten sonra:

Dinlenen diğer mümessil Sıddık Tiimerkan’ın : Valilikten 
alman malûmata göre : Köy ihtiyar heyetince verilen istimlâk 
kararının idare kurulunca verilmesi gerektiğinden kanuna ay
kırı olarak yapılan muamelenin bu yolda ıslah edileceği ve mu
amele zımnında sulhen alman arazinin de yolsuz alınmış bulun
duğu için iade olunacağı bu köyde Hazine yeri varsa da millî

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

emlâk kayıtları ile tapu sicillerinin yekdiğerini tutmadığı ve 
Hazine yerlerinin kimin elinde bulununun malûm olmadığı için 
istimlâki cihetine gidilemediği, maheza J?u köy mânevi şahsiye
tine ait 8 dönümlük mahallin Okul için uygulama bahçeleri ola
rak alınmış ve müştekiden 4 dönümlük bahçe ile birlikte 12 
dönümlük bir yer temin edilmiş bulunduğu ve bu muamelenin 
başından itibaren çirkin bir safhaya dökülmesine sebep olanlar 
hakkında vekâletçe kanuni takibata tevessül edileceği yolun
daki beyanatı iîe :

Kâzım Köni’nin; 10 dönümden fazla uygulama arazisi te
min edilmiş bulunduğuna göre vilâyetin bildirdiği kamulaştır
ma işine devamda bir faide ve mâna kalmadığı ve bu husus için 
mahalline gereken emrin verileceği hakkındak-i mütemmim ifa
desi dinlenip ve müştekinin dosya arasında bulunan ve vilâye
te hitaben yazdığı dilekçe sureti gözden geçirildikten sonra: 

Gereğinin düşünülüp : 15 dönümlük fındık bahçesinin istim
lâkine tevessül olunması üzerine 3 dönümlük bir mahalli mec- 
canen vermek ve teslim etmek suretiyle bu istimlâk muamele
sinden kurtulmak istiyen müştekinin bidayeten (ifadesine gö
re) bu teklifi kabul edilmiş iken ferağ muamelesini takip ve in
taç etmediği için sulhen ve meccanen verilecek arazi miktarı 4 
dönüme iblâğ olunup 2 8 .X I . 1946 tarihinde köy şahsiyeti mâ- 
neviyesi adına tescil olunmuş bulunduğu müştekinin; ikinci 
bir anlaşmaya göre valinin sulhen ve meccanen istediği beş dö
nüm arazinin alınmaması ve muamelenin bütün yanlışlıklamın 
ıslah edilmesi için bir dilekçe ile vâki müracaatı üzerine bir 
muamele yapılmayıp ve sadece 4 dönümlük ferağının alındığı 
görülmektedir.

Bu ferağ muamelesinden sonra da istimlâk muamesinin de
vam ettiği ve bâza kanuni noksanların ikmaliyle devam edeceği 
bildirilmekte ise de mümessillerin buna imkân olmadığı ve ön
leneceği ve yolsuz muamelelere sebep olanlar hakkında takibat 
yapılacağı hakkmdaki beyanlarına binaen komisyonca ileride 
icabeden karar ittihaz edilmek üzere vekaletlerce yapılacak iş
lemlerin ve neticelerinin komisyona bildirilmesi için görüşme
nin başka güne talikine karar verilmiş olduğu ve bu karar ör-

*  neklerinin içişleri ve Millî Eğitim vekâletlerine gönderilmiş bu
lunduğu görülmektedir.

Adalet Vekâletinin bu mevzuu ile ilgili olarak dosya arasm- 
' da bulunan cevabi yazısı ile de : 73520 metre karelik fındık 

bahçesinden 3676 metre karesinin müşteki tarafından Delikka- 
ya Köyü adana ve ivazsız olarak 28. X I . 1946 tarihinde temlik 
ve tescil ettirilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Müşteki ile diğer 
vereselere ait olup köy okuluna tahsis edilmek üzere kamulaş
tırılmasına karar verilmiş olan 10560 metre karelik arazi ile 
ferağ olunan 3676 metre karelik arazi hakkında; komisyonun 
29. V 1947 gün ve 8514/8796 sayılı karan dairesinde gereken
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Dilekçe
No.

8812/8529
1946

4121/3822
7810/7253

1947

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

incelemenin yapılarak kamulaştırılmadan vaz geçildiği ve köy 
adına temlik olunan arazinin de şikâyetçi ile diğer vereselere 
tapu sicil muhafızlığının 8.1.1948 gün ve 24 sayısı ile reddi 
ferağ muamelesi yapılarak iade ve teslim edilmiş bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarda bertafsil açıklanan duruma 
göre; 3803 ve 4274 sayılı kanunların açık hükümleri hilâfına 
cereyan eden istimlâk muamelesini yapanlarla keza müşteki 
hakkında keyfî muamelelerde bulunmak suretiyle vazifelerini 
suiistimal eden memurların tesbitini ve Memurin Muhakemat 
Kanununa tevfikan haklarında gereken tahkikat ve takibatta 
bulunulması lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5400 2 0 .1 .1953

Sabri Üleşen. 
Maliye Muhasebe 
k< it iplerinden. 
Ivonva.

( Dilekçe özeti : Evinin tahliyesi 
için emir verilmesi hakkında).

Dilekçi : Karaman Kazasında kâin ve ailesine ait bulunan 
bir evinin tarihten 3 yıl önce süvari alayı reviri olarak işgal 
edilip harap bir hale konulduğundan ve verilen cüzi kirayı 
dahi 5 aydır alamadığından şikâyet ederek tahliyesi için emir 
verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâleti cevabi yazısında : Askeri ihtiyaç 
için işgal edilmiş bulunan mezkûr binanın 1946 yılı Kasım 
ayında tahliye olunup kiralarının da tamamen ödenmiş bulun 
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5401 20 . 1 .1953

Hüseyin Dokur. 
Tümense Dokuma 
Fabrikası İşçi Mü
messili.
İstanbul Zevtin- 
burnu.

(Dilekçe özeti : İşçi hukukunun 
korunması hakkında).

Dilekçi : İşçi olarak çalışmakta bulundukları fabrikada' 
haklarının ziyaa uğratıldığından ve iş mevzuatının lâyikiyle- 
tatbik edilmediğinden bahsile günün hayat şartlan ile müte 
nasip bir şekilde ücretlerinin artırılmasını ve çocuklarının 
tahsillerinin ve keza kendilerini himaye edecek ücretli bir 
işçi mümessili tâyin ve temin olunması ve yine iş mevzuatınla 
tamamen tatbiki esbabının sağlanmasına ve keza işçilerin ka
nunun tayin ettiği asgari müddet zarfında çalıştırılarak üc
retlerinin tam olarak verilmesini istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin aynı 
mevzu hakkında muhtelif makamata ve mütaaddit defalar
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vaki müracaatı üzerine yaptırılan incelemelerde: Şikâyetle- 
rinin varit olmadığı, umumi mahiyetteki mevzular üzerinde 
esasen durulmakta olduğu ve bahsolunan fabrikanın her yıl 
yapılan teftişlerde görülen noksanlarından dolayı savcılığa 
verilmiş ve halen de mezkûr mensücat şirketinin fesih oluna
rak kapandığı ve dilekçinin fabrika aleyhine açtığı tazminat 
dâvasının da derdest bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İşçi ile iş veren arasında tahaddüs 
eden ihtilafların tetkiki, 3008 sayılı tş Kanunu ile vazifelen
dirilen hakem heyetleri ve ilgili kaza mercilerine ait bulun
masına binaen talep hakkında komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5402 20 . 1 . 1953

5332/4947 Ahmet Aralan.
1947 Özel idare eski dör

düncü daıire tahsil
darı.
Dadav.

4 (Dilekçe, özeti: Ücrette geçen hiz
metlerinin emeklilik müddetine 
katılması hakkında).

Dilekçi : Hasta ve raporlu bulunduğıı bir sırada ve çalış
makta olduğa özel idare tahsildarlığından yaşının geçkin bu
lunması dolayısiyle vazifesine son verilmiş bulunduğunu belir
terek gerek mezkûr hizmet müddetinin ve gerekse tekaüt aida
tı kesilmek suretiyle çalışmış olduğu belediye kâtip ve vezne
darlığında geçen hizmetlerinin 10 yılının maaşlı olarak geçen 
18 küsur senelik hizmetine katılmak suretiyle mağduriyetten vi
kaye olunmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısanda : Maliye Vekâletinden 
devralınan dilekçinin özel idaredeki hizmetinin 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine tâbi müteferrik müstahdemlerden olup 
ve 4923 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi tarihinde vazife ba
şında bulunmamasına binaen bu kanun hükmünden faydalana- 
madığı bildirilmektedir.

Maliye Vekâleti cevabi yazısında : Gerek 1325 ve gerekse 
1683 sayılı Tekaüt kanunları ile tekaüdiye aidatına tâbi tutul
mamış ve 4923 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
özel idarenin çeşitli hizmetlileri için emeklilik hakkı tanınma
mış ve mezkûr kanunun yürürlüğe girdiği tarihte esasen vazi
feden ayrılmış bulunan dilekçinin gerek mezkûr kanunlardan 
ve gerekse bu durumu dolayısiyle 5434 sayılı Kanundan fay
dalandırılmasının mümkün bulunmadığı ve geçen hizmetlerin
den dolayı da mülga 2871 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi şümu
lü dışında kalması bakımından emekliliği üzerinde vekâletçe 
yapılacak bir muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep



Dilekçe
No.

2889/2683

1947

3313/3103

1947

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

hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6403 2 0 .1 .1953

Mustafa Poyrazoğlu. 
Talbakpazan No. 13. 
Kayseri.

(Dilekçe özeti : Bedeli istimlâkin 
ödenmesi hakkında).

Dilekçi : Kayseri Tayyare Fafrikası için 1943 yılında is
timlâk olunup takdir olunan kıymet yüzünden Asliye Hukuk 
Mahkemesine müracaatla 1945 yılına istihsal ve 1946 yılında 
da temyizen tasdik edilmiş bulunan 2 parça tarlası için tâyin 
olunan 4 000 er liralık istimlâk bedelini el’an alamadığından 
ve Devlet emvaline haciz vaz’ı da mümkün ve caiz olmadığı 
için icra takibatından da bir netice temin edemediğinden şikâ
yet ederek ödenmesi esbabının temin buyurulmasmı istemek
tedir.

Millî Savunma Vekâleti cevabi yazısında : Dilekçiye ait olup 
ve 3887 sayılı Kanuna tevfikan kamulaştırılan ve bedelin tezyi
di için açılan dâva neticesinde 4 000 lira kıymet takdir olunan 
mezkûr arazinin bir parça araziden ibaret bulunması hasebiyle 
muamileyhe tarla bedeli olarak 12 . XII . 1947 tarihinde 3850 
lira ödenmiş olduğu bildirilmektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Asliye hukuk mahke
mesince tâyin kılman hakem heyeti tarafından takdir ve Yar
gıtay 4 ncü Hukuk Dairesinin 16 . II . 1946 tarih ve 466/635 sa
yılı ilâmı ile tasdik olunan 4 000 liralık bedeli istimlâkin; alâ
kalının icraya müracaatı üzerine 3 850 lirasının 12 . XII . 1947 
tarihinde borçludan tahsil olunarak alacaklıya verildiği bakiye 
150 lira alacak için yapılan teşebbüs neticesinde de icranın ta
kip olunmamasına binaen dosyanın muamleden kaldırıldığı ve 
dilekçinin de üç sene evvel vefat ettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstihsal olunan ilâma rağ-men bedeli is
timlâkin aradan 2 yıla yakın bir zaman sonra ve noksan olarak 
ödenmesine sebebiyet verenler hakk nda icabeden tahkikatın 
yapılması lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5404 20 . I . 1953

Alhmet Şükrü özer. 
Millî Kuvvetler Cad. 
iş Bankası karşısın
da No. 76.
Ba'hkcsdr.

(Dilekçe özeti: Mâlûliyet 
bağlanması hakkında).

aylığı

Dilekçi : İhtiyat olarak katıldığı Çanakkale Anafartalar 
cephesinde sağ kolundan mâlûl kaldığım ve bu durumu o tarih
teki tedavi kayıtlan ve bu durumunu bilen kimselerin şehadeti 
ve keza mevcut raporlan ile sabit bulunduğu halde Balıkesir 
Askerî hastanesinde yapılan kifayetsiz bir muayene dolayısiyle
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No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

kendisine aylık bağlanmadığından şikâyet etmektedir.
Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında: Balıkesir Askeri 

heyeti sihhiyesi tarafından yapılan muayenesi neticesinde : 
Sakatlığı 551 sayılı Kanuna bağlı emraz cetveline girmediği 
için kendisine aylık bağlanamıyan dilekçinin bu muamele aley
hine Askerî Yargıtaya açtığı dâvanın da reddedilmiş bulunduğu 
ve komisyon işarı üzerine tekrar yaptırılan muayeneye ait ra
porlarla mumailyehin mâlûliyetinin mezkûr kanuna bağlı emraz 
cetvelinde yazılı 6 dereceden birine girmediği için hakkında ya
pılacak bir muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciince incelenerek karara bağlan- • 
mış olduğu anlaşılan talep hakkında Anayasanın 54ncü mad
desi muvacehesinde komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5405 20-. I  . 1953

6173/5739 îsa Çevik ve ar. (Bilekçe özeti: Mübadil sıfatiyle
1948 Çöplüee Köyünde. . kendilerine tahsis olunan arazile-

Çatalca. rinin namlarına tescil ve tapula
rının verilmesi hakkında).

Dilekçiler: 1341 yılında mübadil olarak yerleştirilip ve kay- 
dan iskân gördükleri Çöplüee köyünde kendilerine tahsis olunan 
arazilere 22 yıldır tasarruf edemediklerini ve tapularının veril-' 
mediğini belirterek tahsis ve tapu işlemlerinin ta.ma.m1a.nmfl.smi 
istemekteir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti cevabi yazısında: Bu mü 
badiller adına 1341 yılında tevzi ve tahsis olunan gayrimenkul 
lerin namlarına tapuya raptedilip ve müracaat edenlere de ta
pularının verildiği müracaat etmiyenlerin tapularım almaları 
için kendilerine tebligat yapılmış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, yerine getirilmiş 
olduğu anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5406 20 . I  . 1953

«000/5572
1948

Şehriyar Erdemgil. 
Setbaşı İpekçilik 
Cad. No. 37.
Bursa.

(Dilekçe özeti: Yardım, 
dair).

talebine

Dilekçi : Yaş haddi dolayısiyle Bursa Askerî Lisesinden 
emekliye çıkarılan mütevaffa Kurmay Albay Senai Erdem- 
g il’in kızı olduğunu ve validesi ile birlikte kendisine bağlanan 
70 lira ile geçinmenin imkânsızlığını belirterek Millî Eğitim 
Enstitüsü tahsilini ikmal edinceye kadar babasının sağlığında 
her yıl Başvekâletçe kendilerine gönderilmekte olan 300 Hra-
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No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

lık yardımın yapılmasına devam olunmasını istemektedir.
Millî Eğitim Vekâleti cevabi yazısında : Vekâlet bütçesinde 

ödenek olmadığı için dilekçiye yardımda bulunulmasına imkân 
görülemediği bildirilmektedir.

Başvekâlet cevabi yazısında : Î.947 - 1948 aers senesinde 
Adana Öğretmen okulunu ikmal ederek Gazianteb Vilâyeti em
rine tâyin olunan dilekçinin Eğitim Enstitüsüne gitmek iste
mesi ve ailevi durumu dolayısiyle görevine gitmediği ve maze
retini de tevsik etmediği için 4357 sayılı Kanunun 8 nci mad 
desine göre görevinden çekilmiş sayıldığı ve Eğitim Enstitü
lerinden birine parasız olarak yerleştirilmesi hususunda da Mil
lî Eğitim Vekâletince bu müracaatların sıraya konulmuş olması 
itibariyle 1949 - 1950 ders yılında tekrar müraatta bulunmak 
hakkının mahfuz bulunduğu ve dilekçiye maddi yardımda 
bulunulmasına da imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5407 20 . 1 .1953

6515/6064 Ahm et Kaydan. ( Dilekçe özeti : Taşrumi Nahiyesi
1948 Taşrum i Nahiyesin- Müdüründen şikâyet).

de.

Özalp. Dilekçi” : Babası Yusuf Kaplan’m; nahiyeden kazaya gider
ken Nahiye Müdürü îsmet Aytunç emriyle ve dört süngülü jan
darma tarafından karakola celbedilerek dayak atıldığını ve hür
riyetinin tahdit edildiğini, kaymakama vâla müraacatlannın 
dinlenmediğini, belirterek haklarının aranmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabında : Taşrumi Nahiye Müdürü İs
met Aytunç şahsi ihtiyacı için köylerden parasız yağ topladığı 
keyfiyetini ihbar etmek üzere Özalp Kazasına gitmekte olan şi
kâyetçinin babacı Yusuf’un adı geçen Nahiye Müdürünün emri 
ile jandarmalar tarafından karakola celbedilerek şahsi hürriye
tinden mahrum edildiği anlaşılmış olduğundan nahiye müdürü 
ve jandarmalar hakkında Memurin Muhakemat Kanununun hü
kümleri dairesinde muamele yapılmak üzere evrakın vilâyete 
tevdi edildiği bildirilmektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Nahiye Müdürü ile 
karakol komutanı haklarında verilen lüzumu muhakeme kararı 
üzerine duruşmalarının ceravan etmekte olduğu bildiril 
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kanuni gereği yapıldığı anlaşılan talep 
hakkında komisyonumuzca ayrıca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5408 2 0 .1 .1958
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6975/6505
1948

Dilekçe
No.

7000/6529 
Sİ73/7583 

194K

Haşan Denizöz. 
Burgaz Mah. Firuz- 
paşa Camii Şerifi 
eski müezzin«.
M ila s

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

• ( Dilekçe, özeti : Vazifesine iade 
olunması hakkında).

Dilekçi : Gözlerindeki cüzi bir rüiyet za’fından dolayı ve 
mütehassıs olmıyan bir doktorun verdişi rapora istinaden 20 
yıldır ifa etmekte olduğu Firuzpaşa Camn müezzinliğinden 
muhtacın ayhğı bağlanmak suretiyle çıkarılmış bulunduğundan 
şikâyet ederek yenilen bir mütehassısa muayene ettirilerek va
zifesine iade olunmasını istemektedir.

Başvekâlet cevabi yazısında : Dilekçinin, Aydın Memleket 
Hastanesi Sağlık Kurulunca yapılan muayenesini havi ve ek
li olarak takdim kılınan raporuna nazaran her iki gözden âmâ 
bulunması hasebiyle; kayyım ve müezzinlik yapmaya sıhhi du
rumunun müsait olmadığı anlaşıldığından Cami Hademeleri 
Tüzüğünün 9 ncu maddesinin B fıkrasına tevfikan kendisine 
muhtaç aylığı bağlanarak vazifesine son verilmiş olup ve bu 
durumu itibariyle de tekrar tavzifine imkân olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülemediğine 
ve dilekçinin kaza merciine de müracatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5409 20 . 1 .1963

Hüriye Menekşe. ( Dilekçe özeti: Yunanistan’da bu-
Hacimehmet Mah. lunan kocasının yurda dönmesini’
Zile. * müsaade olunması hakkında).

Dilekçi : Mücadelei Millîye sırasında 1336 yılında yapılan 
fena bir cereyana kapılarak Yunanistan’a kaçan ve 27 yıldır 
kendilerinden ayrı yaşıyan kocasının affını ve memlekete dön
mesine müsaade olunmasını dilemektedir.

içişleri Vekâleti cevabi yazısında : Bidayeten gönderilen bir 
tezkere ile; Yurttan kaçış sebebi ile durumunun yeniden ince
lemekte bulunduğu bildirilen dilekçinin kocası Ömer Menekşe 
nin Gümülcine Konsolosluğundan verilen 21 . III . 1949 gün
lü pasaportla 11 . V . 1949 tarihinde yurda dönmüş bulundu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre yerine getirilmiş 
. olduğu anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem 

yapılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

6410 20 . 1 .1953
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7140/6659
194İS

Dilekçe
No.

7240/6750
1948

Meyveş Birincioğhı. 
Küçükmustafapaşa 
Yeni yol So. No. 42 
de.
İstanbul.

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

(Dilekçe özeti: Şehit maaşı bağ
lanması hakkında).

Dilekçi : Refah Vapuru hâdisesinde şehit olan kocası Saf
fet’ten kendisi ile kızma verilmiş bulunan 3500 lira ikramiyeyi 
sarfetmiş olduklarını belirterek kendilerine maaş bağlanması
nı istemektedir.

Millî Savunma Vekâleti cevabi yazısında : Bu şehidin her 
üç yetimine de 100 er kuruş maaş bağlanarak 10 yıllık tutan 
olan 360 liranın Sürmene Emvaline gönderildiği ve başkaca 
yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Komisyonca görülen lüzum üzerine Millî Savunma Komis
yonunca gönderilen mütalâada ise: Refah Vapurunda ölenlerin 
şehit değil şehit gibi telâkki edilerek yetimlerine maaş tahsis 

' edilmiş bulunduğu ancak, bu maaşlann yekûnu 300 kuruştan 
aşağı olduğu için kendilerine 1683 sayılı Kanunun 50 nci mad
desine tevfikan 10 yıllıklan ödenerek alâkalan kesildiği ve 
bu yolda cereyan eden muamelenin tamamen yerinde bulundu
ğu; ancak yüksek Meclisin şefkat ve atıfetine lâyık olan bu 
kişilerin şehit gibi değil tam şehit sayılmaları ve bunun temi
ni için de Hükümetçe bir kanun teklifinde bulunulması icap 
ettiği belirtilmektedir.

Gereği düşünülüdü : 27 . VI . 1951 gün ve 5795 sayılı; Re
fah Vapurunda ölen askerî şahısların şehit, dul ve yetimleri
nin de şehit, dul ve yetimi sayılması hakkındaki Kanunla 
bu mevzu hallolunmuş bulunduğundan talep hakkında komis
yonumuzca yapılacak başka bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5411 20 . 1 .1953

Ömer Ta.şkmer ve 
;ır.
Çiyanlı Köyünde. 
Kadirli - Seyhan.

( Dilekçi özeti : İskân hakkı olan 
toprağın verilmediğinden şikâyet)

Dilekçiler : Doğu mültecilerinden olup yerleştirildikleri 
mahalde kendilerine iskânen tahsis ve her türlü muamelesi ik
mal olunan toprakların; 1928 yılmdan beri, kayıtların zıyaa uğ
ratılmış bulunması sebebiyle verilmediğinden şikâyet ederek 
bir an önce topraklandırılmalarmı istemektedirler.

Tanm Vekâleti cevabi yazısında : îki grup halinde mezkûr 
köye iltica etmiş bulunan dilekçilerden 20 kişilik grupa 1927 
yılında verilen toprakların ellerinde olmıyan sebepler dola- 
yısiyle tasarruflarından çıkmış bulunması üzerine yeniden top
raklandırılmış bulundukları diğer 20 kişilik grupa toprak da
ğıtılmamış olduğu gibi işgale uğnyan yerlerin istirdadını 
mütaakıp ve 1932 yılından itibaren buralar ahalisinin mülte
cilik sıfatlan kalmadığı için bunlar hakkında iskân yoliyle 
bir mumele yapılmasının mümkün olmadığı.

Kadirli Kazasında muhtaç çiftçilere toprak dağıtımına
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

başlanıldığı vakit bunların durumlarının da göz önünde bu
lundurulacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmemekle beraber bir hak iddia ettikleri takdirde di
lekçilerin kaza merciine de müracaatta muhtariyetlerine ekse
riyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5412 20 . 1 .1953

7902/7336 Haşan Kılıçarslan.
1948 Koçullar Köyünde. 

Gerede.

( Dilekçe özeti : Orman işlerinde 
çalıştırılmadıklarından ve kereste
lik tomruk verilmediğinden şikâ-

Dilekçi : Köy halkınm geçimlerini ormandan temin eden 
kimseler olduğu halde Orman Işletmesince, orman işlerinde ça
lıştırılmadıklarından ve birçok devrik ağaç bulunmasına ve
1947 yılı içinde para yatırmış bulunmalarına rağmen satış için 
kerestelik tomruk verilmediğinden şikâyet etmektedir.

Tamm Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr köy halkının;
1948 yılında ve vâhidi fiyat esası üzerinden orman işlerinde ça
lıştırılmış oldukları ve bağlı oldukları bölge ormanının taham
mülsüzlüğü bakımından bu yıl kerestelik tomruk verilememiş 
ise de 1949 yalında başka istif mahallerinden ihtiyaçlarının kar
şılanmış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre ve Vekâlet cevabına 
göre; talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5413 20 . 1 .1953

7572/7042 Şakir Nas.
1948 Müftü Hüdayi eliy

le.
Akçokooa.

(Dilekçe özeti : Vatandaşlıktan ıs
katına mütaallik bulunan kara
rın kaldırılması hakkında).

î)ilekçi : Bir teşvike kapılarak Mücadelei Milliye sırasında 
Yunanistan’a gidip ve bilâhara yurda döndüğünü ve Yunanis
tan’da bulunan üvey oğlu Yunan uyruklu Osman ile araların
daki vâki geçimsizlik dolayısiyle ve kendisi hakkında yaptağı 
asılsız ihbarlar yüzünden vatandaşlıktan iskat edilmiş bulundu
ğunu belirterek bu kararın kaldırılmasını ve yurda dönmesine 
müsaade olunmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Mücade
lei Milliye sarasında Düzce isyanına fülen iştirak etmiş ve ke
za Yunanistan ’da bulunduğu sırada Gestapo teşkilâtr emrinde 
çalıştığı ve aynı zamanda izin almadan Yunan vatandaşlığına
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geçmiş bulunduğu için 5. X I I . 1947 gün ve 3/6652 sayılı îcra 
Vekilleri Heyeti karan ile vatandaşlığımızdan çıkanlmış oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre komisyonumuzca 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5414 20.1.1953

6577/6122
1048

Mehmet Ali înce. 
Okurcular Köyün
den .
Alanya.

(Dilekçe özeti: Nazmi Doğan adın
daki kişinin fuzuli müdahalelerin
den şikâyet).

Dilokçi : Nazmi Doğan adındaki kişinin nüfusundan bilisti
fade başka şahıslar tarafından imar ve ihya olunarak tasarruf 
edilmekte olan arazilere ve keza serbestçe istifade etmek sure
tiyle Devlet ormanlanna tecavüz ettiğinden şikâyet ederek 
köylü hukukunun konmmasını istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Örneği ekli Antalya 
Valiliği yazısına göre böyle bir iddianın vârit olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Hakkı tasarruflan selbolunan şahısların 
vazifeli kaza mercilerine müracaatta muhtar bulunmalanna 
binaen; talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5415 20 . 1 .1953

7837/7278 Abdüllâtif Atılgan. (Dilekçe ö ze ti: Hazırlanmış olan
1948 D. P. İdare Kurulu ocaklarının işletilmesine müsaade

Başkanı. olunmadığından şikâyet).
^iird.

Dilekçi : Harap ve yıkılmaya yüz tutan evlerinin mevsim 
geçmeden tamir olunabilmesi için hazırlamış olduklan ocaklann 
yakılmasına müsaade olunmadığından şikâyetle geciktirmeye se
bebiyet verenler hakkında kanuni takibat yapılmasını istemek
tedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre; birinci sınıf gayrisıhhi mü- 
esseselerden olan (Cas) ocaklannın meskûn mahallerden 
uzaklaştırılması için valilikçe 1945 yılından beri yapılan kanuni 
tebligata riayet etmiyen ocak sahiplerine tekrar tebligat ifası 
suretiyle yapılan muamelenin tamamen kanuni ve haklı bulun
duğu ve bundan böyle usulüne tevfikan ruhsat alınmadıkça 
faaliyetlerine izin verilemiyeceği kaydı ile mevcut ocakların 
bir defaya mahsus olmak üzere yakılmasına müsaade olunması 
valiliğe yazılmış ise de mezkûr valilikçe bu ocakların yakılması 
için gayrimenkul olarak alâkadar dairelere ve id&re kuruluna



Dilek«? Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı re ne sebepten verildiği

7765/7211

1.048

6924/6455
1948

emir verilemiyeceği bildirilmiş bulunduğundan keyfiyetin İçiş
leri Bakanlığına yazılmış olduğ-u bildirihnektedü\

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr ocakların 
muvakkat olarak eski yerlerinde yakılmasına muvafakat olun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşiinüıdü : Vekâletler cevabına göre komisyonu
muzca yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5416 20 .1 .1953

Ruvide.
Hilâl Hanında Bak
kal Mecit Yüzen türk 
eliyle.
Adanla.

(Dilekçe özeti : Teraküm eden ye
tim  aylıklarının ödenmesi hakkın
da).

Dilekçi : 1340 yılında vefat eden pederinden kendisine tah
sis olunup yaşının küçüklüğü dolayısiyle muhafaza' olunmakta 
bulunan müterakim yetim aylıklarının ödenmesini istemektedir.

Maliye Vekâleti cevabi yazısında : Müteveffanin yetimlerine 
bağlanan maaşların iki yoklama süresinde müracaat olunmadığı 
için terkine tâbi tutulduğu anlaşılmış ve 40 ar kuruş üzerinden 
tahsis olunan yetim aylığının 10 seneliklerinin defaten öden
diğine dair bir kay de de tesadüf edilememiş olduğu için dilek
çinin Hâzinede bir alacağı bulunmadığı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

5417 20 .1 . İ95S

Hayrettin Tan. 
Muhacir Mah. - Yu
goslavya «yöçmenle- 
ı-inden.
Boğazlı van.

(Dilekçe ö ze ti: Arazisine tecavüz
ve mezruatını tahrip eden ziraat 
memurunun tecziyesi hakkında).

Dilekçi: Tapu da murisi adına kayıtlı bulunan tarlasına 
Hâzineye aidiyeti iddiası ve haddizatında menfaat temini mak- 
sadiyle ziraat muallimi tarafından tecavüz ve mezruatının tah
rip edilmiş bulunduğundan şikâyet ederek hakkında gerekli 
takibatta bulunulmasını istemektedir.

Tarım Vekâleti cevabi yazısında: Nümune ziraati yapılmak 
üzere ve Hazine toprağı olduğundan dolayı ziraat muallimine 
gösterilmiş bulunan mezkûr arazinin bilâhara sahipli olduğu 
anlaşılmakla mumaileyhin müdahaleden menedilmiş bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Adı geçen memurun; mezruatı tahrip 
edip etmediğinin ve dolayısiyle bu şekilde keyfî bir muamele- 
de bulunup bulunmadığının tesbiti için icabeden tahkikatın 
ifası lüzumuna ve dilekçinin hukuku şahsiyesi bakımından ay-



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

11826/10838 Nerime Ersaaı. 
9774/8994 Tophane Defterdar 
5357/ yokuşu Batarya So.

1949 Panaroma Apt. Da
ire 4 de.
İstanbul.

13661/12590 Hamza Görmen. 
9776/8996 Dilektaş Köyünde.

11235/10295 Şekerli Siverek.
1949

m zamanda kaza merciine de müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5418 20 . 1 . 195S

( Dilekçi özeti : Maaş bağlanması 
veyahut tazminat verilmesi hak
kında).

Dilekçi: İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tonel İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü Teknik Dairesi elektrik mıntaka âmiri iken 
Mayıs 1944 tarihinde vefat eden kocasından dolayı kendisine 
maaş bağlanmasını bu mümkün olmadığı takdirde tazminat ve
rilmesi esbabının temin buyurulmasını dilemektedir.

İçişleri ve Bayındırlık Vekâletleri cevabi yazılarında Be
lediye memurlarına emekli hakkı tanıyan ve 1 . VI . 1946 ta
rihinde yürürlüğe girmiş bulunan 4923 sayılı Kanundan önce 
vefat etmiş olan bu memurun dul ve yetimlerine 4085 sayılı 
Kanuna göre maaş tahsisine ve tazminat verilmesine imkân 
bulunmadığı; ancak mezkûr şirket müstahdeminine mahsus ih
tiyat ve muavenet sandıklan nizamnamesine tevfikan her ay 
aylıklarından kesilmek suretiyle temin olunan meblâğla buna 
karşılık idare tarafından tefrik edilen paranın tutan olan 157C 
küsür liranın kanuni mirasçılanna ödenmiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca ve bu sıfatla yapıla
cak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5419 20 . 1 . 1953

ı Dilekçe özeti: A f talebine dair).

Dilekçi . Bir katil suçundan dolayı mahkûm edildiği 12,5 yıl
lık hapis cezasının 7 yılını çekmiş ve verem hastalığına müpte
lâ olması dolayısiyle de 1943 yılından beri cezasının infaz olun
madığını ve haleıı de mukadder akibetini beklemekte bulun
duğunu belirterek ekli olarak takdim ettiği bir aded raporu 
ile de sabit bulunan bu durumuna binaen 5 yıllık bakıyei cezai 
yesinin affolunmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Adam öldürmeden do
lap  12 sene 6 aya mahkûm edilmiş olup verem hastalığı dola- 
yısiyle cezası muhtelif tarihlerde tecil edilmiş bulunan dilekçi
nin aldığı bu raporlar üzerine Adlî Tıp İşleri Meclisince verilen
12 Ocak 1950 tarihli raporun gönderildiği bildirilmektedir.

Mezkûr raporla da; Diyarbakır Hastanesinin 14 . VII . 1949



Dilekç« Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adreei Komisyon karat-’ ve ne .sebepten verildiği

11123/10189 Hikmet Egeli.
1949 Bakanlıklar durağı 

Ersin Apt. No. 8. 
Yenişehir - Ankara.

günlü raporu münderecatına göre Hamza Görme ’nin reviri bulu
nan bir hapishanede cezasının infazında mahzur görülemediği 
belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin; ahiren yürürlüğe giren 5677 
sayılı bâzı suç cezalarının affına dair olan Kanunun 5 nci mad
desinden fayalanmış olacağına göre talep hakkında komisyonu
muzca bu bakımdan bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5420 20 . I . 1953

( Dilekçe ö ze ti: Binbaşılığa terfi 
hususunda karar verilmesine dair)

Dilekçi : 30 . 8 . 1929 nasıplı muvazzaf Levazım ön  Yüz
başısı iken 30 Temmuz 1937 yılında sıhhi durumuna binaen 
istifaen askerlikten ayrılıp ve yedek sınıfa naklolunduğunu 
ve gene aynı yıl 1076' sayılı Kanunun 29 ncu maddesine tevfi
kan hizmete alınarak Orman Koruma Genel Komutanlığı Mü
dür muavinliğine tâyin kılındığını mezkûr hizmetin muharip 
sınıflardan bulunmamasına binaen yüzbaşılıktaki terfi süresini 
doldurmuş olmasına rağmen binbaşılığa yükselemediğini ve 
bilâhara yürürlüğe giren 4497 sayılı Kanunla bu mâni kalk
mış olduğundan; Millî Savunma Vekâletinin 1941, 1942 ve 
1943 senelerine mahsus olmak üzere vâki tamimlerine tevafuk 
eden durumundan dolayı yaptığı müracaatlarının is’af olun
maması üzerine Askerî Yargıtaya açtığı dâvanın da 10 Ekim 
1945 gün ve 2810 sayılı Kararla reddedilmiş bulunduğunu ve 
mezkûr karara ait mucip sebebin yerinde olmadığını belirte
rek mezkûr kanunun yürürlüğünden önce iktisap etmiş bulun
duğu binbaşılık rütbesine tâyini hususunun karara bağlanma
sını istemektedir.

Millî Savunma Vekâleti cevabi yazısında : 1076 sayılı Ka
nunun 29 ncu maddesine göre ve yedek olarak hizmete alın
mış bulunan dilekçinin ^3 . 9 . 1943 tarihinde neşrolunan 4497 
sayılı Kanundan önce yedeklere böyle bir hak tanınmadığı 
için terfi ettirilmesinin mümkün bulunmadığı gibi bu tarihten 
sonra diğer muvazzaf levazım subayları gibi kıtaya çıkmadan 
yükselmede geçerli kıta ve sicil yeri olmıyan Orman Koruma 
Genel Komutanlığındaki vazifesi başında terfi ettirilmesinde 
keza kanuni imkân bulunmadığı ve bu mevzuda açtığı dâvanın 
dahi Yargıtayca reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Komisyonca istenilen mütalâayı muhtevi Millî Savunma 
Komisyonu yazısında : Talebin Askerî Yargıtayca esasa geçi
lerek incelenmiş bulunması, Millî Savunma Vekâleti cevabi 
ve Terfi Kanunu hükümleri dikkata alınarak bu subayın yük
selme işleminin yapılmasına imkân bulunmadığına oybirliğiyle 
karar verilmiş olduğu bildirilmektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü: Kaza merciince karara bağlanmış olan 
talep hakkında; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi 
muvacehesinde komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5421 20 . I . 1953

12391/11378 Ömer Atalay.
1949 Yclki Köyünde, 

l'rla - İzmir.

(Bilekçe özeti: Vergi cezasının 
kaldırılması hakkında).

Dilekçi : Zeytin yadından mükellef tutulduğu aynı vergiyi 
müddeti içerisinde gösterilen mahalle teslim etmek istemiş ise 
de eklice takdim ettiği ve o tarihteki Koordinasyon Karan ile 
teslime memur kılman İzmir Tariş Müessesesinin yazısından 
da anlaşılacağı üzere muktazi depo bulunmadığı için kabul 
olunmadığın’ buna rağmen müddeti içerisinde teslim etmediği 
ileri sürülerek, cezalı vergiye tâbi tutulması hasebiyle ai’edde- 
recat itiraz ve temyiz komisvon1arma vamlan itirafa netice
sinde; D" m s taya açtı»! dâvan’n da bu mevzuda do^Tudan doğ
ruya Danırta^a müracaat olunması gerekeceği mucip sebebiyle 
mürur müddet bakımından reddedilmiş olup ve bu suretle b'r 
adlî hataya düşüldüğünü belirterek mezkûr cezanın ka’ dınlma- 
sım istemektedir.

Filhakika; dilekçiye merbut müessese kâğıdı ile ve Danış- 
tav toramnın dilekçinin bu beyanatını müeyyit bulunduğu 
görülmektedir.

Maliye Vekâleti cevabi yazısmda : 4307 sayılı Kanunun 4 
ncü maddesi gereğince tarholunmus bulunan mezkûr cezanın 
5240 saydı Kanuna tevfikan müştekiden tahsiline tevessül olun- 
mıvacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre yerine getirilmiş 
bulunduğu anlatılan ta^p hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5422 20 . I . 1953

13087/12037 İbrahim Alpat, 
11416/10459 Amele birliği yazı

1949 işleri memuru. 
Zonguldak.

(Dilekçe özeti: tadei memuriyet 
c L tirilmesi halikında).

Dilekçi : Danıştaydan aldığı karara uyularak iadei memuri
yet etirilmediğinden şikâyeti mutazammın bulunan 6610 sayılı 
dilekçesine rağmen ekli olarak sunduğu Millî Eğitim Vekâleti 
yazılarının tetkilandan da istihraç buyurulacağı üzere el’an
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı \ e adresi Komisyon kurun ve ne sebepten verildiği

hakkının yerine getirilmemiş bulunduğunu belirtmektedir.
İncelenen mezkûr yazılarla da : Dilekçiye; İnebolu merke

zinde açık öğretmenlik olmadığı ve sıra beklemekte olanlarla 
birtakım mecburi hizmetlilerin bulunması itibariyle tezkere
de yazılı şikâyetler dışında ve yer tasrih etmek suretiyle vâki 
tâyin talebinin yerine getirilemiyeceği tebliğ olunmuş bulun
maktadır. .

Milli Eğitim Vekâleti cevabi yazısında : Hakkında; 4357 sa
yılı Kanunun 8 nci maddesi uygulanan dilekçinin; Nigerze Kö
yü öğretmeni iken ayrılmış olduğu; yeniden vâk'. müracaatı 
ve Danıştayca görevine iadesine lüzum gösterilmesi üzerine; İne
bolu’nun Meset Bucağı öğretmenliğine tâyin olunduğu halde 
vazifesine başlamamış bulunduğu için görevinden çekilmiş sa
yıldığı; yer tasrihetmek suretiyle tekrarlanan müracaatlarına 
da ancak ihtiyaçlı vilâyetler emrine verilebileceği yolunda ce- 
cav verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı mevzua mütaallik vâki 
müracaatı dolayısiyle; selef komisyonca daha önce 28 . IV . 
1947 gün ve 287 sayılı ve öğretmenliğe tekrar alınmak suretiyle 
ilân hükmü infaz edilmiş bulunmasına binaen yapılacak bir 
işlem olmadığına dair bir karar verilmiş olmasına ve Vekâlet 
cevabına göre talep hakkında yeniden bir işlem yapılmasına mar 
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5423 20 . I . 1953

14588/13419 Feyzi Yeşilada.
1950 Gümrük Muhafaza 

G. K. Kh. 
Üsteğmen.
Ankara.

14592/13422 Nüziıet Süsoy.
1950 Gmr. Mh. Genel* 

K. lığı.
Üsteğmen.
Ankara.

14593/13423 Atıf Türiceş.
1950 (!mr. Mh. Genel 

K. lığı.
Üsteğmen.
Ankara.

(Bilekçe özeti : 23 . V . 1949 gün 
re 2330 ve 2273 ¡sayılı komisyon 
kararının infaz olunmadığından 
şikâyet).

Dilekçiler : Gümrük Muhafaza kıtalarının kendilerinin sicil 
yeri olarak kabul olunup; buraca tanzim olunan 1944 - 1945 sicil
leri üzerinden emsalleri misillü nasıplannın düzeltilmesini ve 
';u cün:’ :d.?n olarak 30 . V III . 1948 tarihinden itibaren yüksel
tilmelerini derpiş eden Dilekçe Komisyonunun 2273 ve 2339 sa- 
3?i!î kararlarının Millî Savunma Vekâletince infaz olunmadığın
dan şikâyet etmektedirler.

Mîllî Savunma Vekâleti cevabi yazısında : Dilekçilerin, teğ
menlik sicilleri üzerinden ve bahis mevzuu kararlar dairesinde 
üdteğmeniik nasıplannın 30. VIII. 3 944 olarak düzeltilmiş bu- 
lunduğ?’ . yüzbaşılığa terfi işlemlerinin ise üsteğmenlikteki müd
detlerini ikmal ve 4273 sayılı Terfi Kanunu ve sicil mevzuatı 
dairesinde alacakları müspet sicille mümkün olabileceği ve teğ-
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Dilekçe

No.

13923/12822
1950

13924/12823
1950

13925/12824
1950

13926/12825
1950

13929/12828
1950

menlik devresinde almış bulundukları sicile müsteniden yüzbaşı
lığa terfi ettirilmelerine zikrolunan mevzuatın müsait olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İttihaz olunan mezkûr kararlarla; dilek
çilerin üsteğmenlik nasıplarının emsalleri gibi 30 Ağustos 1.944 
olarak düzeltilmesi ve Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
kıtalarının 1944 - 1945 seneleri sicil yeri olduğun.ı göre o tarih
teki sicilleri düzenlenerek iyi sicil alanlann hem nasıblan gibi 
işleme tâbi tutulmaları lâzımgeleceği hususu derpiş edilmiş bulun
masına ve şikâyetin de yerinde görülmemiş olmasına binilen ka
rarın mütaakıp terfilere teşmilinin mümkün bulunmadığına esa
sen askerlerin zatişlerine taallûk eden dâvalann tetkikinin da; 
3410 sayılı Kanuna göre Askeri Yargıtaya ait bulunduğu odan 
talep hakkında bu bakımlardan komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve no sebepten verildiği

5424 20 . 1 .1953

(Dilekçe ö ze ti: Millî Korunma 
Kanununun 30 ncu maddesinin 
İMİdırilması veyahut tadil olun
ması hakkında).

Dilekçiler : Kiralayanlarla - Kiracılar hukukunu aynı dere
cede himaye etmiyen ve mülk sahiplerinin hakkı tasarruflannı 
selp ve menfaatlerini haleldar eden keza yapılan tadilâtla dahi 
bir ikilik yaratan Millî Korunma Kanununun bu mevzula ilgili 
maddelerinin tamamen kaldınlmasını ve yahut günün şartlan 
ile telifi mümkün olabilecek bir şekilde tadil olunmasını iste
mektedirler.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : İktisadi mülâhazalarla 
kabul ve tatbik edilmekte olan Millî Korunma Kanununun kal
dırılması veya tadil edilmesi icabedip etmiyeceği hususunda 
mütalâa beyanının Ekonomi ve Ticaret Vekâletini ilgilendir
mekte bulunduğu1 bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile iligili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca bu sıfatla yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

A , 5425 20.1.1953Ankara.

Hayrettin Sevükte- 
kin.
Salacık İskele arkası 
So. No. 13.
Üsküdar - İstanbul.

Mehmet Çapacı. 
Yıldız Un Fabrikası 
sahibi.
Antalya.

Nadire Akyıldız. 
Bozkurt Mah. Tel
graf So. No. 47. 
Ankara.

Mehmet Ataman. 
Sağlık Bakanlığı-Ce
beci Cad. Ataman 
Apt. No. 22/5. 
Ankara.

Tevhide Güngör. 
.Hamamönü No. 52.
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1:1927/12826 Naciye Akyıldız. 
1050 Çukurbağ Mah.

Küçüklıaınam So. 
No. 3.
İzmit.

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

(Dilekçe özeti: Emekli Sandığı 
kanun taasnsma kendi durumun 
da olanlar için de bir hüküm ko 
mdrnası hakkında).

Dilekçi : Muavenete muhtaç bir durumda olmasına rağmen 
1Ö49 Temmuz ayında 25 yaşını dolduracağı için almakta olduğu 
yetim aylığıma kesileceğinden bahsile Yüksek Mecliste İnce
lenmekte olan yeni Emekli Sandığı kanunu' tasarısı ile buna ma
hal bırakıimamr.sım istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Vekâleti ilgilendir
memesine binaen vâki talep hakkında bir düşünce serdine mahal 
görülen; ediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olup ve zikrolunan tasarının da kanuniyet kesbetmiş bulunma
sına binaen vâki talep hakkında; komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5426 20 . 1 .1953

13928/12827 Kemal Kepıcı.
1950 Türkiye Sanat Mek

tepleri Mezunları 
Cemiyeti Başkanı. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti: Gelir Vergisi Ka
nununun 32 nci maddesinin tadili 
hakkında).

Dilekçi : İncelenmekte olan Gelir Vergisi Kanununun 32 nci 
maddesinin; işçiler için tanınan vergi muafiyetinin 2 liraya çı
karılacak şekilde tadil olunmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında: Dilekçi hakkında; mev 
z u u e  ; kendi vekâletlerini ilgilendirmemesine binaen bir mütalâa 
serdolunmasma mahal görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu1 ile ilgili 
olan talep hakkında komisyonumuzca ve bu sıfatla yapılacak 
bir işlem bulunmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

5427 20 . 1 .1953

13707/12630 Mehmet öztürk.
1950 Unkapanı Hızırbey 

Camii So. No. 8. 
İstanbul.

( Dilekçe özeti: 3210 sayılı dilek
çesinin bir an önce karara bağlan
ması hakkında).

Dilekçi : 9 yıldır neticelendirilmiyen 3240 sayılı dilekçesinin 
bir an önce incelenip, 3610 sayılı Kanunun mevkii tatbika ko 
nulmasım istemektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu dilekçi hakkında; selef 
komisyon tarafından; daha önce, 20 . X . 1950 gün ve 238 sayılı 
ve «talep mahkemelerce haili icap eder mahiyette görüldüğün
den ve evvelce de komisyonca- karara bağlanmış olduğundan baş
kaca bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına» dair bir karar 
verilmiş olduğundan komisyonumuzda yeniden yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5428 20 . 1 .1953

J 4790/13607 Osman Kara göl ve 
diğer köy muhtarla 
rı.
Yusufeli - Çorulı.

(Bilekçe özeti: Yusufeli İlce mer
kezinin Ahlat Köyüne naklolun
ması hakkında).

Dilekçiler : 29 köy halkını temsilen yaptıkları müracaat
larında ezcümle; Yusufeli Kaza merkezinin halen bulunduğu 
Öğdem’den Ahlat Köyüne nakli hususunda derdest bulunan 
muameleye halkın rıza göstermediklerini belirtmektedirler.

İçişleri Vekaletinin cevabi yazısında : Mezkûr kaza mer
kezinin Ahlat Köyüne nakli hususunun 11 . XI . 1950 gün ve 
5531 sayılı kanunla kesbi katiyet etmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5429 20 . I . 1953

3619/3388 Kaya A likaya. • (Bilekçe özeti: Piyango bileti al-
1947 Çağlıya» Köyünde. , maya icbar olunduğundan şikâ-

Demirtaş - Seyhan. }H‘t),

Dilekçi : Bakanlık işarına göre postada zıyaa uğnyan şi
kâyet dilekçesi yerine alman ifadesini muhtevi zapta nazaran; 
kendisine jandarmalar ve muhtar tarafından zorla piyango 
bileti satılmak istendiği ve bu hususta tazyik edildiği hakkın- 

. âaki mezkûr şikâyetinin, başkaları tarafından yazılmak sure
tiyle kendisine imza ettirilmiş olduğu ve bu mevzuda sadeca 
muhtarın yaptığı teklifi kabul etmemesi üzerine ve mumailey
hin yaptığı teşvik dolayısiyle jandarma karakoluna celp ve 
İfadesinin alınmasından ibaret olup, şikâyetinden de sarfına
zar etmiş bulunduğunu beyan etmektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Muhtar tarafından 
yapılan şikâyet üzerine ve Şapka Kanununa muhalefetinden 
dolayı karakola celp ve ifadesine müracaat olunmasından mü»
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

teessir olarak şikâyette bulunan dilekçiye ait istidanın pos
tada zıyaa uğramış olmasına binaen müsebbiplerinin, tesbitine 
imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kendisinden şikâyet olunan memurlar 
hakkında Memurin Muhakemat Kanununun 2 ve 5 nci madde
lerine tevfikan yapılacak tahkikatın usulen vazifeli idare ku
rulundan geçirilerek bir karara bağlanması icabettiğinden ta
lep hakkında bu yönden komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5430 20 . I . 1953

Başkan Sözcü Kâtip
Maraş Bolu Bilecik Ankara

Abdullah Aytemiz İsmail Aşkın Ömer Bilen

Balıkesir Konya Elâzığ Kars
Ali Fahri İşeri Abdürrahman Fahri Ayaoylu Ilâmit Ali Yöney Mehmet Bahadır

Kastamonu Malatya Seyhan Trabzon
Muzaffer Âli Mühlo Nuri Ocakcıoğlu Salim Serçe Salih Esad Alpercn

Yozgad 
Faik Erbaş

Yozgad 
Yusuf Kasrlıoğlu



9721/9050
1951

Dilekçe
No.

9724/9053
1951

9726/9055
1951
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: Arazi verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : 23 yıl önce yurda yerleşmiş olan Bulgaristan göç
menlerinden olduğunu ve o tarihte kendisine verilmiş bulunan 
10 dekarlık bir arazinin 5 nüfuslu efradı ailesinin iaşesine kâfi 
gelmediğinden bahsile bir miktar daha arazi verilmesini iste
mektedir.

Devlet Vekâleti cevabi yazısında : Dilekçiye; iskân olundu
ğu tarihte verilmiş bulunan iskân hakkından başka ve ikinci de
fa iskân istihkakı verilmesinin mümkün bulunmadığı, ancak 
muhtaç çiftçiler meyanında ve 4753 sayılı Kanuna göre ihtiya
cının nazarı itibara alınması hususunun valiliğe yazıldığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakknda komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol 
madığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5431 2 1 .1 .1953

(Dilekçe, özeti : Muhtarın yolsuz
lukları hakkında tahakkuk eden 
şikâyetlerinin neticelendirilmedi- 
ğinc dair).

Dilekçi : Muhtarın yolsuzlukları hakkında vâki şikâyeti 
üzerine yaptırılan tahkikat idare heyetine intikal etmiş bulun
duğu halde; bir türlü netilendirilmediğinden ve muhtarın es
ki suiistimallerinin nazarı itibara alınmadığından şikâyet ede
rek mahkemeye tevdi olunması için emir buyurulmasım iste
mektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Bu bapta tanzim olu
nan evrakı tahkikiyenin vilâyet idare kurulunca incelenerek 
5677 sayılı Af Kanunu şümulüne giren suçlardan dolayı taki
bat yapılmasına mahal olmadığına karar verilmiş bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanuni icabı yapldığı anlaşılan talep 
hakkında komisyonumuzca ayrıca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5432 2 1 .1 .1953

( Dilekçe özeti: Çorlu pancar mın- 
t akası fen memuru S ey fi Atınç’m 
yolsuz muamelelerinden şikâyet).

Dilekçi : Bağlı bulundukları Çorlu mıntakası pancar fen 
memuru Seyfi Atınç’ın; Marşal plânından almış olduğu zirai

Mehmet Eken. 
Tatar!ı Köyünde. 
Vize - Kırklareli.

Şükrü Karademir. 
Gümüşçay Köyünde 
D. P. Başkanı. 
Denizli.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Recep Al. 
Jandarma Karakol 
Komutanlığı eliyle. 
Babaeski - Pancar 
Köyü.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

aletlerden olan borcuna ait tahakkuk ve tahsilatı fazla yaptı
ğından veya hesabına hiç geçirmediğinden birçok miistahsıla 
asalsız borç tahakkuk ettirdiğinden ve dilekçede yazılı sair su
retlerle keyfî ve yolsuz muamelelerde bulunduğundan şikâyet 
ederek hakkında; gerekli tahkikatın yaptırılması için bir mü
fettiş gönderilmesini istemektedir.

İşletmeler Vekâleti cevabi yazısında : Mahallen yaptırılan 
tetkikat ve teftiş neticesinde; mezkûr iddiaların varit olma
dığı ve alâkalı şirket memurlarının fena maksatlara matuf her 
hangi bir hareketleri görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve hukuki şahsiyeye 
taallûk eden ihtilâftan dolayı da adlî mahkemelere müracaat 
olunması icabettiğine göre talep hakkında komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5433 2 1 .I .1953

9728/9057 Pehim Yaprak ve ar. 
1951 BeşpınaY Köyünde. 

'Çınar.

(Dilekçe özeti : Kendilerine veril
miş olan arazilerin ellerinden alın
maması hakkında.).

Dilekçiler : Hâzineye ait olup göçmenlik sıfatlarına binaen;
1941 yılmda kendilerine verilmiş olan araızilerin bu kere elle
rinden alınmak istendiğinden tazallümühal etmektedirler.

Devlet Vekâleti cevabi yazısında : İskân yolu ile dilekçi
lere verilmiş olan arazilerden bir kısmının adlarına tapulandı- 
nlmış olduğu ve bir kısmının da temlik muamelesinin bir an 
önce ikmal olunması lüzumunun valiliğe yazıldığı ve mezkûr 
yerlere bir gûna müdahale vâki olmadığı.

1505 sayılı Kanuna göre istimlâk edilmiş olup da tevzi ha
rici bırakılmış olan yerlerin de 5420 sayılı Kanuna göre eski 
sahiplerine iade olunması dcabettiğinden iskân yolu ile tahsis 
edilmesine imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5434 2 1 .1 .1953

9732/9061
1951

Bahtiyar Aydmer. 
istiklâl Mah. eski 
jandarma çavuşu. 
Bisra.

(Dilekçe özeti: Vatani hizmet ter
tibinden yardim yapılması hak
kında).

Dilekçi : Balkan, Birinci Cihan ve İstiklâl harbleri sırasın
da ve jandarma meslekinde 18 yıl hizmet görmüş bulunduğu 
halde kendisine hiçbir hak tanınmadığı için muhtacı mua
venet bir duruma düşmüş bulunduğunu belirterek hiç olmazsa
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Dilekçe
No.

9733/9062
1951

9734/9063
1951

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

vatani hizmet tertibinden kendisine yardım yapılmasını is
temektedir.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında : Müddeti hizmeti 20 se
neye baliğ olmıyan dilekçiye maaş tahsisine kanunen imkân 
olmadığı gibi hidematı vataniye tertibinden yardım yapıl
ması hususunda da keza kanuni bir hüküm bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili bulunan talep rakkında; komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5435 2 1 .1 .1953

İbrahim Emiroğln. (Bilekçe özeli: Fiilî hizmet zam-
1. Ordu Defterdar- mm dan faydalandırılması hakkın-
hjşb 1. Mümeyyizi. da).

Dilekçi : 1940 yılından beri s ay yar ordu birliklerinde ça
lıştığı ve 5434 sayılı Emekli Kanununun 32 nci maddesine
göre fiilî hizmet zammından da faydalandırılması icap etti
ği halde bu kanuni hakkının verilmediğinden şikâyet etmek
tedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Askeri saymanlık 
memurları; 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesi şümulü dı
şında bırakıldılından talebin tervicine kanuni ipıkân bulun
madığı bildirilmektedir.

Geresi düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5436 21 . 1 . 1953

Süleyman Akın. 
Kızılay mülteciler 
m iisa-fi rhaııcsin de. 
Kastamonu.

( Dilekçe ö z e ti : Serbest bırakılma
sı hakkında).

Dilekçi : Bulunduğu Kastamonu Mülteciler Misafirhane
sinden serbest bırakılmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr kampta bu
lunan dilekçi ve efradı ailesinin kefaletle serbest bırakılmış 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; istek yerine 
getirilmiş olduğu anlaşıldığından komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar-verildi.

Karar No. Karar tarihi

5437 2 1 .1 .1953
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í)735/9064
1951

Dilekçe
No.

0736/9065  
1051

0737/9066

Ahmet Durmuş. 
Karagül-]ek Köyün
de.
Susurluk - Balıkesir.

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

( Dilekçe özeti: 
halikında ).

Arazi verilmesi

Dilekçi : 1939 yılmda ve serbest göçmen olarak yurda gel
miş olduğunu ve kendisine hiçbir yardımda bulunulmadığını 
ve arazisi dahi olmadığını belirterek diğer göçmenler gibi ken
disine de iskân hakkı tanınmasını ve yahut Toprak Kanununa 
tevfikan arazi verilmesini, istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Serbest göçmen sıfatı 
ile ve 2510 sayılı Kanunda yazılı ve borçlanma suretiyle top
rak verilmesi için yapılması icabeden müracaata ait süre içe
risinde her hangi bir talepte bulunmamış olan dilekçi hakkın
da iskân bakımından yapılacak bir muamele olmadığı, ancak 
toprak ihtiyacının 4753 sayılı Kanunun Susurluk Kazasında 
tatbiki sırasında nazarı itibara alınacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkınöa komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5438 21 . 1 .1953

Mustafa < lümüştokim 
• Iandarma Biri iğinde 
uzatmalı onbaşı.
M u s t af a kem al p aşa.

Süleyman Ciök. 
Müskirat bayii. 
Mustafakemalpaşa 
Bursa.

(Dilekçe özeli : 1861 sayılı Ka
vunda tadilât yapılması hakkın
da).

Dilekçi : Jandarma meslekinde hizmet eden tecrübeli onba
şıları lıer bakımdan mağdur eden 1861 sayılı Jandarma Erat 
Kanununun günün icaplarına göre âdil bir şekilde değiştiril
mesini istemektedir.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında : Yaş haddinden dolayı 
terhis olunmuş bulunan dilekçinin tekrar istihdamına imkân 
bulunmadığı ve bu mevzuda bir kanun tasarısı hazırlanmış ise 
de Yüksek Meclise sunulmasının mümkün olamadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep  ̂ hakkında; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesine göre komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5439 21 . 1 .1953

Dilekçi 
lerine ruh s

(Dilekçe ö ze ti : Hafta tatili ruh
satından faydalandırılması hak
kında ).

Diğer bütün vilâyet ve kazalarda müskirat bâyi- 
t. verildiği ve ezcümle kendileri de geçen yıllarda
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Dilekçe

No.

9743/9072
1951

9747/9076
1951

aldıkları halde 1051 yılı hafta tatili ruhsatlarının verilmedi
ğinden şikâyet etmektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 394 sayılı Hafta 
Tatili haklımdaki Kanunun 5 nci maddesinde yazılı bulunan 
ve pazar günü açılacak olan yerler meyanında, müskirat bâ- 
yilerinden bahsolunmadıgı için hem müskirat ve hem de tütün 
bayii olan dilekçi ve emsallerinin bu kanundan istifade ede- 
ıniyecekleri bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanunun mutlak ibaresi karşısında ko
misyonca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5440 2 1 .1 .1953

(Dilekçe ö ze ti : Eski vazifesine 
inde olunması hakkında).

Dilekçi: Devlet Demiryollarının 19 yıllık emektar bir işçisi 
iken hasta bulunduğu bir sırada naklen tâyin kılındığı İsken
derun’daki vazifesine; 10 gün içerisinde gidememiş bulundu
ğundan dolayı ve İnzibat Komisyonu Kurulu ile son verilmiş 
olduğunu ve vâki müracaatlarına rağmen tekrar işe alınmadı
ğım belirterek mağduriyetine nihayet verilmesi için tavasssut 
buyurulmasmı dilemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Kanuni müddeti 
içerisinde tâyin edilmiş olduğu göreve gitmediğinden dolayı 
İnzibat Komisyonu karan ile kaydı silinen dilekçinin tekrar 
tavzifinin mümkün görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciine müracaatta muhtar olan 
dilekçinin talebi hakkında; komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karaır tarihi

5441 2 1 .1 .1953

İbrahim Erdinç.
S. No. 7100 
Abidinpaşa Cad. 
Doğan Mobilyc Evi 
No. 157, Kâni Ad
nan Öz d üş en eliyle. 
Adana.

Mustafa Bayrak. 
D. P. Başkanı 

Dallıkavak Köyün
den.
Sanz.

( Dilekçe özeli : Salyurt yaylasını, 
işgal- ettiklerinden dolayı gayri- 
I,-av ııvi alarak dövülüp ve tevkif 
ıSunduklarından şikâyet).

Dilekçi: İskânları için ilgili makamlara da müracaatta bu
lunarak yerleşmiş bulundukları Sanz ve Gürün hududu müşte- 
rekesini teşkil eden Salyurt yaylasından; Gürün Kaymakamı
nın emri üzerine ve jandarmalar tarafından dövülüp ve haka
ret edilmek ve keza kulübeleri de yıkılmak suretiyle çıkanlıpj 
ve 5 kişinin de kanunsuz ve haksız olarak tevkif edilmiş bulun
duğundan şikâyet ederek keyfiyetin bir an önce tahkik olun
ması için ve bir müfettiş gönderilmesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında: Hazine malı olup vb



Dilekçe
No.

Bakanlar Kurulu karariyle Tarım Vekâleti intifama bırakılan 
ve halen de Akçadağ Sultansuyu harası hayvanlarının fayda
lanmakta oldukları mezkûr yaylaya 80 hane tarafından yapı
lan fuzuli tecavüz dolayısiyle ittihaz olunan men’i müdahale 
kararının infazında ve keza infaz sırasında zâbıtaya mukave
met eden dilekçi ve arkadaşları hakkında tatbik olunan mua
melede mevzuata aykırı bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kendilerinden şikâyet olunan memurlar 
hakkında Memurin Muhakemat Kanununa tevfikan yapılması 
icabeden tahkikatın ifası ilgili mafevk idare makamlarına 
a,it bulunmasına, tevkife ait itirazın tetkikinin da kaza mer
ciini ilgilendirmesine binaen komisyonumuzun görevi dışında 
kalan talep hakkında bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5442 2 1 .1 .1953

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

!>748/9077 Mehmet Kayar. (Dilekçe özeti: Tapu satış muu-
1951 Takip memuru nıelelerinde çiftçilerin Ziraat Ban-

Ziraat Bankası kasma ve kooperatiflere olan borç-
Ajansı. luluk durumlarının tesbitini mec-
Vakfıkebir. bur kılan bir kanun çıkarılması

hakkında).

Dilekçi: Müteselsil ktfalet suretiyle Ziraat Bankasına borç
lu bulunan çiftçlerden bir kısmının gayrimenkullerini satıp ve 
yeni ikametgâhlarını da gizlemek suretiyle ve borçtan kurtul
mak maksadiyle başka mahallere naklilıane eylemeleri yüzün
den diğer borçluların ve bankanın müşkül bir duruma düştü
ğünü ifade ederek bu durumun tesbiti ve önlenmesi için tapu 
idarelerini; bankadan sormaya mecbur tutan bir kanun çıka
rılmasını istemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında: 2814 sa
yılı (Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ipotekli ve mütesel
sil kefaletli zirai alacakların taksitlendirilmesine mütedair 
olan) Kanunun derpiş ettiği ve tezkerede belirtilen alacak hali 
dışında; talep veçhile muamele ifasının şayanı mütalâa görül
mediği bildnilmektedir.

Gereği düşünüldü: Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem ifasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5443 2 1 .1 .1953



Dilekçe
No.

9749/9078
1951

9758/9087
1951

29

Mustafa Kelce. 
Ziraat Bankası Ha
berleşme işleri Mü
dürlüğünde.
Ankara.

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

( Dilekçe ö z e li : işçi Sigortalım  
Kurumunca Ziraat Bankası mit
ral; kat memurlarından kesilen si
gorta priminden şikâyet,).

Dilekçi: Ziraat Bankası muvakkat memurlarından olduk
ları halde; İşçi Sigortalan Kurumunca 3008 sayılı îş Kanur 
nunun 101 nci maddesini yanlış tatbik olunmak suretiyle ve 
îşçi idadma dâhil edilerek kendilerinden sigorta primi kesil
mekte bulunduğundan şikâyet etmektedir.

Çalışma Vekâleti cevabi yazısında: Danıştayın 1 . X II  . 1949 
gün ve 929/273 sayılı İçtihadı Birleştirme karan ile 3008 sa
yılı Iş Kanunu tatbik sahası dâhiline alınmış bulunan Ziraat 
Bankasında çalışan ve 3659 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinde 
yazılı müstahdemlerden bulunduğ-u anlaşılan dilekçinin: Sigor
ta kanunlan şümulü haricinde bırakılmasına cevaz bulunma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki kaza merdine ait bulunan ta
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5444 21 . 1 .1953

İsmail Güler.
Devlet Demiryolları 
Kartal yol çavuşu 
■S. No. 7979.
İstanbul.

(Dilekçe özeti: 5616 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması hak
kında).

Dilekçi : Yeni Emekli Sandığı ve 5616 sayılı Devlet Demir
yolları Barem kanunlarında yol çavuşlarının (maiyetlerinde çalı
şan bekçiler dahi memur sayıldıkları halde) işçi idadma dâhil 
edilmiş bulundukİ!ırından dolayı gerek mesbuk vs gerekse hali
hazır hizmetleri halamından yeni Emekli Sandığı Kanuna ile 
alâkalandırılmamış olduklarından bahsile mezkûr kanunda deği
şiklik yapılmasını istemektedir.

TJalştırma Vekâletinin cevabi yazısında . 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriye*5. Emekli Sandığı Kanununun 12 nel maddesin« göre 
Sandıkla ilgilendirilmemiş bulunan yol çavuşlarının mezkûr ka
nunun geçici 65 r.ci maddesine göre gayrimüseccel hizmetleri 
için borçlandırılmaların;;, da imkân bulunmadığı bildirilmek
tedir.

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

Karar No. Karar tarihi

5445 21 .1 .1953



9759/9088

Dilekçe
No.

9760/9089
1951

30

Nihal Afşar.
Nüfus kâtibi Abdul
lah eliyle Kunuıfşan 
Köyünde.
Acıpayam - Denizli.

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

(Dilekçe özeti: İlkokul veya köy 
kadınlar kursu öğetmenliklerinden 
birine tâyin olunması hakkında) .

Dilekçi : Kız, Kız Enstitüsü mezunlarından olup ilkokul veya 
köy kadınlar kursu öğretmenliklerinden birine tâyin olunmasını 
istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Enstitü mezun
larının; gerekmedikçe; kız teknik öğretmen okullarına ve mev
zuat müsait olmadığı için ilk ve ortaokul öğretmenliklerine tâyin 
olunamadıklan ve halen kız teknik öğretmen okullarında çalı
şan enstitü melunlarının da tasfiye maksadiyle köy kadınları 
gezici kurslarından nakledilmekte olduklarından bu itibarla 
Denizli Vilâyetinde dilekçinin durumuna uygun açık kadro ve 
vazife olmadığı için isteğinin yerine getirilmesine imkân bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5446 2 1 .1 .1953

Mahmut Katmer ve 
ar.
Muhtar.
Çarşı Mah.
Lice - Diyarbakır.

(Dilekçe özeti: Hani Nahiye mer
kezindeki P. T. T. Şefliğinin la
ğıv olunmaması hakkında).

Dilekçiler : Vâki masarifi karşılamadığından dolayı kaldı
rılacağını duydukları Hani Nahiye Merkezindeki P. T. T. şef
liğinin lâğvolunarak şube haline getirilmesinin halkın ihtiya
cını tatmin edemiyeceğinden bahsile buna mahal bırakılma
masını istemektedirler.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : P. T. T. merkezi 
olmıyan mahallerden vâki mütevali müracaatları karşılamak 
üzere 5584 sayılı Posta Kanununun 6 ncı maddesine istinaden; 
trafiği az ve masrafı fazla olan P. T. T. merkezlerinin şube 
haline getirilerek ve evvelce yaptıkları bilcümle posta muame
lelerini yine yapmak kaydı ile tek memurlu şube haline ko
nulmakta ve buralardan yapılan tasarruflarla da teşkilât bu- 
lunm:yan yerlerde şube açılmasının kararlaştırılmış olduğu 
ve bu itibarla şube haline getirilecek olan Hani merkezinin şu
be şekli ile de bugünkü şekilde işlem yapmaya devam edeceği 
ve dolayısiyle halkm haberleşme ihtiyacının hiçbir suretle mü
teessir olmıyacağı bildirilmektedir.

Gereci düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5447 2 1 .1 .1953



9764/9092
1951

Dilekçe
No.

9765/9093
1951

Haydar Akbaba. 
Muhtar.
Bozkale Köyünde. 
Kare.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

31 -

Komisyon kararı ve no sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: Toprak tevzi ko
misyonunca Vilâdikars Köyüne 
verilen meralarının kendilerine 
teslim olunması hakkında).

Dilekçi : Köyleri ile Vilâdikars Köyü arasında ve köy hu
dutları içerisinde bulunan Hazine malı köy meralarının hak
sız olarak ve 1942 yılında toprak tevzi komisyonu tarafından 
ellerinden alınıp adı geçen köye verilmiş olduğu ve o tarihten 
beri niza dolayısiyla tescil olunmamış bulunan mezkûr mera
ları üzerindeki iddialarının bu kere gönderilen müfettiş tara
fından haksız görülerek tescil muamelesine tevessül edildiğin
den şikâyet ederek Şûrayi Devlete dahi intikal ettirmiş bulun
dukları bu mevzuun âdil bir şekilde hallolunmasını istemek
tedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : 2502 sayılı Kanuna 
göre ve topraksız bulunan Vilâdikars köylülerine dağıtılan 
mezkûr yerlerin valilikçe aynı zamanda adı geçenler namına
1942 ve 1943 yıllarında temlik muamelesinin de yapılmış bu
lunduğu ve şikâyetçi olan köyün toprak durumlarının müsait 
olduğu gibi muamelesi tekemmül eden toprakların malikleri 
elinden alınarak bunlara verilmesine de imkân bulunmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza mercine ait olup Devlet 
Şûrasına dahi intikal ettiği anlaşılan talep hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar taribJ

5448 21 . 1 .1953

Memet Ali Civil (Dilekçe özeti: Bir kurar örneği-
oğlu. nin kendine gönderilmesi hakkm-
Or. Don. Malz. da).
sivil makinist. 
Ankara.

Dilekçi : Hâsıl olan lüzuma mebni vatandaşlığa kabulüne 
dair olan Bakanlar Kurulu kararı örneğinin kendisine gönde
rilmesini istemektedir.

Başvekâlet cevabi yazısında : Mezkûr karar örneğinin di
lekçe sahibine verilmek üzere Ankara Valiliğine gönderilmiş 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; istek yerine 
getirilmiş bulunduğundan komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5449 21 . I  . 1953



32 -

9769/0097 
1951

Dilekçe
No.

9098/9770 
19.": i

9774/9102
1951

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

Fiaasn 
Köyler 
Tür kol i

Dinçel ve ar. (Dilekçe özeti : Tiir keli - T aşk öp -
adına. rii yolu hakkında).

Dilekçi : Türkeli Bucağının iktisaden klkmabilmesi için 
Taşköprü Kazasına bir şose ile bağlanmasını istemektedirler.

Bayındırlık Vekâletinin cevabi yazısında : Türkeli’inin; 
Ayancık - Taşköprü yolunun 15 nci kilometresine bağlanması 
ile bu kaza ile irtibatının temin edilmiş bulunacağı ve Devlet 
yollan arasında bulunmıyan Türkeli Ayancık yolunun da 
valilikçe köy yolları çalışma programına alındığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında; komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5450 21 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Torbalı ve Meşe 
köyleri arasındaki, yol ve köprü 
inşaatında fenn î şartlara riayet 
olunmadığı hakkında).

Dilekçi : Yapılmakta olan Torbalı - Meşe köyleri arasındaki 
yol ve köprülerde kullanman malzemenin fenalığından ve fen
ni şartlara riayet olunmadığından keza kontrol mühendisinin 
afâkasızl’ ğmdan şikâyet ederek durumu bir heyet marifetiyle 
tetkik ettirilmesini istemektedir.

Bay:a.1;vlık Vekâleti cevabi yazısında : Mezkûr yolun Orman 
Müdürlü,r3. ?’.e alâkalı bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği dü-üililfla : Talep muktazasının tâyin ve ifası ilgili 
Vekâlet-"; rii bulunduğundan komisyonumuzca bir işlem ifasına 
mahal oh radığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5451 21 . I . 1953

Birmaz Karaoglu. (D ilekçi ö z e t i :  İskân istihkakının
Merkez Ka saba sı nd a. t, / ma « dam naşı hal, kında.).
Heeab;vi. Dilekçi : 9 nüfuslu efradı ailesi ile birlikte yerleştirilmiş bu- 

lunduruldukları Eceabat Kaza merkezinde kendilerine 17 dekar 
araziden başka bir istihkak verilmediğini belirterek-noksan ve
rilen bu iskân hakkının tamamlanmasını istemektedir.

Devlet Vekâleti cevabi yazısında : Verilen 17 dekarlık topra
ğın âdi iskân haddinden çok az olması münasebetiyle bu aile is
tihkakının tamamlanması hususunun Çanakkale Valiliğine ya- 
zıldrğı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre ta-

Dursun Uygur. 
Bereket Köyün de. 
Ardanuç.



—  83 —
Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5452 21 . 1 . 1953

(Dilekçe özeti: Yaş haddinin uza- 
tılması ve tekaütlük hakkı tanın
ması hakkında).

Dilekçi : 1930 yılından beri çalışmakta bulunduğa uzat
malı jandarma onbaşılığından; yaş haddinden dolayı çıkarıla
cağından ve emekli hakkı da tanınmadığı için mağdur edilmiş 
bulunacağından tazallümühal ederek kendi durumunda olan 
lar hakkında 43 yaş haddinin; uzatılmasını ve emekli hakkı, 
tanınmasını ve yahut polisliğe tâyin kılınmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında: 1861 sayılı Jandar
ma Erat Kanununun 18 nci maddesine göre müddeti hizmeti
20 seneyi bulanlara 300 lira ikramiye verilmekte olup bugün
kü mevzuat muvacehesinde bu kabil erata emekli aylığı bağ
lanmasına veya müddetlerinin uzatılmasına imkân bulunma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5453 21 . I . 1953

(Dilekçe özeti: Temditli jandar
ma onbaşılarının yaş haddinin 
uzatılmasına, sair memurlara ta
nınan haklardan faydalandırılma
larına dair).

Dilekçi : 43 yaşını ikmal etmek üzere bulunduğu için terhis 
olunarak perişan bir duruma düşeceğini ifade ile 1861 ve 5434* 
sayılı kanunlarla kendi durumunda bulunan temditli jandar
ma onbaşılarının mahrum bırakıldıkları, emeklilik ve sair hak
lan kabul olununcaya kadar istihdamına devam olunmasını 
ve çıkanlacağmı duyduğu kanunun bir an önce kabul buyurul 
masını ve bu meyanda yaş haddinin uzatılmasını istemektedir.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında : Yaş haddine uğnyan 
onbaşılar meyamnda terhisi için emir verilmiş bulunan dilek
çinin bu tarihten sonra istihdamına imkân bulunmadığı gibi 
uzatmalı onbaşı ve erlerin de diğer memurlar gibi bütün hak
lardan istifade etmeleri için hazırlanmış olan kanun lâyihası
nın da Meclise sunulmasının mümkün olamadığı bildirilmek-' 
tedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili

9779/9107 Hakkı Gören.
1951 Merkez J. Birliği 

9 uzatmalı onbaşı 
337 dosya No: lu. 
Burdur.

9778/9106 Osman öztürk. 
1951 Gozoyse Köyünde. 

Akçaabat.



—  34 —
Dilekçe

No.

9789/9114
1951

9790/9115
1951

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

bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5454 21 . I . 1953

(Bilekçe özeti: Naklen iskân kı- 
lındıUkları mahalde verilen arazi
nin aile efradı adına tescil olun
ması hakkında).

Dilekçi : Naklen iskân olundukları Gelibolu’nun Koru kö
yünde kendilerine tahsis edilmiş olan arazilerinin, daha önceki 
iskân mahallerinde verilen toprağın iskân ve tapu kayıtlan iptal 
olunmadığı için adlarına tescil olunamadığından bahsiie 4062 
sayılı Kanun gereğince muamele ifası dilemektedir.

Devlet Vekâleti cevabi yazısında : 10 yıllık mecburi ikamet 
müddetlerini doldurmadan mahalli mürettepleri olan Eceabat 
Kazası Alçıtepe Köyünden aynlan dilekçinin bu nakillerine ait 
niçbir muamele cereyan etmemiş bulundu ve keza iddia olunduğu 
gibi naklettikleri köyde kendilerine gayrimenkul tahsis olun
madığı ve binııetice yapılacak bir işlem bulunmadığı bildiril
mektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

5455 2 1 .1 .1953

(Bilekçe özeti: Gazi Eğitim En
stitüsüne doğrudan doğruya ve 
parasız yatılı olarak kabul olun
masına dair).

Dilekçi : Bulgaristan’da liseyi ikmal edip ve ilkokul öğret
menliği yapmakta iken; 1951 yılında yurda geldiğini, o tarih
ten beri öğretmenlik ve dunımuna uygun sair bir hizmet bula
madığını belirterek göçmenlik durumu nazan itibara alınarak 
kendisinin Gazi Eğitim Enstitüsüne doğrudan ve parasız olarak 
kabul olunması için emir buyurulmr'smı istemektedir.

Millî Eğitim Vekâleti cevabi yazısında: Yönetmeliğine göre 
Gazi Eğitim Enstitüsüne şartlan haiz bulunanlardan ve seçme 
imtihanına tâbi tutulmak kaydı ile parasız yatılı talebe alınmak
ta bulunduğu ve daha önce Vekâlete de müracaat etmiş bulunan 
dilekçiye bu yolda tebligat yapılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre;

Mehmet Yumrukçal. 
Büyük Çiğli Köyün
de.
Karşıyaka - İzmir.

Hüseyin Karaç. 
Koru Köyünde. 
Gelibolu.



—  36 -

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

talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5456 2 1 .1 .1953

9796/9121
1951

rülmeksizin Milli Emlâk Dairesince satışa çıkarılacağını haber 
almış bulunduğunu ve tapudan kayıt istenilmesi hakkmdaki mü 
racaatlannın da nazarı itibara alınmadığım belirterek kanun
suz olarak yapılan bu muamelenin durdurulmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Kadastroca tapu kaydı 
bulunmadığından dolayı 2613 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 
(H) fıkrası gereğince Hazine namına tesbit ve tescil olunan bu 
evin tapu kaydının bulunmasına medar olacak vesaikle birlikte 
müracaat etmesi lüzumunun dilekçiye tebliğ olunduğu halde bu 
güne kadar ibraz ettirmemiş olduğu bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

5457 2 1 .1 .1953

Zumbulya Kanari. 
Orhangazi So. No. 
36.
İstanbul.

(Dilekçe özeti: Tapu ile sahip 
bulunduğu evinin Millî Emlâk Da
iresince, kanunsuz olarak satışa 
çıkarıldığından şikâyet).

Dilekçi : Tapu ile malik bulunduğu evinin kaydı bulunmadığı 
iddia ve beyan ile ve tapu idaresinden sarmaya dahi lüzum gö-

9799/9124 İsmail Doğan. 
11121/10348 Paşamescit Mah.

1951 55 So. 9 No. lu evde. 
Bandırma.

(Dilekçe özeti: Emekli maaş ve 
ikramiyesinin noksan tesbit olun
duğu hakkında).

Dilekçi : Devlet Demiryolları emeklilerinden olup hizmet 
müddetine göre tahsis olunan maaş ve ikramiyede bir hata 
bulunduğuna işaret ederek sicil dosyasının tetkik olunup mez
kûr istihkakalarınm artırılmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâleti cevabi yazısında : 2847 sayılı Kanuna 
göre yapılan intibak dolayısiyle hata vukuundan şikâyette bu
lunanların müracaatlarım incelemek üzere kurulan komisyona 
(yapılan tamime rağmen) itirazda bulunmamış olan dilekçinin; 
bu tarihten 12 yıl sonra müracaatta bulunmuş olmasına ve tas
hih işlemlerine Maliye Vekâletince de itiraz edildiğinden inti
bakının tetkiki cihetine gidilemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aît bulunan talep



_  30 -

Dilekçe
No.

9800/9125
1951

9801/9126
1951

Dilekçe sahibim»
adı, soyadı ve adresi

hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon karan t« ne sebepten verildiği

5458 2 1 .1 .1953

İbrahim Sezen. 
İlkokul başöğretme
ni.
îbradı.

(Dilekçe özeti: Terfi ettirildiği 
derece maaşının verilmediğinden
şikâyet).

Dilekçi : 1950 yılı Mayısında bir üst dereceye terfi ettiril-i 
mis bulunduğu halde; kadrosuzluk yüzünden müktesep maaş 
derecesini almıyan mağdur öğretmenlere kadro temin eden 
5761 sayılı Kanundan istifade ettirilmesi icabederken; mezkûr 
kanun tatbikatında yanlış hareket edilmesi yüzünden işbu 
mağduriyetinin devam etmekte bulunduğuna işaretle bu yan
lışlığın bertaraf edilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâleti cevabi yazısında : 5761 sayılı Ka
nunla alman kadrolann, son maaş derecesindeki kıdeme ve bu 
İademin müsavi olması halinde meslekteki kıdemlerine göre 
tanzim olunan sıra listesi dairesinde tahsis olunmakta bulun
duğu, tahsis yapılamıyan öğretmenlere de açılacak kadrolann 
peyderpey tahsis olunduğu ve dilekçiye de sırası geldiği vakit* 
kadro tahsis edileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan ta
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5459 21 . I . 1953

Mahmut Hepşen. 
Bakırköy Yeni Mah. 
Mektep arkası So. 
No. 1.
İstanbul.

( Dilekçe özeti : Beraet ettiği hal
de tekrar işe alınmadığından şi- 
kâyet).

Dilekçi : Bakırköy Mensucat Fabrikasında çalışmakta iken 
yapılan bir ihbar üzerine talıtı muhakemeye alınıp ve işten 
el çektirilmiş bulunduğunu ve neticei muhakemede beraet edip, 
tekrar işe alınması için vâki miiracaatlannın da is’af olunma
dığını belirterek temadi eden mağduriyetine son verilmesini 
istemektedir.

Çalışma Vekâleti cevabi yazısında : Fabrikanın ikmal kıs
mında çalışmakta iken bir hırsızlık hâdisesinde methaldar 
olduğundan dolayı vazifesine son verilen dilekçinin aldığı 
karardan ancak 6 yıl sonra tekrar işe alınması için müraca
atta bulunmuş olmasına ve halen de münhal bulunmadığı için 
eski işine alınmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar olan
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

dilekçinin vâki talebi hakkında komisyonumuzca bir işlem, 
yapılmalına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5460 21 . I . 1958

9804/9129 Sami Gargılı. 
10658/9897 P. T. T. (2467) Si 

1951 eil No. lu. 
ödemiş.

(Dilekçf özeti : Aylıklı kadroya
alınmam hakkında).

Dilekçi : 1947 yılında bilimtihan ve stajyer olarak intisap et
miş olduğu P. T. T. İdaresinde talimatname hükümlerine ay
kırı olarak el’an asil kadroya alınmadığından tazaUümühal ede
rek aylıklı kadroya alınması esbabının teinin buyurulmasmı 
istemektedir.

Ulaştırma Vekâleti cevabi yazısında : Yapılan kadro tasar- 
rufatı dolayısiyle aylıklı kadrolara nakilleri mümkün olamıyan 
dilekçi ve emsallerinin mağduriyetlerinin kısmen tehvini mak
sadı ile 130 - 150 lira ücretli muhabereci kadrolarına nakle
dilmekte bulundukları nitekim dilekçinin de 3 . V . 1950 tari
hinde 130 lira ücretli, ödemiş merkez muhasebeciliğine nakil 
olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan ta
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5461 21 . I . 1953

9818/9141 Kâzım Sevingül (Dilekçe özeti : Nazilli Yargıçlığa
1951 Karaman Mah. nın bir veraset muamelesinden şi-

No. 23 te. kâyet).
Denizli. Dilekçi : ittihaz olunan veraset ilâmı dairesinde kendisine

verilmesi icabeden paranın Bankaca ödenmesi için Nazilli Yar
gıçlığından yazılması ve almması gereken (ve bu yolda mua
mele ifası için emir verilmiş bulunduğu halde) yazı ve kararın 
verilmesi için emir buyurulmasmı istemektedir.

Adalet Vekâleti cevabi yazısmda : Dilekçinin; daha önce 
Vekâlete yaptığı müracaat üzerine; durumun incelenerek De
nizli C. Savcılığı vasıtasiyle kendisine tebligat yapılmış bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Teşıkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesiyle : Hâkimlerin görecekleri dâvalarda ve verecekleri 
kararlarda tamamı ile müstakil ve her türlü müdahaleden 
azade bulundukları belirtilmiş bulunmasına binaen talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5462 21 . I . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

9819/9142 Raşit Çetin.
1951 Çal Dagal Köyünde. 

Denizli.

( Dilekçe özeti : Hazine tarafından 
zaptolunan arazisinin veyahut 
mukabilinde başka bir yer veril
mesi hakkında).

Dilekçi : Tapuda müseccel vesaika müsteniden sahip bu
lunduğu 25 bin lira değerindeki arazinin lıapisanede bu
lunduğu bir sırada hâli bir arazi olarak ve muhacirine ve
rilmek üzere Hazine namına kayıt ve tescil olunmuş ve bu mev
zuda açtığa dâvanın da reddedilmiş bulunduğundan şikâyet 
ederek mezkûr toprağın iade olunmasını veyahut bu değerde 
kendisine başka bir Hazine arazisi verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâleti cevabi yazısında : Dilekçinin; Devletin hü
küm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olan 300 dönüm
lük mezkûr araziyi fuzulen işgal etmekte iken Doğu muhacir
lerine verilmek üzere elinden almması dolayısiyle ikame ettiği 
men’i müdahale dâvasının mahkemece reddedilmiş olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunup; 
mahkemece de karara bağlandığı anlaşılan talep hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Dilekçi : îcra memuru hakkında yaptığı bir şikâyete ait 
bidayeten İspir Savcılığınca verilmiş olan kayıt, tarih ve nu
marasının bilâhara sahteliği iddia ve beyan olunduğundan ve 
aynı kaza hâkimi tarafından usulsüz yargılamada bulunul
duğundan ve saireden bahsile iadei muhakeme talebine esas 
olmak üzere mezkûr kayıt örneğinin verilmesine, keza bu şahıs
lar hakkında tabikat ifasına emir verilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyetçinin Şamil 
Polât aleyhine İspir Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı dâva
nın reddedilip Yargıtayca da tasdik olunduğu, hâkim tarafından 
vâki hakaret iddiasına ait hiçbir delil bulunmadığı.

Mumaileyhin savcılığa verdiği şikâyet dilekçesine ait kay
dın Odacı Nusret tarafından tahrif edilmiş bulunmasına mebni 
istediği örneğinin verilemediği ve adı geçen hakkında da 25 
günlük hapis cezası verilmiş olduğu gibi bu mevzudaki sair iddia
sının da teeyyüt etmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre

Karar No. Karar tarihi

5463 21 . I . 1953

9820/9143 Fatma Güngör. 
1951 Yukan Mah. 

Ispir.

(Dilekçe özeti: İspir Savcılığına 
yaptığı bir müracaata ait kayıt 
örneğinin verilmesine, savcı ve 
yargıç hakkında takibat yapılma
sına dair).
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

9788/9113 Ahmet Şimşek. 
10420/9676 Kılıçdede Malı. 
11919/11076 Cami So. No. 1. 
14166/13199 Samsun.

1951

9697/9026 Mehmet Sancar. 
13948/12989 Devlet Demiryolları 

1951 Şube 52 İstasyonda 
Malatya.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

talep hakkında komisyonumuzca bir işlem ifasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5464 2 1 .1 .1953

(Dilekçe özeti: Tekaütlük hakkı 
tanınmasına dair).

Dilekçi : 35 seneye baliğ olan müddeti hizmetinin 17 küsur 
senesini Devlet Demiryollarında geçirdiğini ve yaş haddinden 
dolayı cüzi bir ikramiye verilmek suretiyle vazifesine nihayet 
verilmiş bulunduğunu belirterek vâki mağduriyetinin telâfisi 
için tekaütlük hakkı tanınmasını veyahut 5417 sayılı İhtiyarlık 
Sigortası Kanununa uyan durumundan dolayı kendisine bir hak 
verilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : 27 . IV . 1948 tari
hinde yaş haddinden emekliye sevkedilen dilekçinin gayrimüsac- 
cel hizmetlerinin tescili için müracaattta bulunmamış olmasına 
binaen ve müddeti hizmeti 20 seneye baliğ olmadığı için 2904 
sayılı Kanunun 14 ncü maddesine göre kendisine emekli aylığı 
bağlanmasına; keza 5417 sayılı Kanundan da faydalandırıl
masına imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar olan 
dilekçinin talebi hakkında; Vekâlet cevabına göre, komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5465 2 1 .1 .1953

(Dilekçe özeti : Hakkı olan unvan 
ve üst derecenin verilmesi hakkın
da).

Dilekçi Kendisinin de meslek okulu mezunu bulunmasına 
rağmen kadrosuzluktan dolayı hakkı kanunisi bulunan unvan 
ve üst derecenin verilmiyerek mağdur edilmiş bulunduğunu ve 
ilâveten de adına kira borcu tahakkuk ettirilip maaşından gay- 
rikanuni bir şekilde tevkif olunmakta bulunduğundan şikâyet 
etmektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Meslek okulundan 
mezun olan dilekçinin; 1947 yılında, hakkı müktesebi olan de
receye tâyin ve 1950 yılında da unvanının sürveyyanlığa tahvil 
edildiği ve bu meyanda maaş derecesinin de yükseltilmiş bu
lunduğu, bu muamelede kanuna aykırı bir cihet görülemediği 
gibi üst kadro ve unvanın verilebilmesinin de münhal kadro ile 
mümkün olacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep



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

15147/14146 Safaî Erdemli. 
9714/9043 Bilecikçi So. No.

1951 210/1.
Pangaltı - İstanbul.

11974/11126 Hüseyin Çelik. 
9754/9083 Hakkı Emiroğlu.

1951 eliyle.
Ş. Karaağaç.

hakkında; komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olma
dığına ekseriyetle karar verildi

Karar No. Karar tarihi

5466 21.1.1953

(Dilekçe özeti: Kanuni hakkı bu
lunan emeklilik ikramiyesinden 
mahrum bırakıldığından şikâyet).

Dilekçi: 26 Temmuz 1946 tarihine kadar fiilen polislik va
zifesi başmda bulunduğu halde bu tarihli bir tebliğâtla 13 Tem
muz 1946 dan muteber olmak üzere ve yaş haddinden dolayı 
emekliye sevkolunup ve 30 senesini dahi doldurmadığını bil
dirilerek ikramiyeden de mahrum bırakıldığından şikâyet ede
rek dilekçesinde yazılı kanuni sebeplere ve Yüksek Meclisin 
185 numarak tefsir kararına göre; bu kanuni müddetini ik
mal etmiş olduğundan mezkûr ikramiyesinin ödenmesine emir 
buyurulmasmı istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Mülga 2388 sayılı Ka
nuna tevfikan ve 50 yaşını ikmal etmiş bulunduğundan dolayı 
13. V II. 1946 tarihinde emekliye sevkolunan dilekçiye müddeti 
hizmetinin ancak 29 sene 11 ay 24 güne baliğ olduğu ve 30 yılı 
doldurmadığı için ikramiye verilemediği, mumaileyhin bu mev
zuda Danıştaya da dâva açmış bulunduğu bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup Danaş- 
taya da intikal ettiği anlaşılan talep hakkında; komisyonumu*' 
oa bir işlem yapılamama mahal olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

5467 21.1.1953

(Dilekçe özeti: İskân talebine 
dair).

Dilekçi : 110 nüfuslu ve Serik Kazasında kayıtlı bulunan 
Karakoyunlu aşiret halkının göçebe durumdan usanmış olduk
larını ifade ederek Serik Kazasının Kadriye Köyündeki mev
cut hâli arazide ve yahut Manavgat Kasasının Niğit Köyünde 
bulunan fazla Hazine arazisinde iskân olunmak suretiyle bu 
durumdan kurtarılmalarını istemektedir.

Devlet Vekâleti cevabi yazısında : İsparta ve Antalya ile 
yapılan muhaberede; bu aşiretin, toprak bulunmaması yüzün
den İsparta ve Serik Kazasında iskân olunmasının mümkün 
bulunmadığı, Niğit köyünde Hazine arazisi mevcut bulunup 
bulunmadığı hususunun da keza Antalya Valiliğine yazıldığı
nı, müspet cevap alındığı takdirde bu göçebelerin orada iskân
ları cihetine gidileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına gön



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

15566/14533 Dr. Sükûta Tükel.
1952 Bahçelievler Beşinci 

ıSo. No. 32.
Ankara.

13669/12728 Ahmet Acar ve ar. 
13888/12932 Muhtar

Subatan Köyünde. 
Konya.

talep hakkında komisyonumuzca bir işlem ifasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5468 2 1 .1 .1953

(Dilekçe özeti: İstiklâl madalya- 
m verilmesi hakkında).

Dilekçi : Tebdilhavah olarak Filistin cephesinden İzmir’e 
gelerek burada askerlikten istifa edip; uhdesine tevdi olunan 
bir vazifeyi sıhhi durumuna rağmen kabul ve Millî Mücadele
ye katılmış bulunduğuna ve bu münasebetle İstiklâl Madalya
sı ile taltif olunması için 1949 yılında Yüksek Meclise yaptığı 
müracaatın 977 sayıh Kanundan bahsile is’af olunmadığına 
işaret ederek; ancak resmî bir Devlet dairesi tarafından ve
rilebilecek olan böyle bir cevabı; bilcümle salâhiyeti nefsinde 
toplıyan bir Meclisin o zamanki taşıdığı zihniyete atfetmiş bu
lunduğundan, ekli olarak takdim ettiği vesaikin tetkik olu
nup bu vatani hakka müstahak görüldüğü takdirde talebinin 
ia’afı esbabının istikmalini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Mevcut kanun hükümleri karşısında; an
cak yeni bir kanun teklifini mutazammın bulunan talep üze
rine; komisyonumuzca ve bu sıfatla yapılacak bir muamele 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5469 2 1 .1 .1953

(Dilekçe özeti: Mera ihtiyacı hak
kında).

Dilekçi : Köylerinin bulunduğu sahanın kendilerine ait me
ra olduğu iddiası ile açtıkları dâvayı kazanan mücavir Apsan 
Köyünün bu hareketi dolayısiyle hayvanlarının otlakıyesiz kal
dığından şikâyet ederek bu yerin keşfi için bir heyet gönderil
mesini ve. yahut bulundukları yerden başka bir mahalle naklo
lunmalarını istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Filhakika 1323 yılın
da Apsan Köyü merasına yerîeştirilmiş olan müşteki köy hak
kında ve meralarının ellerinden alındığı iddiasiyle dâva açmış 
olan Apsan Köyünün bu dâvayı kazanıp ve yeri de icra marife
ti ile tekrar ellerine geçirmiş bulundukları.

Meraya olan ihtiyacı bakımından acınacak durumda olan 
şikâyetçi köye Mâliyece borçlandırma suretiyle verilmiş bulu
nan 1000 dönümlük yerden başka mera tahsisine imkân bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre vft-
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Dilekçe
No.

14298/13318
1952

9705/9034
1951

kı talep hakkında, komisyonumuzca tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5470 2 1 .1 .1953

Hakkı Sülenbe. (Dilekçe özeti : Memurin Kanunu
nun müzeyyel maddesine tevfikan 
Mücadelei Milliye zammından fay
dalandırılması hakkında).

Dilekçi - 23 Nisan 1336 dan 23 Ağustos 1339 yılına kadar 
devam eden millî mücadeleye fiilen ve küçük zâbit olarak ka
tıldığı halde mensup bulunduğu vekâletçe mücadele zammından 
faydlandınlmadığı için Danıştayda açtığı dâvanın; Memurin 
Kanununun alâkalı müzeyyel maddesini taşıdığı mânâ ve mak
sada göre izah ve imal eden kanun sözcüsünün mütalâasına 
dâhi itibar olunmaksızın sadece mezkûr maddei kanuniye metni 
ile mütalâa olunmak suretiyle reddedilmiş bulunduğundan bah- 
sile, halen Millî Savunmada çalışan subay, askerî memur ve kü
çük zâbitlere dâhi bu hakkın tanınmakta bulunduğuna göre 
kendisinin de bu kanuni âtıfetten mahrum bırakılmamasını iste
mektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâleti cevabi yazısında : Küçük zâbit 
olarak Millî Ordu da hizmet edip ve terhisini mütaakıp memu
riyete intisap etmiş bulunan dilekçinin ne ihtiyat zâbit ve ne
de gedikli olmadığına göre; 788 sayılı Memurin Kanununun 
müzeyyel maddesinden istifade ettirilmesine kanuni imkân gö
rülemediği belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 
ncü maddesi müvacehesinde yapılacak bir muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5471 2 1 .1 .1953

(Dilekçe özeti : Etnografya Müze
sine naklolunan köy camiine ait 
minber ve mihrabın köye iade 
olunması hakkında).

Dilekçi : Tarihî eserlerin; bulunduğu toprak ve memleket
lerle olan esaslı münasebetlerine işaretle köylerine ait tarihî 
camiden alınarak Etnoğrafya Müzesine nakledilmiş bulunan 

- miıiber ve mihrabın köye iade olunmasını istemektedir.
Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Köyde; rutu

betten ve ağaç kurtlarının tesiri ile harap olmakta iken Etnoğ
rafya müzesine naklolunup ve burada restore edilen mezkûr

Ömer Yücesoy 
Muhtar.
Taşkınpaşa Köyünde 
Ürgüp.

Gümrük ve Tekel 
Vekâleti Tetkik Md. 
3 ncü bölüm Âmiri. 
Ankara.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adren Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

minber ve mihrabın 18 nci asır Türk Şaheserlerinden olduğu, 
gelecek nesillere intikal ettirilebilmesi ve muhafaza olunabilmesi 
için en muvafık yerin müze bulunduğu belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5472 2 1 .1 .1953

9706/9035 Aşir Çelik. (Bilekçe özeti : Engel Köyü Muh-
1951 Engel Köyünde. tan hakkında yaptığı şikâyet ve

Hacilbektaş. ihbarların bir müfettiş marifetiy
le tahkik ettirilmesine dair).

Dilekçi : Engel Köyü Muhtarı Ali Çevik'in suiistimalleri 
hakkında; gerek Cumhur Başkanlığına ve gerekse İçişleri Ve
kâletine yaptığı mütaaddit müracaattan alelusul tahkik ettiril
miş bulunmasından dolayı hakikatlerin açığa çıkmamış bulun
duğunu belirterek vâki ihbar ve şikâyetlerinin bir müfettiş 
marifetiyle tahkik ettirilmesini istemektedir.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında : Yaptınlan tahkikata mü- 
taallik soruşturma evrakı üzerine adı geçen muhtar hakkında; 
kaza idare kurulunca men’ i dnjo SUU[U9A uutbsi aui9JfBqnxn 
mezkûr karann vilâyet'idare kurulunca da tasdik edilmiş bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanuni icabı yapıldığı anlaşılan talep 
hakkında aynca komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5473 2 1 .1 .1953

9716/9045
1951

Musa Tanyeri. 
Riae Mah. No. 76. 
Uzunköprü.

(Dilekçe özeti: 4 aylık iş göre
mezlik ödeneklerinin tediye olun- 
>rum hakkında).

Dilekçi : Çalışmakta olduğu1 İzmir tütün mağazasında geçir
diği bir kaza dolayısiyle istihkakı bulunan 4 ayhk iş göremezlik 
alacağının tediyesine emir verilmesini istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Zikrolunan kaza do- 
layısiyle dilekçiye; tezkerede yazılı tarihler arasında tedavi mas
rafı yapıldığı ve iş göremezlik istihkakı ödenmiş olduğu ve 
17 . IX  . 1950 tarihinden sonra ki, durumu tesbit edilemediğinden 
bu süre için aynca iş göremezlik ödeneği verilmesine imkân 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan talep



Dilekçe
No.

5474 21 . 1 .1953

(Dilekçe özeti: Tekaütlük mua
melesinin kaldırılmasına dair).

Dilekçi: Ulaştırma Vekâletince ve 4222 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesi yanlış anlaşılmak suretiyle yapılan emekli muamele
sinin kaldırılmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâleti cevabi yazısında : 4222 sayılı Kanunun 
17 nci maddesi ile tanınan salâhiyete müsteniden : Devlet De
miryolları İdaresince emekliye sevkedihniş olan dilekçiye 2G kü
sur senelik tekaütlük hizmetine göre emekli aylığı bağlanmış 
olduğu ve hizmetine de ihtiyaç bulunmadığı için tekrar tavzifine 
imkân görülmediği bilidirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetldkı kaza merciine ait bulunan talep 
baklanda komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5475 2 1 .1 .1953

9720/9042 Remzi Akaltan. 
11639/10819 Akarbaşı Mah. Kr- 

195.1 zin So. No. 7. 
Eskişehir.
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Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

9718/9047 Zeliha Demir. (Dilekçe özeti: Yetim maaşı bağ-
Dere Köyünde. Umması hakkında).
Daday. Dilekçi : istiklâl Savaşında şehit olan oğlundan kocasına 

bağlanmış bulunan maaşın; mumaileyhin 1937 yılında vefatı 
dolayısiyle kesilmiş olduğundan ve kendisine düşen hissenin 
tahsisi hakkmdaki vâki müracaatlarına da menfi cevap veril
miş bulunduğundan bahsile mevzuata aykırı gördüğü bu mua
melenin ıslah olunarak dileğinin yerine getirilmesini istemek
tedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
Yüksek Meclise vâki ve vekâlete tevdi olunan daha önceki 
müracaatı üzerine, gerek 1325 ve gerekse 1683 sayılı Kanun 
hükümlerine göre; ölüm tarihinde dul bulunmıyan analara 
maaş bağlanmasına imkân olmadığı ve 1683 sayılı Kanunun 
64 ncü maddesinin 2 nci fıkrasındaki (Vefat tarihinde müsta
hak olmıyanlara bilâhara maaş tahsis olunamaz) kaydı karşı
sında dileğinin yerine getirilemiyeceğinin kendisine tebliğ 
adilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep



Dilekçe
No.

9687/9016
1951

9691/9020
1951

46
Dilekçe sahibima

adı, soyadı ve adresi Komisyon karaı-ı ve ııe sobepteu verildiği

hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına kaı-ar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5476 2 1 .1 .1963

Adil Budaras. 
Meşkûre Budaras ve 
Mitat Balâmir umu
mi vekili.
Kuşadası.

(Dilekçe özeti : Kuşadası Beledi
yesi tarafından yapılan bir istim
lâk muamelesinden şikâyet).

Dilekçi : Müekkillerine ait olup, Kuşadası’nda kâin bir bi
nanın tamiri için müşkülâtla ruhsat temin edilerek faaliyete 
geçtikleri bir sırada belediye tarafından mevcut olmıyan ve 
henüz tasdik edilmemiş bulunan imar plânından bahsile ve 
ucuz bir bedelle mezkûr binanın istimlâkine tevessül edilmiş 
ve dolayısiyle tamir faaliyetinin durdurulmuş bulunduğundan 
şikâyet ederek haklarında reva görülen bu kanunsuz muame
lenin önlenmesini istemektedir.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında : Dilekçinin iddia ettiği 
gibi; mezkûr binaya ait tamir ruhsatının 1940 yılından beri 
verilmemesinin varit bulunmadığı; vâki müracaatı üzerine 
ruhsat verilip tamirat ve tadilâta başlanılmış olduğu, ancak;
1951 yılında tasdik ve kazaya gönderilmiş olan imar plânı 
üzerine mezkûr binanın (seyrüsefere mâni olan) Batı kısmı
nın istimlâkine karar verilip bedeli istimlâkten mütevellit ih
tilâfında mahkemece derdesti rüyet bulunduğu, binanın ta
mamına ait istimlâk kararının ise kaymakamlıkça tasdik 
edildiği gibi mezkûr inşaatm ikmal olunup adı geçenler ta
rafından kullanılmakta bulunduğıı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; inşaatm ikmal 
edilmiş ve binanın istimlâk olunan kısmına ait doğan ihtilâ
fın da kaza merciine intikal etmiş bulunmasına mebni vazife 
cihetinden komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5477 2 1 .1 .1953

Mehmet Sancar.
D. D. Y. Şube 51 de 
S. No. 44883.
Gar - Malatya

(Dilekçe özeti: Demiryolları mes
lek okulu memurlarına lise bitir
me hakkının tanınmasına dair).

Dilekçi : Devlet Demiryolları meslek okulunu bitirenlerin
de bu okulun tedrisat durumuna nazaran lise bitirme hakla
rının tanınarak yüksek okullara devamlarının teminine tavas
sut buyurulmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Barem bakımın
dan lise muadili tahsil vermiş bulunan mezkûr okul mezunla
rının; yüksek okula devam edebilmelerinin ancak dışardan lise
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bitirme ve olgunluk imtihanlarına girmeleri ile mümkün bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında; komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5478 21 . I . 1953

9693/9022
1951

Dilekçi : Yerleştirilmiş bulundukları Yeniziğra Köyüne ait 
olup, tayyare meydanı istimlâk sahası ile hiçbir gûna alâkası 
bulunmıyan otlakıyeden hayvanatın istifadesine mümanaat 
eden ve zaman zaman hayvanlan yakalıyarak koruma mecli
sine teslim ve sahiplerine ceza verdiren ve dövdüren tayyare 
meydanı bölük komutanından şikâyet ederek icabeden tetkika- 
tın ve takibatın yapılmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâleti cevabi yazısında : Arazü hâliye- 
den olup 1938 - 1939 yılında Kütahya tayyare meydanı hudut- 
lan içerisine alınmış olan mezkûr yer hakkındaki bu şikâyet 
üzerine yaptırılan tahkikata göre; kanunsuz her hangi bir mu
amele cereyan etmemiş bulunduğu ve iddiaların yersiz olduğu, 
keza tahkikata ait rapor ve eklerinin gönderildiği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Halil Yavuz ve ar. ( Dilekçe özeti: Hayvanatın köy
Muhtar. ot lakiy esinden istifadesine mâni
Yetnisığn Köyünde. olan tayyare meydanı muhafız
Kütahya. höliik komutanından şikâyet).

5479 21 . I . 1953

9694/9023
1951

Rüştü Pasin.
Türkiye Emlâk Kre
di Bankası Müdürü. 
Eskişehir.

(Dilekçe özeti: Askeri fabrikalar
daki hizmetlerinin emeklilik müd
detine eklenmesi hakkında).

Dilekçi : Askerî Fabrikalarda geçen 8 yıllık yevmiyeli 
ve mecburi hizmet müddetinin yeni Emekli Kanununun borç
lanma hükümleri dairesinde; emeklilik müddetine eklenmesi 
esbabının temin buyurulmasmı istmektedir.

Maliye Vekâleti cevabi yazısmda : 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda : Yevmiyeli hizmet
lerini borçlanma suretiyle emekliliğe esas hizmetlere eklene
ceğine dair bir kayıt bulunmadığından dileğin yerine getiril
mesine kanuni imkân olmadığı bildirilmektedir.
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Gereği dübiinüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6480 2 1 .1 .1958

(Dilekçe özeti : 2921 ve 5434 sayı
lı kanunlara bir fıkra eklenmek 
suretiyle ölen kocnsmdan kendisi
ne ve 3 yetimine aylık bağlanması 
hakkında).

Dilekçi : Tekrar hizmete kabulünü mütaakıp; tahtı muha
kemeye alınmış bulunduğu bir sırada ve temadi eden rahat
sızlığı yüzünden geri aldığı tekaüt aidatını sandığa iade et
meye vakit bulamadan ölen kocası, Aydın Tekel Başmüdür
lüğü muhasebe memuru Turan Kabadayı’ya ait bu meblâğı; 
kendisi ve 3 yetimi %  5 faizi ile birlikte ödemek kaydiyle ken
dilerine maaş bağlanmasını ve bunun temini için 2921 ve 5434 
sayılı kanunlarda icabeden değişikliğin yapılmasını istemek
tedir.

Gümrük ve inhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Di
lekçinin; daha önce Yüksek Başkanlığa vâki müracaatları do- 
layısiyle arzolunduğu üzere dileğinin yerine getirilmesine ka-> 
nuni imkân bulunmadığı, kanunda deüişiklik yapılmasına dair 
olan bu defaki müracaatı üzerine de keza vekâletçe yapılacak 
bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin; aynı mealde ve daha önce 
vâki müracaatları üzerine selef komisyonca 56 sayılı bir karar 
verilmiş bulunmasına mebni aynı isteğin temini maksadiyle 
ve bir kanun teklifini mutazammm bulunan bu defaki müra
caatı hakkında da komisyonumuzca bir muamele ifasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

9703/9032 Saime Kabadayı. 
16146/15079 Müftü Hüdai eliyle.

1951 Akçakoca.

5481 21 . I . 1953

9704/9033
1951

Emin Omay. 
Belediye zabıta me
muru.
Karamürsel.

(Dilekçe özeti ladei memuriyet
ettirilmesi hakkında;).

Dilekçi : Dilekçesinde zikrettiği ailevi bir sebep yüzünden 
ve müdafaai nefis maksadı ile kayınpederi Abdülkadiri yara
lamış bulunduğundan dolayı, Urfa Ağır Ceza Mahkemesince 
4 sene küsur ay hapis cezasına mahkûm edilip Umumi Aftan 
bilistifade tahliye edilmiş bulunduğu halde, polislikten ihracı 
hakkında verilen kararın refi olunmıyarak iadei memuı^yet 
ettirilmediğinden şikâyet etmektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Urfa’mn Sürüç Ka-
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ile vâki geçimsizliği yüzünden kayınpederini yaraiıy^rak teç- 
zası Mürşitpınar Hudut Kapısı polis memurlarından iken kansı 
hizatı ile Suriye’ye kaçıp ve yurda iade olunan dilekçi hak
kında ittihaz olunan mezkûr mahkumiyet karan dolayısiyle 
keza Polis Divanınca da memuriyetten ihracına karar varilmiş 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki idari kaza merdine ait bulunan 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5483 21 . I . 1953

Başkan 
Maraş 

Abdullah Ay t emiz

Sözcü 
Bolu , 

Mahmut Güçbilmee

Kâtip 
Bilecik 

İsmail Aşkın
Balıkesir 

Ali Fahri İşeri

Konya Elâzığ Kastamonu Malatya
Abdurrahman Fahri Ağaoğlu Hâmit Ali Yöney Muzaffer Ali Mühto Nuri Ocakcıoğlu

Malatya Seyhan Trabzon Urfa
Abdi'dkadir özbay Salim Serçe Salih Esad Alperen Reşit Kemal Timuroğlu

Yozgad
Yusuf Karsltoğlu

(Dilekçe sayısı : 107)

»

T. B. M. M. Bastnuvi
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Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

14543/13382 A. Nusret Uzkan.
D. D. Yolları Cer 
Atelyesi Termin 
Bürosunda.
S. No. 14971. 
Eskişehir.

Komisyon kararı ve ne sebepteu verildiği

(Dilekçe özeti: Çocuk zammı öden
mesi hakkında).

Dilekçi : Heybeli Deniz Harb Okulunda okuyan oğlu için 
mensup olduğu Genel Müdürlüğün memur ve hizmetlilerinin 
ücretlerine dair olan Kanuna ek 4620 sayılı Kanunun 5080 sa
yılı Kanunla değişen 8 nci maddesi gereğince çocuk zammı 
ödenmesi istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Askerî okullarda 
okuyan talebelere (357) sayılı Kanun gereğince aylık veril
mekte olmasına ve 4620 sayılı Kanunun değişen 8 nci madde 
sinin B fıkrasının 3 numarah bendi gereğince dilekçiye oğlu 
için çocuk zammı ödenmesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre komisyonumuzca bu hususta bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin dilediği takdirde kaza merciine mü
racaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5483 21 . I . 1953

14527/13366 Vedat Ertan.
Hastane Caddesi 
No. 71.
ödemiş - îzmir.

(Dilekçe özeti : Bir lisan dersin
den hak verilmesi hakkında).

Dilekçi Lise mezuniyet imtihanında kalmış olduğundan 
bahsile bir lisan dersinden imtihan hakkı verilmesini istemek
tedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin dört 
defa girdiği imtihanları başaramıyarak lise diploması almak 
hakkım kaybettiği yalnız başaramadığı derslerden bir kere da
ha imtihana alınmasına Yönetmelik hükümleri müsait olmadı
ğı için okul dışından ve lisenin her üç sınıfının bütün dersle
rinden iki defa daha imtihana alınmasına müsaade edildiği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bu
lunan dilekçinin talebi hakkında komisyonumuzca bir işlem



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14529/13363 Ruhsar öztürk. 
6846/6318 Karabaş Mah. Kıı- 
1881/1754 ruçeşme »So. No. 14. 

İzmit.

14578/13412 Rüstem Dönmez, 
ve ar.
Muhtar.
Bacı Köyünde. 
İznik
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Komisyon karar ve ne sebepten verildiği

yapılmasına mahal olmadığma karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

5484 21 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Kesilen şehit maa
şının tekrar verilmesi hakkında).

Dilekçi : Çanakkale Harbinde şehit düşen kocası Veliden 
bağlanan şehit maaşının haksız olarak 'kesilmesi perişan ve 
mağduriyetini mucip olduğundan bahsile bu maaşın eskisi gi
bi verilmesi ve birikmiş olanların da ödenmesini istemekte
dir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Sâri hasta
lıktan ölenlerin yetimlerine maaş bağlanmaması Meclisi Âlice
7 Şubat 1334 tarihinde kabul edilmiş ve dilekçinin kocası da
8 Kasım 1331 de iltihabı emadan ölmüş ve yetimlerine bağla
nan maaşın da Maliye Vekâletinin 9 . I I I . 1336 gün ve 2630/220 
saydı emirleriyle kesilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstek hakkında kaza merciine müraca
atta muhtar bulunan dilekçinin işbu talebi üzerine komisyonu 
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

5485 21 . I 1953

(Dilekçe özeti : t  pek ve mamulleri 
halikındaki Muamele Vergisinden 
şikâyet).

Dilekçiler : İpek ve mamullerinin lüks eşya addedilip yüz
de yirmi nispetinde Muamele Vergisine tâbi tutulmasından 
şikâyetle bunların yüzde beş nispetinde vergiye tâbi kılınma
sı, ipek ve ipliklerin Muamele Vergisinden muaf tutularak 
Verginin ipekli kumaşların tesliminde alınmasını istemekte
dirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : ipeğin Muamele Ver
gisi konusunda, yeni Muamele Vergisi Kanunu tasarısına ver
gi tekniği ve bütçe durumunun vereceği imkânlara uyularak 
gereken hükümler konulacağı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

5486 21 . I  . 1953



Dilekçe Dilekçe sahihinin
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Î4510/13349 Zühtü Darcaıı.
Beşiktaş Halkevinde. 
Beşiktaş - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Ver etli tahsildar
ların maaşlı sınıfa nakledilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Barem dışı ücretli müstahdem bulunan belediye 
tahsildarlarının ayda aldıkları 88 lira gibi az para ile geçine- 
mediklerinden ve zorluk çekmetke olduklarından bahsile bun
lar da Maliye teşkilâtına mensup tahsildarlar gibi maaşa nak
ledilmesini istemetkedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : İstanbul Belediye
sinde mevcut 266 tahsildardan 48 inin kadrosu 1950 yılı Büt
çesiyle kaldırılmış ve geri kalanların ücretleri de 125 liradan 
150 liraya çıkarılmakla beraber geçim zorlukları göz önüne 
alınarak kendilerine ayrıca birer takım elbise ve ayakkabı ve
rilmesi için (1950) Bütçesine 20 bin lira tahsisatın konulmuş 
olduğu ve talebin bir kanun mevzuu bulunması itibariyle ya
pılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

•Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5487 21 . I . 1953

15448/13387 Hüsnü Ataman. 
Muhtar.
Hamidiye Köyünde. 
Pazar.

(Dilekçe özeti : Köy borcunun te
cili hakkında).

Dilekçi : Köy halkının ziraat Bankasına olan 1949 yılına 
ait iki bin lira borçlarını vermek kabil olmadığından ve perişan 
bir halde bulunduklarından ve tohumlukları dahi olmadığın
dan bahisle bu borcun 1950 senesinin son ayına tecil edilmesini 
ve muhtaç bulundukları suni gübrenin ve yardımın temin bu- 
yuru İm asını istemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Mevzuu- 
bahis köy müstahsıllannın borçlarının tecilini mucip kanuni bir 
mazeret bulunmadığı ve tohumluk ihtiyaçlarının 5254 sayılı 
Kanun gereğince Tarım Vekâletince karşılanacağı ve suni güb
re hususundaki talebin de Zirai Donatım Kurumuna yazılmış 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5488 21 . I . 1953
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9918/9232 Hastın Ural.

Kemalpaşa Malı. 
Aralık So. No. 7.
( 'anakkale.

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

(Dilekçe özeti : Emekli maaşı ve
ya ikramiye verilmesi hakkında).

Dilekçi : Çanakkale Belediye Dairesinde 1 Mart 1341 tari
hinden 18 . I . 1947 tarihine kadar ifa ettiği 22 yıldan fazla 
hizmetine mukabil 1580 sayılı Kanunun 103 ncü maddesine göre 
ikramiye veya emekli maaşı verilmesini talep etmekte ve ev
velce bu hususta Danıştaya açmış olduğu dâvanın da reddedil
miş bulunduğunu beyan etmektedir.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında : 
1 . VI . 1946 tarihinde hükmen mütekait vaziyette bulunan di
lekçinin 4923 saydı Kanunla mülga Belediyeler ve tiler Banka
sı Memurları Emekli Sandığı ile ilgilendirilmesine ve hak
kında bir muamele yapılmasına imkân bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağ
lanmış olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5489 21 . I . 1953

J 4508/1334'! Emruilah Sarı ve ar 
Çeltik Köyünde. 
Bursa.

(Dilekçe özeti : İpek ve mânıûlleri 
hakkmdaki Muamele Vergisinden 
şikâyet).

Dilekçiler : İpek ve mâmûllerinin lüks eşya addedilip yüz
de 20 nispetinde vergiye tâbi tutulmasından şikâyetle bunların 
yüzde beş nispetinde vergiye tâbi kılınmasını, ipek ve ipliklerin 
Muamele vergisinden muaf tutulmasını istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : İpeğin Muamele Ver
gisi konusunda yeni Muamele Vergisi Kanunu lâyihasında ver
gi tekniği ve Bütçe durumunun vereceği imkânlara uyularak 
gereken hükümlerin konulacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5490 21 . I . 1953

14580/13414 Ba,sri Güvenatam.
Yenidoğan Malı. 
Cemalbey So. No. 
230.
Ankara.

« ( Dilekçe özeti : Takma ayak ya
pılması hakkında). •

Dilekçi : 1945 yılında askerliği esnasında bir kaza neticesi 
ayağının kesildiği ve Kızılay Derneği Genel Merkezince ken
disine takma ayak yapılmış ise de bu takma ayağın büyük ol
ması rahatsızlık verdiğinden ve eskidiğinden bahsile bir yeni 
sinin yapılmasını istemektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adre«i

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : 
Dilekçinin talebi hakkmdaki dilekçesinin bir örneği gereği ya
pılmak üzere Kızılay Derneği Genel Merkezi Reisliğine 13.V.1950 
tarihinde gönderildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

5491 21 . I . 1953

141585/13416 Necati Tuna. 
2504/2344 Ahırkapı Cad. No. % 

72.
Sultanahmet - İstan
bul.

(Dilekçe özeti : Bir vazifeye tâyi
ni olmadığı takdirde ikramiye ve
rilmesi hakkı n d aj.

Dilekçi : 22 senelik memur olup emeklilik hakkım iktisap 
edemediğinden mağduriyeti cihetine gidilmemek üzere hiç ol
mazsa 25 seneyi ikmal edintiye kadar bir vazifeye tâyin edil
mesini bu kabil olamadığı takdirde kanunen lâzımgelen ikrami
yenin verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
orduda ve gerekse sivil vazifede ceman 21 sene 11 ay 19 günlük 
fiilî hizmet memuriyeti bulunduğu 25 seneyi doldurmadığın
dan ve başkaca kanuni sebep de bulunmadığından 1683 sayılı 
Tekaüt Kanununa göre emekliye* ayrılmasına imkân olmadığı 
gibi Vekâlet kadrosunda halen sivil memur alınmasının da 
mümkün bulunmadığı ve emekli keseneğinin reddi hakkında 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne baş vurmasının mumai
leyhe yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstemin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına ve dilekçinin kendisinde bir hak görüyorsa 
usulen kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5492 21 . I . 1953

14537/13376 Mehmet Kasap Re
şadiye Mah. Çiftçile
rinden.
Çorlu.

( Dilekçe özeti : Tarlasının elinden 
alınmaması hakkında).

Dilekçi : 1934 senesinde serbest göçmen olarak Romanya’
dan yurda geldiğini diğer göçmenler gibi kendisine Kadıköy 
çiftliğinden 109 dekar araziyi imar ve ihya ederek tarla hali
ne getirmiş ise de bu arazinin 30 metre cenubunda boğa ye
tiştirme deporu yapılması ve tarlasının de işgal edilmesi mağ
duriyetini mucip olduğundan bahsile yapılacak bu deponun 
Muradlı’daki hârânm yanında veya mezkûr çiftliğin boş olan 
bir kısmında yapılmasını istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin bahsettiği
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mezkûr çiftlik arazisinin göçmenlere tevzi edilmek üzere evvel
ce istimlâk. edilmiş olduğu anlaşılmakta ise de zirai istihsal 
kalkınması amaciyle 30 bin lira masraf yapılmış olan boğa 
yetiştirme ve bakım istasyonunun mesaisine halel gelmemek 
üzere bir hal çaresi bulunması ve göçmenlerin arazilerinin ve
rilmesi valiliğe yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin kendisine iadesini istediği 
arazinin vekâlet işan dairesinde mahallen teslimi cihetine gi- 
dilemediği takdirde kaza merciine müracaatla dâva ikame etme
si zaruri bulunduğuna göre vâki isteik hakkında komisyonu
muzca 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

5493 21 . I . 1953

14532/13371 Yusuf Çiftçi.
Pay Köyünde. 
Zeylân.

14520/13350 Haşan Kılıç.
Koçköprü Köyünde, 
Erciş.

i l

14521/13360 Ahmet Akyol.
Pay Köyünde.
Erciş .

14518/13357 Yafcup Demir.
İncesu Köyünde. 
Eîrciş .

14531/13370 Resul Akgül. ve ar.
Ahis Köyünde.
Erciş .

(Bilekçe özeti : Köylerine tekrar 
yerleştirilmelerine izin verilmesi, 
hakkında).

Dilekçiler : 1930 isyanında köylerinde kalan ve ecdatların
dan ve sair murislerinden irsen intikal eden tapulu arazi ve em
lâklerinin hasara uğramış ve sonradan zeylân memnu mıntaka- 
sma ayrılmış ve bu suretle bütün gayrimenkullerinin yüz üstü 
kalmış ve her türlü tasarruflardan mahrum edilip perişan bir 
duruma düşmüş olduklarından bahsile Zeylân mmtakasındaki 
köylerine ait yasaklığın Vekiller Heyeti karariyle kaldırılma
sını ve mezkûr köylerde iskân ve yerleştirilmelerine izin veril
mesini istemektedirler.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : 9493 sayılı Vekiller 
Heyeti kararı ve buna bağlı protokol gereğince Doğu bölgesinin 
hayvancılığını ıslah ve çoğaltmak için kurulmuş olan Doğu vi
lâyetleri Altundere harasının sürekli ve geçici memurların bâ
zı kayıt ve şartlar altmda buraya girmesine izin verilmiş ve 
kalkınma tahsisatiyle bu işe ayrılan ödenek ile de esash tesis
lerin meydana getirilmesine başlanmış ve 5623 sayılı Kanun 
ile de buranın sureti idaresi tesbit edilmiş ve halen yasak böl
ge olarak bulunmakta olan bu yerler halkından iskânını isti- 
yenlerden muhtaç olanlar eski vilâyetlerinde veya bu vilâyet
lere civar vilâyetlere yerleştirilmesi mümkün bulunduğu cihet
le dilekçiler hakkında bu suretle muamele yapılması icabet- 
mekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5494 21 . I . 1953
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14542/13381 Necmi Özkan 
Camiikebir 
Mahallesinde. 
Turhal.

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

(Dilekçe özeti : Ameliyat yapılma
sı hakkında).

Dilekçi : Tokad Ceza Evinde tutuklu olarak bulunduğun
dan ve apandisit hastalığından muztarip bir halde olduğundan 
bahsile memleket hastanesinde bir an evvel ameliyatının icra 
buyurulmasmı istemektedir.

Adalet Vekâleti cevabi yazısında : Tokad C. Savcılığından 
alınan yazıda dilekçinin Tokad memleket hastanesinde gerekli 
ameliyatın yapıldığı ve ameliyatı mütaakıp ağır ceza mahke
mesi karariyle de 10 . V . 1950 tarihinde tahliye olunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan artık bu hususta komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5495 21 . I . 1953

14557/13395 Hüsamettin Ertani. 
11240/10448 Beyoğlu Nispet So. 

No. 3 de.
Taksim - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Emeklilik muame
lesinin iptal ve yeniden görevlen
dirilmesi hakkında).

Dilekçi : Haksız olarak yapılmış olan emeklilik işleminin 
iptaliyle yeniden görevlendirilmesini ve 1948 yılı iptidasından 
itibaren tam maaş verilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin aynı ko
nuda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü aleyhine Danıştaya 
açmış olduğu dâvasının reddedilmiş ve düzeltme talebi de ka
bul edilmiyerek mevzuu bahis ret kararının kaziyei muhkeme 
hâlini almış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercine intikal edip karara bağ
lanmış olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5496 21 . I . 1953

14534/13373 Osman Şener.
Baltalı Köyiindo, 
Tarsus.

( Dilekçe özeti : Ilaksız olarak tah
liye edilen sanığın tekrar tevkif 
edilmemesinden şikâyet).

Dilekçi : Köy meydanında ve köylülerinin önünde sebepsiz 
olarak ağzına kurşun sıkan ve öldürmek maksadı ile yaralıyan 
Kâzım Soytürk’ün ağır ceza mahkemesine şevki icabederken' 
asliye ceza mahkemesine gönderilmesi ve bilâtebliğat gıyabın
da duruşma yapılarak tahliye edilmesi umumi efkârda galeyan 
uyandırmış ve hayatı tehlikede kalmış olduğundan bahsile bu 
caninin tekrar tevkif edilmesini ve haksızlığın önlenmesini ve 
bir müfettiş gönderilmesini istemektedir.



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

14535/13374 İbrahim Biçer.
Aynalı Çeşme Cad. 
No. 2 de.
Beyoğlu - İstanbul.

14514/13353 Nermin Orhunsa- 
ym Maltepe Anıt - 
Kabir civan İnşaat 
kalfası Bekir’in Ap 
Daire 6 da.
Ankara .

Adalet Vekâletinin cevabi yazısmda : Dilekçi ile Haşan 
Soytürk ve iki oğlu arasmda bir bağ yolu meselesinden dolayı 
vukubulan kavgada Kâzım Soytürk tarafından atılan taban
ca kurşunu ile dilekçinin yaralandığı ve Tarsus Asliye Ceza 
mahkemesinde âmme dâvasının açıldığı ve Sulh Yargıcı tara
fından tevkif edilmiş olan sanığın asliye ceza mahkemesince 
tahliyesine karar verilerek duruşmaya devam edilmekte olduğu 
ve müstedinin usulü dairesinde âmme dâvasına müdahale ede
rek sanığın tevkifine ve mahkemenin görev ve yetkisine mü- 
taallik hususları ve her türlü talep ve iddialarını mahkemeye 
bildirilmesi icabedşceği ve idareten bir işlem yapılmamış oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olan istek 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5497 . 21 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Kanuni haklarının 
zıyaa uğramasından şikâyet).

Dilekçi : Refahiye’nin konak köyünden Hacı İbrahim Yıl
dıran tarafından asliye hukuk mahkemesine açılan sübutu ve
raset dâvasmda yalancı şahit dinletmek suretiyle müekkilli 
aleyhine karar verilmiş ve bu karar Yargıtayca da onanmış ise 
de meşru ve kanuni haklan ketmedilmiş bulunduğundan bahsile 
şikâyet etmektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin bahsettiği 
işin mahkemece karara bağlandığı ve verilen bu karann Yar- 
gıtayca onanmış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercince incelenip karara bağ
lanmış ve Yargıtayca tasdik edilmiş olan bir hususla ilgili istek 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mn.Vıa.1 olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5498 21 . I . 1953

(Dilekçe özeti '. Tekrar vazifeye 
iadesi hakkında).

Dilekçi : Altı seıfedir Merkez Bankası Tahvilât servisinde 
çalışmakta iken sıhhatinin bozulması ve banka doktorunun ra
poru ile bir ay tebdilihava verilmiş ve Bursaya gitmiş iyi ola
madığından on beş günlük bir rapor daha alarak bankaya 
göndermiş ve raporun hitamında vazifesine dönmüş ise de 
kabul edilmiyerek keyfî bir kararla vazifesine nihayet veril
miş olduğundan bahsile bu karann iptaliyle vazifesine iade
sini istemektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı Ve adresi

Maliye Vekâleti cevabi yazısında : Müddetinde görevine 
başlamıyan dilekçinin vazifesine son verilmesi kararlaştırıl
mış ise de Emlâk Kredi Bankası memurlarından bulunan ko
casının Bursa’ya nakledilmesi dolayısiyle müstedinin de bir iş 
bulmasını teminen ve kendilerinin malûmatları dâhilinde ve bir 
kolaylık gösterilmek maksadiyle bu kararın tâdil edilmiş ol
duğu ve adı geçen memurun da Şubat sonuna kadar ücretsiz 
mezun addedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına dilekçinin verilmiyen ücreti hakkında kaza mercii
ne müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve no sebepten verildiği

5499 21 . I . 1953

14529/13368 Safiye Aksel.
Feriköy Ortanca So. 

«  No. 19.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Çocuklarına iş ve
rilmesi hakkında).

Dilekçi : Kocası yaşlı ve kalb rahatsızlığından Darülaceze 
Hastanesinde yatmakta olduğundan ve geçim darlığı çekmek
te bulunduğundan bahsile oğullan Orhan ve irfan ’m bir işe 
yerleştirilmesini istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : îş ve îşçi Bulma 
Kurumu Genel Müdürlüğünce dilekçinin oğlu Orhan’a (yemek 
yatmak dâhil) teklif olunan 40 lira ücretli işi mumaileyhin ka
bul etmediği, diğer oğlu irfan ’a da iş verilmesi için Hayrettin 
Tezsezer Atelyesine gönderildiği fakat neticeyi henüz gelip 
haber vermediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabma 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5500 21 . I . 1953

14526/13365 Eğlence Romakan.
İstiklâl Malı. 223 
So. 12 kapı sayılı. 
Adana.

( Dilekçe özeti : Toprak verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : 1340 yılında yurda gelen ve evvelce kendisine ve
rilen arazi bilâhara Hazine tarafından elinden alınmış oldu
ğundan bahsile emsali misillû tekrar arazi verilmesini istemek
tedir.

Tanm Vekâleti cevabi yazısında : Adana’da bir ev veril
mek suretiyle iskânla ilgileri kesilen dilekçi ve oğullannın 
çiftçi olmadıklan ve Tarım ile de bir alâkalan bulunmadığı ve 
bu suretle dilekçiye toprak verilmesine imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı-



Dilekçe
No.

14540/1«379

14533/13372
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Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

5501 21 . I . 1953

Pimin Ahm et Ser

best.

Silâhtar Mah. . 
Kun öu racı Osim a 11 
Krkalan yanında., 
Corlıı

( Dilekçe özeti : 
m esi hakkında).

Nüfusa tescil edil.

Dilekçi : Bulgaristan’dan yurda geleli dört yıl olduğu hal
de nüfusa kaaydedilmemiş ve bu yüzden kanuni haklarını kul
lanmak mümkün olamamış bulunduğundan bahsile fazla mağ
duriyetine meydan verilmeden bir an evvel sicilli nüfusa tes
cilini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Bulgaristan göçmen
lerinden bulunan dilekçinin tebaamıza alınarak nüfusa tescil 
edildiği ve kendisine nüfus hüviyet cüzdanı verildiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre istek ’yerine ge
tirilmiş olduğundan artık bu hususta komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5502 21 . I . 1953

Mustafa Özalp 
ve ar.
45 numaralı tel sa
hibi.
Miistahsıllar.
Bdineik.

(Dilekçe özeti : Zeylin ihracına ta
kasla mü.‘tarle verilmesi, hakkında).

Dilekçiler : Zeytin mahsulünün dâhilde rağbet görmemesi 
ve takasla ihracına müsaade edilmemesi yüzünden halkın 
müşkül duruma düşmesine sebebiyet verilmiş olduğundan 
bahsile halen mevcut 4000 ton salamura zeytinin hiç olmazsa 
bir kısmının takasla ihracına müsaade buyurulmasım istemek
tedirler.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Geçen 
ihracat mevsiminde takas usulünün tevlit ettiği mahzurlar 
göz önünde tutularak 1949 ve 1950 devresi ihracat rejiminin 
tesbiti sırasında takas listesi mümkün olduğu nispette daral
tılmış ve gıda maddeleri meyamnda zeytinin de takas listesin
den çıkarılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5503 21 . I . 1953
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14530/13369

Dilekçe
No.

Ali Çakır.
Kız Lisesi Mataına- 
tik öğretmeni.
Bursa.

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

(Dilekçe özeti : Askerlikte geçen 
müddetlerinin terfi süresine ithali 
hakkında).

Dilekçi : Talim ve manevra münasebetiyle askerde kaldığı 
bir sene 6 ay 23 günlük terfi süresine katılmasını istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin bu 
hususta daha evvel Damştaya açmış olduğu dâvasının 29 . IX  .
1948 tarihinde reddedilmiş olduğu ve 1950 tarihinde çıkan 5585 
sayılı Kanunda da bu gibiler hakkında bir hüküm mevcut bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercince incelenip karara bağ
lanmış olduğu anlaşılan istek hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar venldi.

Karar No. Karar tarihi

5504 21 . I . 1953

14560/13396 Huriye Baydar.
Kuyualan Mah. Mal
ta Cad. No. 8 de. 
Manisa.

14513 /'13352 Mehmet Kaya 11.
K epe n eki i K imi n<]<\ 
.Manisa.

1452S/13367 Hece]) Kesici.
Tellioğlıı Köyümle 
Devrek.

14540/13388 Hasaıı Mısırlı.
Derebaşı Köyünde. 
Devrek.

14522 /13361 Recep Baycan.
Yaslıviran Köyün
de,
Devrek.

( Dilekçe özeti : Senetsiz gayri
menkul terin tescili hakkında).

Dilekçiler : Cedlerinden kalan ve tahtı tasarruflarında bu
lunan gayrimenkullerin tescili 5519 sayılı Kanunun neşrinden 
evvel tapu komisyonunca karara bağlanmış olduğundan bahsile 
yargıç kararı aramlmaksızm tapuya tescilini istemektedirler.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin senetsiz 
olarak tescilini istedikleri gayrimenkul malların 5519 sayılı 
Kanunun yürürlüğe girmesinden önce tapu komisyonunca ka
rara bağlanmış ve kesinleşmiş ise bunların tasarruf muamele
lerinin kabulü ile tescillerinin yargıç kararı aranmadan yapıl
masının genel olarak valiliklere tebliğ edilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına, dilekçilerin vekâlet işarı dairesinde işlerini takip 
etmekte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5505 21 . I . 1953

14516/13355 Burhaneddin Dunvhı 
Askerlik Şubesi 
Başkanı Sv. Yİ). 
Çorlu.

(Dilekçe özeti : Rütbe nasıplannm 
diizeltilmesi hakkında).

Dilekçi : Teğmenlikte kanuni bekleme süresinden bir yıl üç 
ay fazla beklediğinden bahsile üsteğmenlik ve mütaakip rütbe 
ve nasıplannın buna nazaran düzeltilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
Haziran 1341 tarihinde Üsteğmenliğe yükseltilmiş olduğu ve 
yapılan bu işlemde kanun ve mevzuat hükümlerine hiç bir su-
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retle aykırılık görülmediği ve mumaileyhin nasıplannın düzel
tilmesini gerektirecek kanuni bir sebebin de mevcut olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Istieğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

5506 21 .' I . 1953

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

14509/13348 Burhanettin Akbu- 
lut.

15020/13787 Ziyapaşa İlkokulun
da Hademe.
Adana.

(Dilekçe özeti : Şam’daki emlâki
nin satılmasının temini hakkında).

Dilekçi: Şam’da terkettiği ebeveyninden kalma gayrimen
kul emlâkinin satılması için konsolosluk vasıtasiyle göndermiş 
olduğu vekâletnamesinin Şam’da' bulunan amcasına verilmesini 
ricada bulunmuş ise de bugüne kadar bir fayda görmediğinden 
bahsile Şam’daki emlâkinin bedelince burada iskân ettirilme
sini veya kendisinin gidip mallarını satması için meccanen pa
saport verilmesini bu da kabil olmadığa takdirde oradaki ve
kili bulunan amcasının konsolosluk vasıtasiyle celp ettirilerek 
malinin satılmasının temin buyurulmasını istemektedir.

Dışişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Suri
ye’deki mallarının satılmasına Suriye Hükümeti ile aramızda 
meriyette bulunan takyidi tedbirler gereğince imkân olmadığı 
ve burada iskânı tahakkuk ettirilmesinin şimdilik imkânsız bu
lunduğu, meccanen pasaport verilmesi vekâletin salâhiyeti ha
ricinde olduğu ve amcasına umumi vekâlet vermesi ve. satış işi 
ile doğrudan doğruya kendisinin meşgul olırtasının icabedeceği, 
bir Türk vatandaşının hukukunu: sıyanet bakımından elçilik 
tarafmdan yardımda bulunulacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5507 21 . I . 1953

14515/18354 Burhanettin Dundu.
Askerlik Şubesi 
Başkanı Sv. Yİ). 
Çorlu.

( Dilekçe özeti : Üsi subaylar için 
çıkarılan kararnameden istifade 
e d i! m esi hakkında).

Dilekçi : Büyük Meclis tarafından alınan kararla 1337 na- 
splı üst subayların bir yıl nasplan ileri alınarak tashih edil
diği ve kendisi de aynı nasplı olduğu halde çakan bu karardan 
istifade edemediğinden bahsile nasbinin emsali misillû tashih 
edilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 4 Temmuz 
1947 tarihli Vekâlet onayı ile normal terfi edenlerin son rütbe
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

naspları birer yıl ilerletilmiş olup naspları düzeltilenlerle di
lekçi arasında hiçbir benzerlik bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Knraır tarihi

5508 21 . I . 1953

14536/13375 Fazıl Güzey. '  ( Dilekçe özeti : Maaşının yüksel -
'İlköğretim müfettişi tilmesi hakkında).

Kayseri. Dilekçi : 37 yıldır aralıksız vo feragatle öğretmen ve eği
tim müdürlüğünde çalışmış olduğu halde bugün almakta oldu
ğu 70 lira asli maaş mesaisine ve kidemine ve emsaline nazaran 
az olduğundan bahsile hiç olmazsa bir üst derece maaşa yüksel
tilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin öğ
retim müfettişi iken 31.V.1947 tarihinde 70 liraya ve 30.V.1950 
tarihinde de 80 lira asli maaşa terfi ettirilmiş olup mevcut.ve 
rner’i mevzuata göre aylığı muntazaman artırılmış olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5509 21 . I . 1953

14544/13383 Mehmet Sözer.
I). D Y Cer Atölye

sinde Montaj Şube
sinde 15114 sicil sa
yılı.
Eskişehir.

( Dilekçe özeti : Çocuk zammı 
ödenmesi hakkında).

Dilekçi : İstanbul Kuleli Askeri Lisesinde okuyan oğlu için* 
mensup olduğu genel müdürlüğünün memur ve hizmetlilerinin 
ücretlerine dair olan kanuna ek 4620 sayılı Kanunun 5080 
sayılı Kanunla değişen 8 nci maddesi gereğince çocuk zammı 
ödenmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Askerî okullarda 
okuyan talebelere (357) sayılı Kanun gereğince aylık veril
mekte olmasına ve 4620 sayılı Kanunun değişen 8 nci madde
sinin B. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince dilekçiye oğlu 
için çocuk zammı ödenmesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre komisyonumuzca bu hususta bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına, dilekçinin dilediği takdirde kaza merciine müra 
caatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5510 21 . 1 . 1953



10614/9865 Tayyar Külekcioğhı. 
14538/13377 Niifuf, Memuru. 

Taşova.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14

(Dilekçe özeti : Bir üst dereceden 
hak verilmesi hakkında).

Dilekçi : 1947 yılında 10 lira maaşla Devlet hizmetine gir
miş bilâhara 3656 sayılı Kanunla kaldırılan derecelerde bulun-* 
madğından bu kanundan da istifade edemediğinden ve emsa 
linden geri kalmış olduğundan bahsile hiç olmazsa geçmiş hiz
metler karşılığı olarak maaşta bir üst dereceden hak verilme
sini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin ekli Tokad Valiliğinin yazısına atfen 
vâki işarında : Dilekçinin evvelce de durumunun ıslahı için 
mütaaddit makamlara baş vurmuş ise de kadro imkânları ve 
kanunların müsaadesi nispetinde terfi ettirilmiş ve hakkında 
yanlış bir işlem de yapılmamış ve vâki müracaatlarının da 
reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5511 21 . I . 1953

14553/13392 Ali Osman Keskin 
Ceza Evinde hü
kümlü.
Samsun.

(Dilekçe özeti 
duğuna dair).

Adlî hata bvlun-

Dilekçi : Taammüden adam öldürmek suçundan dolayı 30 se
ne müddetle ağır hapsine karar verilmiş ve bu karar Yargıtay 
Genel Kurulunca da tetkik edilerek kesinleşmiş ise de, kendi
sinin topal ve iki kişinin omuzunda taşınmak suretiyle uzak bir 
yere gidip adam öldürmesine imkân veremiyeceğinden ve haki
kat hilâfına rapor verilmiş olduğundan ve verilen bu hükümde 
adlî hata bulunduğundan bahsile mağduriyetinin bertaraf edil
mesini istemektedir.

Adalet Vekâleti cevabi yazısında : Dilekçinin adam öldür
mekten 30 sene ağır hapsine dair verilen hüküm Yargıtayca 
tasdik edilmiş ve tashihi karar ve iadei muhakeme talepleri de 
reddolunmuş ve bu suretle kanun yolundan geçmiş ve kesinleş
miş olan hükümde bir hata görülmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği döşünüldü : Kanup yollarından geçmek suretiyle 
kesinleşmiş olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5512 21 . I  . 1953
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14539/13378 Osman Eı*caıı .
Kırgın Işıklar. 
Köyünde.
Demirci.

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

( Dilekçe özeti: Haksız olarak 30 
seneye mahkûm edildiğiğinden şi
kâyet ).

Dilekçi : Bahçesine giren 'hayvanlarım muhafaza etme
sini komşusu bulunan İbrahim’e nezaketle bildirdiği halde 
mumaileyh İbrahim’in kendisine halkaretle üğerine hücum et
tiği ve karısının da taşla başına vurması üzerine kendisini 
kurtarmak için bunları yaralayıp ölümlerine sebebiyet verme
si yüzünden 30 seneye mahkûm edilmiş olması yolsuz ve ma
sumiyetini mucip bulunduğundan bahsile şikâyet etmektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin İbrahim 
namındaki şahısla kansı Zeynep’i yarahyarak öldürmek su
çundan 30 sene ağır hapse mahkûm edilmiş ve bu hüküm Yar 
grtayca tasdik edilmek suretiyle kesinleşmiş ve hükümde bir 
yolsuzluk görülmemiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanun yollarından geçmek suretiyle 
kesinleşmiş olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5513 21 . I . 1953

Başkan Sözcü Kâtip
Ma raf. Bolu " Bilecik Balıkesir

Abdullah Aytemiz Mahmut Güçbilmez İsmail Aşkın Ali Fahri tşeri

Konya Elâzığ Kastamonu Malatya
.i. Fahri Ağ a oğlu Itâmit Ali Yöney Muzaffer Ali MiiJıto \uri Ocakcıoğlu

Malatya Seyhan Trabzon Urla
Abdiilkadir Özbay Salım »S'erç.( Salih Esaâ Alperen Reşit Kemal Tinıuroğlu

Vozgad 
Yusuf Karshoğlu
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

1*2634/11742 Nihat Toromtay.
75 nci So. 109 No. 
da.
Adana.

(Dilekçe özeti : Kanuni mesnet
ten malınım olarak hakkında tat- 

’  bik olunan vekâlet emri ve emekli
ye sevk muameleleri ile bu mua
melenin iptaline mütedair dâvası
nı reddeden Danıştay 5 nci Dai
resinin bu kararından şikâyet).

Dilekçi : Çalışma Vekâleti Diyarbakır bölgesinde çalışmak
ta iken Feyzullah Varsak tarafından yapılan bir teftiş netice
sinde gûya odacıyı hususi hizmetlerinde kullanmış olduğu id- 
diasiyle ve haksız olarak sınıf tenzili cezası verilip ve Erzu
rum’a nakil edilmiş bulunduğunu, bu bölge müdürlüğüne tâ
yin kılman genç ve tecrübesiz Cemal Nayır adındaki müdürle 
aralarında; mumaileyh tarafından ihdas olunan bir ihtilâf do- 
layısiyle ve aleyhine hilâfı hakikat ve sahte olarak tanzim edi
len bir zabıt yüzünden ; hiçbir şekilde müdafaasına dahi lüzum 
görülmeksizin ve bu sahteliğin valilik ve savcılık tahkikatları 
ile sabit olmasına ve vâki müracaatlarına rağmen hiçbir ka
nuni esasa istinat olunmadan vekâlet emrine alınıp ve bilâhara 
da tekaüde sevkedilmiş bulunduğundan ve vekâlet emri mu
amelesi aleyhine açtığı idari dâvanın da, Gülhane Hastane
sinde tedavi görmekte olması hasebiyle sunduğu bir dilekçe 
ve buna merbut raporla tâlikı talebinde bulunduğu halde yapı
lan dâvete icabet etmediğinden bahsile kanun sözcüsünün lehi
ne olan görüş ve mütalâası hilâfına ve gıyabında reddedilmiş 
bulunduğundan şikâyet ederek baştan sonuna kadar ve sadece 
hislere istinadeden bu hatalı muamelenin ıslah olunmasını ve bu 
muamelede mesul olan zamanın Mebusu Tahsin Bekir Balta ve 
Çalışma Genel Müdürü Cemal Öktem ve yukarda adları geçen şa
hısların adalete sevkolunmasım istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Erzurum Bölge Ça
lışma Müdürlüğü îş Müfettişi iken âmme hizmetini sekteye 
uğratacak hareketlerde bulunduğundan dolayı 2919 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi gereğince 2 . IV . 1948 tarihinde vekâlet 
emrine alınıp ve fiilî hizmeti 30 yıldan fazla olması sebebiyle 
2658 sayılı Kanunun 1 nci maddesi delâleti ile 1683 sayılı Kanu
nin 23 ncü maddesine göre 1. V . 1948 tarihinde emekliye sev- 
kolunan dilekçinin vekâlet emrine alınma muamelesi aleyhine 
açtığı idari dâvanın Danıştay 5 nci Dairesinin 48/1683 sayılı 
karan ile reddedilmiş bulunduğu Cemal Nayir’in sahte zabat 
varakası tanzim ettiği yolundaki iddia dolayısiyle de: Erzurum 
Valiliğince yapılan tetkikat ve tahkikatı havi evrakın disiplin 
komisyonuna sevkolunarak iddia sabit görülmediği için tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verilmiş bulunduğu ve 
adı geçenin dairedeki daktiloya karşı lâubali hareketlerde bu
lunduğuna dair vekâletçe her hangi bir bilgi bulunmadığı be
lirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : İşin kaza merciince incelenerek karara

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı 7e ne sebepten verildiği

bağlanmış bulunmasına ve vekâlet cevabıma göre vâki talep 
hakkında bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçiler : Emvali metrukeden olup yedlerindeki tasarruf 
vesikasına müsteniden 23 yıldır tahtı tasarruflarında bulu
nan Koçanis Köyünün cami vakfında bulunduğu iddiası ile 
Vali Cahit Ortaç tarafından hakkı tasarrufları nazarı itibara 
alınmaksızın Toprak Kanunu hükümleri ve keza 2490 sayılı 
Kanun hilâfına vakıf ve özel idare adına, tescil ettirilip ve 
topyekûn satışa çıkarılarak üyeden Mehmet Çallı’ya satılmış 
bulunduğundan şikâyet ederek bu mevzuda içişleri ve Tarım 
vekâletlerine yaptıkları mütaaddit müracaatlara ait dosyala
rın bu vekâletlerden celp olunarak tetkik, eğer kanunen satı
şı icap ediyorsa müktesep haklarının korunması suretiyle ken
dilerine satılması ve keza gayrikanuni muamele yapan vali 
ile satış komisyonu üyeleri hakkında gereken kanuni takiba
tın yapılması için emir verilmesini istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin bu mev
zuda yüksek Reisliğe daha önce yaptıkları müracaatlar üzeri
ne; 7 . XI . 1949 gün ve 14795 ve gene 3 . VII . 1950 tarih 
ve 8473 sayılı yazılarla da; arz ve bertafsil izah olunan du
ruma nazaran : Kilise vakfından olup ve bir kısmı da Hazine 
ile özel idare arasında münazaalı bulunması itibariyle mah
kemeye intikal ederek hususi idare lehine hükme bağlanan 
mezkûr yerin bütçe açığı kapatılmak üzere ve Artırma ve 
Eksiltme Kanunu hükümleri dairesinde satılmış bulunduğu ve 
müfettiş marifetiyle yaptırılan tetkikatla dahi muamelede bir 
kanunsuzluk bulunmadığının teeyyüt etmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Filhakika aynı mevzu hakkında daha 
önce; Tahir Tunçer ve arkadaşları tarafından yapılan bir 
müracaat üzerine selef Komisyon tarafından 9 . IV . 1951 gün 
ve 328 sayılı Karar verilmiş olduğu ainlaşılmasma ve Vekâlet 
cevabına göre aynı talep üzerinde komisyonumuzca tâyini mu
ameleye mahal görülemediğine karar verildi.

5514 26 . 1 .1953

10943/10018 Casirn Seven ve ar.
Koçanis Köyünd*.

(Dilekçe özeti : Vali Cahit Ortaç 
tarafından gayrikanuni olarak sa
tılan Koçanis Köyüne ait bu mua
melenin fesholunması ve alâkalı
lar hakkımda takibat ifası hakkın
da).

Hakkâri

Karar No. Karar tarihi

6515 2 6 .1 .1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

9872/9190 Osman Tanay. 
10265/9537 Garda Kondoktor. 
11459/10650 Sayılı

20571 S.
Ankara.

4847/9168 Mustafa. Bilân.
Eski KIrklareli Cad. 
de. Demokrat Parti 
Lokali Sahibi. 
Lüleburgaz.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Sirkeciye naklo
lunması ve terfi ettirilmesi haktim - 
da).

Dilekçi : Çalışmakta olduğu Sirkeci Garından, İstanbul 
eski Polis Müdürünün ve bu garda; vazifeli olup dilekçede 
adlan yazılı bulunan müfettiş ve şefin tesiri nüfuzu ile ve Ge
nel Müdür Muavini Şefik tarafından gayrikanuni bir şekilde 
6 aylık bir kıdem tenzili cezası verilmiş ve bir hafta zarfında 
da Adana’ya nakledilmiş bulunduğundan ve dosyada mevcut 
ailevi sağlık durumuna binaen buradan nakledilmiş olduğu 
Ankara’dan dahi keza eski vazife mahalline naildi kararlaş
tırıldığı halde yine bu şahıs yüzünden sarfınazar edilmiş bu
lunduğundan vebu şahısların parti âm&line hizmet ettiklerin
den ve sadreden şikâyet ederek cezasının kaldırılmasını, tek
rar Sirkeci’ye tâyin olunup ve terfi ettirilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâleti oevabi yazısında : Yolculara dürüst 
muamelede bulunduğu için 6 aylık kıdem cezası verilerek 
zati hal ve hareketi dolayısiyle Adana'ya nakledilmiş bulu
nan dilekçinin mütevali müracaatları dolayısiyle Ankara’ya 
alınmış ve buradan tekrar İstanbul’a nakli hakkmdaki vâki 
talebinin is’afin» imkân görülemediği ve 5616 sayılı Kanuna 
göre verilmiş olan maaş derecesindeki terfi müddetini 31.III. 
1953 tarihinde ikmal edeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanuni haklarının muhtel kılındığında 
musir bulunduğu takdirde kaza merciine müracaatta muhtar 
bulunan dilekçinin talebi hakkında Vekâlet cevabına göre ya
pılacak bir işlem olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

5516 26 . 1 .1953

(Dilekçe özeti : Ruhsatlı taş oca
ğındaki nakliyatına mümanaat 
olunduğundan şikâyet).

Dilekçi : Pınarbaşı Belediyesine ait olup özel idareden usulü 
dairesinde ve ortağı Fethi Özbek’le birlikte almış olduklan kü- 
şadiye ruhsatına müsteniden çıkarmış olduklan 450 metre küb 
taşı Lüleburgaz’a nakletmekte iken özel idare memuru ta
rafından kanuna aykın olarak müsadere edip ve mahkemesi de 
derdest bulunduğu halde idare heyetince malın yediemin olarak 
ortağına teslim edilmiş ve kendisinin mahkemelerde süründü- 
rülmekte olduğundan şikâyet etmektedir.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında : Bahis konusu taşlar 
üzerinde, ortağına karşı bir hak ve taşlara iştirak dermeyanına 
yarar elinde bir senet ve sözleşme mevcut ise (taraflar arasın
daki ihtilâfın mahkemece halli icabettiğinden) müştekinin mab
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kemeye müracaatta muhtar bulunduğu bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : İşin mahkemeye intikal etmiş olduğu 

anlaşılmasına ve kaza merciinden sorumlu durumda olanlar mev
cut ise bunlar hakkında da tahkikat ve takibat ifası üst idare 
makamlarına ait bulunmasına binaen vâki talep üzerine ko
misyonumuzca bir işem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

6517 26 . 1 . 1963

9914/9228 Edip Onursal.
D. D. Y. Malzeme 
Müfettişi.
Ankara.

(Bilekçe özeti : Ordudan - Ulaştır
ma Vekaletine nakli sırasında ha
talı olarak yapılan maaş intibakı
nın düzeltilmesi hakkında).

Dilekçi : Ağustos 1942 nasplı önytizbaşı iken Mayıs 1944 
tarihinde yürürlüğe giren ve önyüzbaşılar dâhil ve daha üst 
rütbedekilerin maaşlarının bir üst dereceye çıkarılması ve daha 
önceki maaşta geçen müddetlerinin de bu derecede geçmiş sa
yılacağına dair olan 4600 sayılı Kanunla maaşının 60 liraya 
çıkmış bulunduğunu ve 1946 tarihinde de bu maaşla ordudan 
aynlarak Ulaştırma Vekâletine intisap ettiğini ancak bu Ve
kâletçe kadrosunun müsait bulunmasına ve müktesep hakkının 
da 70 lira olmasına rağmen 60 lira ile tâyini yapılmak sure
tiyle mağdur edilmiş bulunduğundan ve bu mevzuda kaza mer
ciine müracaat imkânını kaybetmiş bulunduğu için 4 defa 
Yüksek Meclise baş vurmuş bulunduğunu ve son defa da işinin 
kaza merciince halli icap edeceğinden bahsile dilekçesinin 
mevkii muameleye konulmadığının tebliğ olunmuş bulundu
ğunu belirterek uğradığı mağduriyetin dilekçesinde arzettiği 
kanuni ve mucip sebeplere binaen telafi olunmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâleti cevabi yazısında : Dilekçinin bu mev
zuda daha önce yapmış olduğu müracaatlar dolayısiyle Yük
sek Reisliğe arzolunan yazılardaki vekâlet mütalâalarında de
ğiştirilecek bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına üyeden Fahri Ağaoğlu’nun vâki muhalefetine karşılık 
ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5518 26 . I . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

9825/9148 Hüseyin Şahin.
Burhaniye’de Mah
rukattı.
Uluborlu

( Dilekçe özeti : Orman İdaresince 
tapulu zeytinliklerine fuzulen mü
dahale olunduğundan şikâyet).

Dilekçi : Sarayköy Kazasına bağlı Kabaağaç Köyünün 
Köyüstü mevkiinde kâin tapulu zeytinliklerinden kesmiş ol
duğu ağaçların usulsüz olarak zaptolunması üzerine, mahallî 
savcılıkça, kendisine teslimi hususunda verilen karara ittiba 
etmiyen Orman Bölge Şefinden ve 4785 sayılı Kanunla tâyin 
ve tesbit olunan müddet geçiktikten sonra ve bedeli dahi 
ödenmeden buraların istimlâkine tevessül olunduğundan şikâ
yeti havi ve Yüksek Meclise sunmuş bulunduğu 18 . XV . 1948 
tarihli dilekçesinin müspet veya menfi bir karara bağlanma
sını istemektedir.

Kayıtlara nazaran; zikrolunan dilekçenin vürudu kaydına 
tesadüf olunamadığı anlaşılmaktadır.

Tarım Vekâleti cevabi yazısında : Dilekçinin kendisine 
teslim olunmasını istediği ağaçların; 4785 sayılı Kanun hük
müne göre devletleştirilen çam ormanlarından kesildiği anla
şılarak müsadere olunduğu ve mumaileyh tarafından bu mev
zuda açılan dâvanın henüz neticelenmemiş olduğu için bu mal
ların iadesinin mümkün olamadığı belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : İhtilâfın kaza merciine intikal etmiş bu
lunmasına ve kendilerinden şikâyet olunan memurlar hakkın
da; usulüne tevfikan tahkikat icrası ile vazifeli idare kurulla
rınca karar verilmesi icabetmekte olduğuna göîre; talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Dilekçi : Köylerindeki nüfusun ekseriyetini teşkil eden ve 
kendilerinden olan Çorum Mebusu Hüseyin Ortakcıoğlu’nun tah
rikiyle bir oğlunu öldüren, diğer bir oğlunu öldürmeye teşebbüs 
eden ve 3 ncü oğlunun da tevkifine sebep olan Ortakçı ailesi
nin aile efradına karşı takındığı bu hasmane hareketten ve bir 
mebus olan adı geçenin bu yolda hareket etmesinden şikâyet 
etmektedir.

Adalet Vekâleti cevabi yazısonda : Cereyan eden vakalar 
dolayısiyle faillerinin adalete tevdi olunup dik ve son tahkika
tın derdest bulunduğu ve yapılan muamelelerde kanuna uymı- 
yan bir cihet bulunmadığı gibi zikrolunan hâdiselerde Çorum 
Mebusu Hüseyin Ortakcıoğlu’nun teşvik ve tahrikine dair hiç
bir bilgiye de rastlanamamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercilerine intikal etmiş bulunan

Karar No. Karar tarihi

5519 26 . I . 1953

9825/9148 Hüseyin Şahin.
Kahnkaya Köyünde. • 
Çonun - Alaca.

( Dilekçe özeli : Ortakçı ailesinden 
şikâyet).
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Dilekçe Dilekle sahibinin

No. adı, soyadı re adresi Komisyon karar ı ve ne sebepten verildiği

bir ihtilâfa taallûk eden talep hakkında bu sebebe mebni komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığıma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5520 26 . 1 .1953

10126/11268 Hakkı Karahasan. 
16013/1496)6 Sotha Mah. Kem- 

ter So. No. 7. 
Trabzon.

(Dilekçe özeti : Kendisine bir iş 
verilmesi hususunun karar altına 
alınması hakkında).

Dilekçi : Malî durumu çok müsait ve zengin bir tacir iken 
işini kaybedip halen 5 nüfuslu efradı ailesi ile birlikte fakrü za
ruret içerisinde bulunduğunu ve kendisine bir iş temini husu
sunda Yüksek Cumhurreisliği ve Başvekâlet nezdinde yaptığı 
ve bu makamlar delâletiyle yapılan sair teşebbüslerin müspet 
bir netice vermediğini belirterek bu isteğin yerine getirilmesi 
hususnun bir karara bağlanmasını istemektedir.

Çalışma Vekâleti cevabi yazısında : îş ve İşçi Bulma Kuru
mu Trabzon Şubesinin bütün gayretlerine rağmen yaşı 60 ı geç
miş olan dilekçiye bir iş teminine imkân bulunamadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında bir muamele ifasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5521 26 . 1.1963

9871/9189 Cemal Yıldız. 
Gökçeboğaz Kö
yünde.
Alaçam.

(Dilekçe özeti : Hakkında ittihae 
olunan bir men ’i müdahale kara
rından şikâyet).

Dilekçi: Kendisine irsen intikal etmiş bulunan arazisi hak
kında, 2311 numaralı Kanun ve buna müteferri nizamname hü
kümlerine muhalif olarak itiraz olunan men’i müdahale kara
rından şikâyetle gerekli müracaatta bulunduğu için durumun 
İçişleri Vekâletince inceüenmesine emir verilmesini istemektedir.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında: Müttehaz men’i müda
hale kararına mevzu olan yerle dilekçinin hiçbir alâkası bu
lunmadığı ve kendisine de bu yolda tebligatta bulunulduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki kaza meroiine ait olan talep hak
kında bu sebebe mebni komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal bulunmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

0622 26.1.1008
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9838/9159

Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Şükrü Erdoğan. 
Komiser muavini. 
Fatih Keçeciler. 
Cad. No. 87. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Sıhhî durumuna 
binaen naklolunduğu Siird yerine 
mimhat her hangi bir mahalle tâ
yin olunması hakkında).

Dilekçi: Dosyalarında mevcut Heyeti Sıhhiye raporları ile 
de sabit bulunan sağlık durumuna binaen tâyin kılındığı Siird’de 
vazife görmesinin tehlikeli bulunduğuna işaret ederek münhat 
bulunan her hangi mahalle tâyin buyurulmadım istemektedir.

İçişleri Vekaleti cevabi yazısında: Görülen idari lüzuma bi
naen İstanbul kadrosundan Siird’e tâyin olunan dilekçinin} 
vâki müracaatına ve sağlık durumuna binaen isteği veçhile 
Edirne Vilâyetine tâyin kılındığı bildirilmektedir.

Gereği dü§ünüldü: Vekâlet cevabına göre isteğin yerine 
getirilmiş olduğu anlaşıldığından komisyonumuzca bir iqûem 
yapılmasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

6523 . 1 .1953

9850/9171 Sacit Soğan.
Kandilli Bölgesinde. 
Kömür tevzi memu
ru.
Karadeniz - Ereğlisi.

(Dilekçe özeti: Jandarma mesle
kinden haksız olarak çıkarılmış 
bHİunduğundan şikâyet).

Dilekçi: Mükellefiyeti sonunda ve yine uzatmalı olarak İn
tisap etmiş bulunduğu jandarma meslekinde vazife görmekte 
iken haksız olarak ve Karadeniz Ereğlisi Jandarma Birlik Ko
mutanının vermiş olduğu yetersizlik raporu üzerine terhis edil
miş bulunduğundan şikâyet ederek dosyasının celbolunup hak
kının meydana çıkarılmasını istemektedir.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında : Terhisini mütaakıp ve 
sonradan uzatmalı olarak jandarma meslekine alınan dilekçi 
hakkında Jandarma Erat İşlemleri hakkmdaki Yönetmeliğin 36 
ncı maddesine göre yapılan terhis işleminde mevzuata aykırı
lık bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında bu sebebe mebni komisyonumuzca bir işlem yapılma* 
sına mahal olmadığına üyeden Fahri Ağaoğlu ’nun vâki muha
lefetine karşılık ve ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5524 26.1.1963

9827/9150 İbrahim Karabulut 
ve ar.
Mürsek Köyünde.
Kangal.

Dilekçiler : Verese sıfatiyle batapu mutasarrıf bulunduk
ları arazilerine Hazine tarafından müdahale olunduğundan te-

(Dilekçe özeti : Hazine tarafından 
fuzulen müdahale olunan arazile
rimin kendilerine teslim, olunman 
hakkında).



Dilekçe
No.

9916/9230

9826/9149

23 —

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

zallümü hal ederek yerlerin kendilerine iade ve teslim olunma
sını istemektedirler.

Tarım Vekâleti cevabi yazısında : Zikrolunan Alimpmar 
yaylasının tamamen Hazine namına tapulu olduğu ve burada 
hara hayvanatının otlatılmakta olduğu ve dilekçilerin elleriıi- 
deki tapunun bu yayla ile hiçbir alâkası olmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakında komisyonumuzca bir işlem ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5525 26 . 1 .1953

<Dilekçe özeti : Vekâlet emrine 
rağmen personelin el’an hususi 
hizmetlerde istihdam olunduğun-
dan şikâyet).

D ilekçi: Vekâletin kati emrine rağmen personelin e l’an hu
susi hizmetlerde istihdam olunduğundan 18-20 saat mesaiye 
tâbi tutlduklanndan ve 1949 yılından beri elbise verilmediğin
den şikâyet etmektedir.

Ulaştırma Vekâleti cevabi yazısında : Müstahdemlerin hu
susi hizmetlerde istihdamının sureti katiyede önlendiği ve elbi
selerinin imal ve tevziine devam edilmekte bulunulduğu, ka
tarlara verilen hamallardan 8 saatten fazla çalışanlara kilomet
re tazminatı verilmek suretiyle fazla mesailerinin karşılandığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5526 2 6 .1 .1953

(Dilekçe özeti : Daimî kadroya 
ahnması hakkında).

Dilekçi : 1948 yılından beri geçici gardıfren olarak çalış
tırıldığından bahsile daimî kadroya alınması için emir buyu- 
rulmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâleti cevabi yazısında : Dilekçinin, münhal 
kadro bulunmaması dolayısiyle daimî kadroya geçirilmesinin 
mümkün görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına gör«

Harban Kaplan. 
Geçici HamaJ. 
Garda 189 No. lu. 
Kariomujı

Halil Aktay.
Gar Bagaj Hamalı 
No. 6107.
Adana.
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Dilekçe Dilekçe »ahibhıin

No. adı, soyadı ve adresi Koauayon karan t« om aebeptea T«rüdiğÎ

talep hakkında komisyonumuzca bir işlem ifasına ma.hn.1 olma
dığına karar verildi.

Kurar No. Karar tarihi

6527 20 . 1 .1953

9854/9175 Tahsin Tanış 
Yedikule Haci Piri 
Mah. Sarmaşıklı So. 
kak No. 6/1. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Kendisine serma- 
•ye yapmak üzere İşçi Sigortala* 
nndaki ayhğmm toptan verilmesi 
hakkında}. •

Dilekçi : Vâki mâlûlijyetine binaen işçi Sigortalan Kuru
munca kendisine bağlanmış olan (3 aylık) 218 küsur liranın 
efradı ailesinin geçiminle kâfi gelmediğinden bahsile mesleki 
olan makinistlik dolayısiyle seyyar sinema işletmek istediğin
den mezkûr kuramca kendisine bağlanmış olan bu aylıkların 
sermaye yapmak üzere defaten ve toptan ödenmesini istemek
tedir.

Çalışma Vekâleti cevabi yazısında: Filvaki; 4772 sayılı Ka
nuna göre mâlûliyet dereceleri %  5 e kadar olanlara; Sigor
ta Kurumunca bağlanan gelirleri sermaye yapmak kaydı ile 
defaten ve toptan verilmekte ise de mâlûliyet derecesi %  77 
olan dilekçinin talebinin is’afına imkân görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabma göre 
talep halckında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6528 26 . 1 .1953

9880/9198 Osman Sağlam. 
Yeni Mahallede. 
Emirdağ.

(Dilekçe özeti : Kazanç Vergisinin 
terkim hakkında).

Dilekçi : Zahirecilikle iştigalinden dolayı ve fuzulen adına 
tarholunan Kazanç Vergisinin vergi temyiz komisyonunca 
kaldırılarak parası iade olunmuş iken bu kararın bilâhara 
Danıştayca bozulmuş olduğundan bahsile komisyon karan 
dairesinde muamele ifası hususunun Maliye Komisyonunca 
karara bağlanmasını istemektedir.

Maliye Vekâleti cevabi yazısında : Mülga 2395 sayılı Ka
zanç Vergisi Kanununa göre ve usulü dairesinde yapılıp, kaza 
merciinden de geçmek suretiyle kesinleşmiş bulunan mezkûr 
tarhiyatta kanun hükümlerine aykın bir cihet bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince İncelenip ve karara bağ
lanmış olan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl*
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Düefcg« Dilekçe anktbinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

masına mahal bulunmadığına karar verildi.
'Karar No. Karar tarihi

5529 26 . 1 .1953

9875/9193 Hüseyin Ertaş. ( Dilekçe, özeti : Görülmekte olan 
bir dâvasının hak ve adalet daire
sinde neticelendir ilmesi hakkında)

Ayrancı Eski Eğit
meni.
Konya - Ereğli. Dilekçi : Vazife görmekte olduğu Akçaşehir Köyündeki 

evine taarruz ederek ailesinin namusuna tasallutta bulunup 
mallarım gasbeden mütecasirler hakkında Karaman Ağır Ce
za Mahkemesinde görülmekte olan dâvasının hak ve adalet 
dairesinde tecelli etmesi için emir ve delâlet buyurulmasını 
istemektedir.

Adalet Vekâleti cevabi yazısında : Hâdise hakkında; ge
rek jandarma marifetiyle yaptırılan hazırlık ve gerekse ilk 
tahkikat safhalarının mevzuat dairesinde cereyan etmiş oldu
ğu gibi her hangi bir gecikme ve delillerin ziyama sebebiyet 
verilmesi keyfiyetinin ve iltizamkâr bir hare(ketin de vâki 
olmadığı ve keza ağır ceza mahkemesinde son soruşturmanın 
açılmasına karar verilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince İncelenmekte olan bir 
meseleye taallûk eden talep hakkında Teşkilâtı Esasiyenin 54 
ncü maddesine göre komisyonumuzca yapılacak bir işlem bu
lunmadığına karar verildi.

Dilekçi: İlkokul öğretmeni olarak intisap etmiş bulunduğu 
askerlik hizmetinde; ihraz ettiği rütbe maaşı olan 30 lirada ge
çirdiği müddetin hali hazır maaş derecesinde nazarı itibara 
alınmak suretiyle 35 liraya terfi ettirilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâleti cevabi yazısında: 4379 sayılı Kanu
nun yürürlükten önce askere alınmış bulunan dilekçinin bu 
kanundan faydalanamamış olduğu ve 3656 sayıh Kanuna göre 
de; yedek subay iken aldığı 30 lirada geçen müddetinin bu
gün almakta olduğu 30 liradaki terfi süresine katılmak sure
tiyle maaşının 35 liraya yükseltilmesine imkân bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciine müracaatta muhtar bulu
nan dilekçinin talebi hakkında komisyonumuzca bir işlem ya-

Karar No. Karar tarihi

5530 26 . 1 .1953

9879/9197 Haşan İlgililer.
Ortaokul öğretmeni. 
Kozan - Seyhan.

(Dilekçe özeti : Askerlikte aldığı 
30 lirada geçen hizmetinin hali 
hazır terfiinde nazarı tibara alın
ması hakkında).



Dilekçe
No.

W17/9231

9845/9166 
1.'>435/14408

Dilekçe nhibkÛB
adı, soyadı adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

pılmasına mahal olmadığına üyeden Fahri Ağaoğlu’mm vâki 
muhalefetine karşılık ekseriyetle karar verildi

Karar No. Karar tarihi

6681 26 . 1 .1953

Ali Singan ve ar. 
Koyunpazannda 
Haşan eliyle. 
Urfa.

( Dilekçe özeti : Kendilerini müş
terek sudan faydalandırmıyan na
hiye müdüründen şikâyet).

Dilekçiler: 831 ve 2669 sayılı Sular lcn.nnnla.nrin. muhalif ola
rak; kendilerini müşterek sudan faydalandırmıyan Nahiye Mü
dürünün keyfi hareketlerinden şikâyetle, bağ ve bahçeleri ile 
sair mezruatın mahvolmaması için istifadeleri esbabının temin 
buyurulmasını istemektedirler.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında: Şikâyetin bu yıl suların 
az olmasından ileri geldiği ve müdüre isnat olunan hususların 
da asılsız bulunduğu, müştekilere 3 defa su verilmek suretiy
le halen şikâyetlerine mahal kalmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6682 2 6 .1 .1963

Süreyya Kara. 
Memleket Hastanesi 
Başhekimi.
Hüseyin Karahan 
yanında.
Karaköse - Ağrı.

(Dilekçe özeti 
hakkında).

Aylık bağlanmam

Dilekçi : Babasının sağlığından beri vâki ve raporlarla sa
bit olan sağlık durumuna binaen kendisine kanunen yetim 
aylığı tahsis olunması icap ederken talebinin Millî Savunma 
Vekâletince nazarı itibara alınmadığından şikâyet etmekte
dir.

Millî Savunma Vekâleti cevabi yazısında : Babasının ölü
mü tarihinde evli bulunması itibariyle; 1683 sayılı Kanunun 
64 ncü maddesi gereğince ketndisine aylık bağlanması müm
kün bulunmıyan dilekçinin bu mevzuda Danıştayda açmış ol
duğu dâvanın da reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince inoelemip ve karara 
bağlanmış bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

6638 26.1.1963



Dilekçe
No.

985)8/9178

9905/9221

Abdi Erçin. 
Arzuhalci Hamdı. 
Aylar eliyle. 
Kurtalan.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : tskân talebine 
dair).

Dilekçi : 5098 sayılı Kanunla serbest bırakılan nakle tâbi 
bulunduğunu ve iade olunduğu Mutki Kazasından 

geçim saiki ile Siird’in Kurtalan Kazasına gelmiş olduğunu 
ve vâki müracaatlarına rağmen iskân hakkının hâlâ verilme
diğini beyanla bu hakkının verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâleti cevabi yazısında : 5098 sayılı Kanımla ser
best bırakılmaları üzerine naklolunduğu Torbalı Kazasından 
Bitlis’in Mutki Kazasına gönderilen ve yasak bölge ahalisin
den bulunmasına binaen iskânı mukarrer bulunan ve bir 
miktar da yardım yapılmış olan dilekçinin; buradan ayrıl
mış ve vâki tebligata rağmen mezkûr mahallî mürettebine av
det etmemiş olması sebebi ile noksan kalan iskân hakkının ve
rilememiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

5534 26 . 1 .1953

Halim Darılmaz. ( Dilekçe özeti : Bakiye alacağı
Kozluk Mah. Kışla olan 230 liranın ödenmesi hakkın-
Cad. de.No. 82. da).
İzmit. Dilekçi : Gölcük Donanma Evi inşaatında çalışmış olduğun

dan dolayı alacaklı bulunduğu 230 liranın ödenmesi için Millî 
Savunma Vekâletine yaptığı müracaatlarına cevap verilme
miş olduğundan bahsile durumun mezkûr Vekâletten sorulup 
ve kendisine bildirilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâleti cevabi yazısında : Dilekçiye gönde
rilmiş olan cevabi yazı ile buna mesnet olan ve Donanma Ko
mutanlığınca yaptırılan tahkikat raporu örneklerinin eklice 
gönderilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına üyeden Fahri Ağaoğlu’nun vâki muhalefetine karşı
lık ve ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5585 26 11953



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

9873/9191 Haşan yazıcı .
Makine ve Kimya 
Endüstrici Kurumu 
Hastanesinde Has- 
bakıcı.
Kırıkkale.

9829/9152 Hayriye tlkaylı. 
12694/11799 Nişaneasi Şaleı 

çıkmazı No. 12. 
Kumkapı - İstanbul.

9886/9204 Kadir Ocaklı. 
11696/10370 Yalman Malı. Mi-

mnrsinan So No. 50 
Kayseri.

( Dilekçe özeti : Bir tapu muamc- 
h sinin iptal olunması hakkında).

Dilekçi : Kendisine intikal eden tapulu arazisinin Sürme
ne Tapu Memurunun temin ettiği şahsi bir menfaat ve köy 
muhtarının da iştiraki ile bir başkasına satılmış olduğundan 
şikayet ederek mezkûr muamelenin kaldırılmasını istemektedir.

Devlet Vekâleti cevabi yazısında : Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğünden alman malûmata atfen; tapu kayıtlan 
üzerinde yapılan incelemelerde müşteki Haşan Yazıcı namına 
bir kayda tesadüf olunamamış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan ta
lep hakkında bu sebebe mebni komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildiğ.

Karar No. Karar tarihi

5536 26 . 1 .1953

( Dilekçe özeti : Şehit maaşı bağ
lan m ası hakkında).

Dilekçi : Refah Vapuru hâdisesinde şehit olan oğlu Arif 
den; kanuni hakkı olduğu halde kendisine maaş bağlanmamış 
bulunduğunu belirterek, verilmesi hususunun karara bağlanma
sını istemektedir.

Millî Savunma Vekâleti cevabi yazısında : Şehit Deniz Ge
dikli Üstçavuşu Arif tlkaylı’nm; maaşa müstahak olan babası 
ile 2 çocuğuna isabet eden yetim maaşlannın 1683 sayılı Kanu
na göre 10 senelikleri verilmiş olduğu o tarihte dul olmadığı 
için maaşa istihkak kespetmiyen dilekçiye mezkûr kanunun 64 
ncü maddesine ve keza sonradan yüriirüğe giren 5434 sayılı 
Kanuna göre aylık bağlanmasının mümkün bulunmadığı bildiril
mektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

5537 26 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Tedavülden kal
kan nikel 10 kuruşluklardan ye
dinde kalan 35 liranın değiştiril
mesi hakkında).

Dilekçi : Köylerde seyyar satıcılık yapmakta olduğundan 
dolayı zamanında değiştirmek imkânını bulamadığından yanında 
kalmşı olan ve halen tedavül kıymetini keybetmiş bulunan ni
kel 10 kuruşluklardan 35 lirasının değiştirilmesi için emir veril
mesini istemektedir.



2 9  —

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

Maliye Vekâleti cevabi yazısında : Mezkûr paranın; 5010 
sayılı Kanuna madeniden ve 30 . VI . 1950 tarihinden itibaren 
tedvüldeıı kaldırılacağı ve mezkûr tarihten itibaren bir sene 
müddetle de yalnız mal sandıklan ve Merkez Bankası; bulun- 
mıyan yerlerde Ziraat bankaları tarafından değiştirileceği ve 
bu müddetin hitamında da tamamen kıymetini kaybedeceğinin 
tamim, gazete ve radyo ile de ilân olunmuş bulunduğu, bu iti
barla da bu paraların değiştirilmesine imkân görülemediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5538 26 . I . 1953

15759/14714 II. Osman Dolanbay 
ve ar.
Zeynel Camii Şerifi 
îmam ve hatibi. 
Krzurum.

(Dilekçe özeti : Hadenıei hayratın 
aylık ve ite. ret terinin artırılması ve 
(ısıl memurlar idudına d"l>il edil
meleri hakkında).

Diekçiler : Hademei hayratın gördükleri mukaddes vazifeye 
mukabil aldıkları ayiık ve ücretin azlığından keza memurine 
yapılan yaddım ve zamlardan istifade edemediklerinden bahisle 
bu yıl bütçesiyle aylık kadro ve ücretlerinin artınlmasııa ve hiç 
olmazsa 15 - 20 liralık asıl memur kadrolarına alınmalarını 
temin buyurulmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâka
lı bulunan vâki talep hakkında; komisyonumuzca bu sıfatla 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5539 26 . I . 1953

9828/9151 Zühtü KrzL 
Toprak Mahsulleri 
Ofisi Merkez Mağa
zası Şefi.
Ankara.

(D ilek çe  özeti : IIarikzed elik  du
rum una binaen ev v e y a  toprak ve
rilmeni hakkında).

Dilekçi : İstiklâl Savaşı harikzedelerinden olup dilekçesi
ne ekli olarak takdim kıldığı Söğüt Kaymakamlığı yazıları
nın tetkikmdan da istihraç buyurulacağı veçhile; mezkûr ka
za îdare Heyeti defterinde 1 400 liralık zarar gördüğü ve 
%  yüz muhtaç bulunduğu hakkında bir kayıt mevcut olduğu 
ve ancak o tarihteki idare heyeti üyelerinin ihmali yüzünden 
altı tasdik edilmemiş bulunduğu için vâki müracaatlarına men
fi cevap verilmiş bulunduğundan bahsile zarar ve ziyanının 
bugünkü rayice göre kendisine bir ev veya toprak verilme
sini istemektedir.
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Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Bu muamelâtın kati 
tasfiyesine dair olan 1771 sayılı Kanun ve 189 sayılı Tefsir ka
rarında zikrolunan şartlan haiz bulunmayan harikzedelere 
ev tahsis olunması mümkün bulunmadığından dilekçi hakkında 
da harikzedelik bakımından yapılacak bir muamele olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünülüdü : Kaza merciince halli icap eden talep 
hakkında; bu sebebe binaen komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

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

0540 26.1.1058

9833/9154 ŞevkLoğlu Şevket.
J. K. K. Eliyle.
Beyşehir.

(Dilekçe özeti: Hudut dışı edilme
si hakkında .

Dilekçi : 1939 yılında Rusya’dan yurda geldiğini ve Millî 
Emniyetin kendisinden ettiği şüphe üzerine 15 yıl hapse mah
kûm edilip Af Kanunundan bilistifade serbest bırakıldığım ve 
kendisine sürülen bu ldrli isim dolayısiyle ve gördüğü mua
meleden vicdan azabı çekmekte olduğunu ifade ederek Rusya'
dan gayrı her hangi bir İslâm memleketine hudut dışı edil
mesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Casusluktan hüküm
lü iken Af Kanunundan faydalanarak tahliye olunan dilekçi
nin Beyşehir’de; aynca mahkûm olduğu Emniyeti Umumiye 
nezareti altında bulundurulması hakkmdaki cezasının infaz 
olunmakta bulunduğu ve Türk vatandaşı bulunması itibarı ile 
de isteğinin yerine getirilmesinin mümkün bulunmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5541 36 . 1 .1953

9835/9156 Tevfik Berkman.
Şehit Muhtar Cad. 
Zarif Ap. No. 43/6 
Taksim - İstanbul.

Dilekçi : Ekli olarak takdim ettâgi vesaikin ve tekaütlü
ğüne ait Sayıştayda ve Mâliyede bulunan dosyalarının celp 
ve tetkik olunarak emekli aylığı tahsisinde nazan itibara 
alınmıyan Yunan Harb Zammına ait Yargı tayca reddolumua

(Dilekçe özeti : Tetkikat icrası 
ile yedine; Yunan harb zammı
nın tekaütlük maaşında nazarı iti
bara alınmamış olduğunu belirtir 
bir vesika verilmesi talebine 
dair).
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dâvası için iadei muhakeme talebinde bulunmak üzere yeni
den bu durumu teyit ve tevsik eden bir vesika verilmesini is
temektedir.

Millî Savunma Vekaletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
tekaüde sevkı sırasında Yunan Harb Zammının nazarı itibara 
alınmış bulunduğu ve bu mevzuda açtığı dâva ve tashihi ka
rar talebinin Danıştay ve Yargıtayca da reddedilmiş bulundu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan talep hakkında; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 
ncü maddesi muvacehesinde komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

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

5542 26 . 1 .1953

9836/9157 Ali Sönmez.
Şube 24 - Kısım 
242 - Tk. 2421 Yol 
Çavuşu .
Karabük.

( Dilekçe özeti : 5434 sayılı Emek
li Sandığı Kanunumdan, fay dalm- 
dınlması hakkında).

Dilekçi : 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile ilgi- 
lendirilmediğinden bahsilö faydalandırılması için icabeden 
muamelenin yapılmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin 2 nci fıkra
sında yazılı bulunduğu veçhile Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile alâ
kalı bulunan yol çavuşlarının bu kanunla ilgilendirilmedikleri 
ve bu itibarla talebin bir kanun mevzuu bulunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5543 26 . 1 .1953

9837/9158 Ahmet İren 
Köprübaşı Kıraat
hanesi sahibi. 
Kütahya.

(Dilekçe özeti : Yunanistan’da bu
lunan kardeşinin yurdu dönmesi
ne müsaade olunması hakkında).

Dilekçi : Bir aile nizaı yüzünden Yunanistan’a giderek 
orada kalan ağabeysi Hüsnü Yusuf’un sağlık durumunun öğ
renilerek kendisine malûmat verilmesini ve yurda dönmesine 
müsaade olunmasını istemektedir.

Dışişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçede adı ge
çen şahsın tezkerede yazılı sebepler dolayısiyle 19 . I V . 1949



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

32

Komisyon karan ve n« sebepten verildiği

tarihli ve 3/9251 sayılı kararla vatandaşlıktan iskat olunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına g ö n  
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5544 20 . 1 . 105S

9839/9160 Enver Eren.
D. D. Y. Havza 
Takım 3631 S. I. 
Yol Çavuşu. 9205 
Havza - Samsun.

(Dilekçe özeti : Bir vazifty» tâyin 
olunman hakkında).

Dilekçi : D. D. Yollan idaresinde geçen mesbuk hizmet ve 
muvaffakiyetine keza Memurin ve Müstahdemin Talimatname
sinin 3 ncü fıkrasında yazılı sebebi tercihe binaen mezkûr 
idarece durumuna uygun her hangi bir vazifeye tâyin buyu
rulmam için tavassutta bulunulmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâleti cevabi yazısında : Münhal ve ihtiyaç 
olmadığı için vazife isteği is’af olunmıyan dilekçinin; gardıfren 
olarak tâyini yapılmak üzere evrakının sıraya konulmuş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem’ yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5545 20 . 1 . 1958

9840/9161 Münir Bertan. (Dilekçe özeti : 5434 sayılı Ka-
Kubilây Mah. 1030 nunda değişiklik yapılması hakkın
ca. No. 63. da).
İzmir. Dilekçi : Şirketin Devlete intikalinden önoe ve İzmir - Hal- 

kapınar atelyesinde çalıştığı senelerinin hali hazır müddeti 
hizmetine eklenmesinin temini için 5434 dayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 65 ve 66 ncı maddelerinin değişti
rilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : işçiler; 5434 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince T. C. Emekli Sandığı 
ile ilgilendirilmemiş bulunduklarından yapılacak bir muamele 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında Komisyonumuzca bir işlem yapılma- 
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5540 20 . 1 . 1953
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Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

9842/9163 Mehmet Örgüt.
Merkez Müftülük 
dairesinde odacı. 
Bursa.

(Dilekçe özeti : İstihkakı olan elbi
se bedelinin ödenmesi hakkında).

Dilekçi: Müftülük odacısı olduğunu .ve müstahak bulundu
ğu 1950 yılı elbise bedelinin verilmediğini belirterek bu istih
kakının tediyesi hususunun karara bağlanmasını istemektedir.

Diyanet İşleri Reisliğinin cevabi yazısında : Odacılara her 
yıl ve muntazaman elbise verileceği hakkında bir kanun olma
dığı. gibi konulan tahsisatın da kâfi miktarda bulunmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciine müracaatta muhtar olan 
dilekçinin talebi hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına üyeden Fahri Ağaoğlu’nun vâki muha
lefetine karşılık ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5547 26 . 1 .1953

9844/9165 Hakkı Özavcı. 
ve ar.
Hani - Lice. 
Diyarbakır.

98:>1/9172

( Dilekçe özeti : Hani Nahiyesinde 
kaza teşkili ve bu nahiyenin Z i- 
v< ve Ilanışik mahallerinin içme 
su ihtiyacı için 3 bin liralık bir 
yardım yapılması hakkında).

Dilekçiler: Hani Nahiyesinin coğrafi, iktisadi ve mülkî du
rum ve ehemmiyetini belirterek kaza haline konulmasını ve bu 
kazanın Zive ve Hamşik mahallelerinin muhtaç olduğu içme 
suyu için 3 bin liralık bir yardım yapılmasını istemektedirler.

Bayındırlık Vekâletinin cevabi yazısında: Mezkûr nahiye
de belediye bulunması itibariyle Vekâlet Bütçesinin köylerde 
halkın yapacağı su işlerine yardım ödeneği» faslından istifade 
etmelerinin mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: 5442 sayılı Î1 İdare Kanununa göre; ka
za teşkili hakkmdaki talebin yeni bir kanun mevzuu bulunma
sına; keza yardım hususundaki istek icabının yapılmasının da 
ilgili Vekâlete aidiyetine binaen komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5548 26 . 1 .1953

.Kmin Kurt ve ar. 
Ahmet, Mustafa 
Nuri Ataoğlu eliyle. 
Çarşamba. - Samsun.

(Dilekçi özeti 
lı ııl,-kıııdıı).

Arazi verilmesi

Dilekçiler : Bulgaristandan tehcir edilen göçmenlerden olup 
topraksızlık yüzünden müstahsil hale geçemediklerini belirte
rek Galaman Devlet Giftliğinin müsait bulunan arazilerinden 
kendilerine toprak verilmesini istemektedirler.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Vekiller Heyetince 
Bulgaristan’dan memleketimize hicret eden serbest göçmenle-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

rin iskânlı göçmen muamelesine tâbi tutulmaları kararlaştırıl
mış bulunduğundan dilekçiler hakkında da yapılan tamim da
iresinde muamele yapılması lüzumunun Samsun Valiliğine ya
zıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına gör© 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarilû

5549 26 . I . 1953

9855/9176 Hüseyin Çeken. 
Eskibağlar Malı. 
Aran Sokak No. 
15/A.
Eskişehir.

<Dilekçe özeti : Bir öğretmenliğe 
veya sair bir vazifeye tâyhı olun
ması hakkında).

Dilekçi : Yurda hicret eden Bulgaristan göçmenlerinden 
olup 20 yıllık bir emeği sebketmiş olduğundan dolayı öğret
menlik mesleğine alınmasını ve yahut sair bir vazifeye tâyin 
olunmasını istemektedir.

Millî Eğitim. Vekâletinin devabi yazısında : Dilekçinin du
rumunun incelenmesi için yedindeki belgelerin asıllannm gön
derilmesi icabettiğinden kendisine bu yolda tebligat yapıldığı 
ve durumu uygun görüldüğü takdirde dileğinin yerine getiri
leceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına nial’C. 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5550 26 . I . 1953

9856/9177 İbrahim Cengiz. 
12905/12011 D. D. Y. Liman 
16541/15437 Müdürlüğü Memuru 

42234 Sicil sayılı , 
Samsun,.

( Dilekçe özeti : Geciktirilen terfi 
tarihinin düzeltilmesi hakkında).

Dilekçi : 4620 Sayılı Kanunun 3 ncü maddesine mühalif 
olarak ve 13 ay müddetle geciktirilen terfi işleminin 16 . 5 . 94.9 
dan muteber olmak üzere değiştirilmesini veyahut gelecck 
terfiinde nazarı itibare alınmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâleti cevabi yazısında : 4620 Sayılı Kanunun 
A işaretli cetvelinin D serisinde ve 15 nci derece üzerinden 
ücret alan dilekçinin ; bu kanunun 3 ncü maddesinin F fık
rasından istifada ettirilmemiş ve münhal kadro da bulunmadı
ğı için terfi cihetine gidilemediği ancak 5616 Sayılı kanunun 
yürürlüğe girmesi üzerine mezkur fıkra hükmüne tevfikan 
terfi ettirildiği ve 31. 5 .1951 tarihinde de kendisine memur
luk unvanı verilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma-
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Dilekçe
No.

9859/9179

9860/9180

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

dığına üyeden Fahri Ağaoğlu’nun vâki muhalefetine karşılık 
ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

5551 26.1 .1953

Ahmet Koçköprü. 
Belediye Başkanı. 
Kangal.

(Dilekçe özeti: 2311 nfumarah Ka
nunun kaldırılması hakkında).

Dilekçi : Antidemokratik bir mahiyet taşıyan 2311 Numara
lı Kanunun kaldırılarak mülkiyet haklarını koruyan yeni bir 
kanun tedvin olunmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Bu husustaki kanun 
tasarısının halen Mecliste müzakere edilmekte bulunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Zikrolunan kanun ; 5917 Sayılı Gayri- 
menkule Tecavüzün def’ine dair olan Kanunla kaldırılmış oldu
ğundan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5552 26 .1.1953

Ilışan Ertem. 
Öğretmen. 
Aşağıgüney Köyün
de.
Araç.

(Dilekçe özeti : Açık maaşları ile 
kıdeminin tanınması talebine da
ir).

Dilekçi : Danıştay kararı ile vâki iadei memuriyet duru
muna binaen ve Memurin Kauununun 49 ncu maddesine tevfi
kan verilmesi icabeden açık maaşlarının verilmemesi üzerine 
keza Danıştaya açtığı dâvanın reddedilmiş bulunduğundan 
tazallümühal ederek mezkûr maaşlarının verilmesi ve bu müd
dete ait kıdemin tanınması için emir verilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : İdari tahkikat 
neticesinde; Disiplin Kurulunca verilen bir kararla meslekten 
çıkanlmış olan dilekçiye hizmet gördüğü zamanlar için maaşi 
itasına kanuni mesağ bulunmadığı gibi bu sürelerinin kıdemine 
eklenmesine de keza imkân olmadığı ve bu hususta açtığı dâ- 
vanın da Danıştayın 4950 sayılı karan ile reddolunmuş bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan talep hakkında; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 
ncü maddesine göre komisyonumuzca yapılacak bir işlem bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5553 26 . 1 . 1953
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9870/9188

Dilekçe
No.

9876/9194

9878/9196

Mehmet Salilı. 
Sofular Karakadı 
So. No. 5.
Fatih - İstanbul.

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

( Dilekçe özeti : IHdematı vatani
ni den aylık bağlanması hakkında).

Dilekçi : Verilen 150 lira aylığın kifayetsizliğinden ve 
Mücadelei Milliyede, tedibatta, keza Yüksek Meclisin hini kü- 
şadında sepkeden mesailerinden bahsile halen mâlûl ve muhtaç 
durumda bulunan kendi gibilere vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Sivil öğretmen
likten emekli olup 5434 sayılı Kanunla maaşı 270 liraya yük
seltilmiş bulunan dilekçinin subay ve askerî memur olmaması ve 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması bakımlarından 
Vekâletçe yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

5554 26 . 1 . 1953

Ömer Kaptan. 
Ihlamur Köşkü 
Müstahdemininden. 
Beşiktaş - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Mücadelei milliye
de sebkeden hizmetlerinle karşılık 
aylık bağlanması veyahut bir ev 
rerilmesi hakkında).

Dilekçi : Trablusgarp Harbinden İstiklâl Savaşma kadar 
cereyan eden savaşlara ve tedibata iştirak ettiğini ve bir milis 

zâbiti olarak sepkeden bu hizmetlerinden bahsile ve 469 sayılı 
Kanunlara göre verilmesi icabeden aylığın bağlanmasını ve
yahut münasip bir ev verilmesini istemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 408 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesi ile ; şehit veya mâlûl olanlara maaş tahsis 
olunacağı belirtilmiş bulunduğundan mâlûl olmadığı anlaşılan 
dileçiye bu bakımdan maaş veya ikramiye verilmesine imkân bu
lunmadığı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

5555 26 . I . 1953

Ahmet Özikcan 
Çınarlı Mah. 122 So. 
kak No. 10;').
Adana.

( Dilekçe özeti : İskân hakkı olan 
dükkân veya arazinin verilmesi 
hakkında ).

Dilekçi : 1925 yılında Adana’ya yerleşmiş bulunan Kandiye 
muhacirlerinden olduğunu ve kendisine verilen dükkân ve evin 
geri alındığım ve şimdiye kadar vâki müracaatlarına rağmen 
mahkemelerde dahi haklı dâvasını dinletemediğini belirterek
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Dilekçe
No.

9883/9201

0888/9205

hiç olmazsa dükkân yerine ona mukabil dükkân veya arazı ve
rilmesi için alâkalılara emir buyurulmasını, mübadil hakkında 
tanınmasını ve keza iskân kaydının icrasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye dükkân tah
sis olunduğu hakkında her hangi bir kayıt mevcut olmadığı için 
hakkı müktesep iddiasının kavlimücerredinde kaldığı ve bu 
mevzuda Adana Asliye Birinci Hukuk mahkemesinde açtığı dâ
vasının henüz neticelenmemiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup ilgili mah
kemede İncelenmekte bulunduğu anlaşılan talep hakkında Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesine göre Komisyonu
muzca bir işler yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5556 26 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Gelir Vere/isi mik
tarından şikâyet).

Dilekçiler : Geçimlerini orman emvali nakliyatı ile ve güç
lükle temin ettiklerini belirterek; çalışma müddetleri ve hay
vanlan için ihtiyar ettikleri masarif nazarı itibara alınmak
sızın ve alelıtlak istihkakları tutarının %  15 i üzerinden alı
nan Gelir vergilerinin daha âdil bir miktara indirilmesini iste
mektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bidayeten Gelir Ver
gisine tâbi tutulan orman işçilerinin bilâhara Gezici Esnaf Vergi
si ile teklif olunmak suretiyle vergi durumlarının ıslah olunmuş 
bulunduğu ve tevkif olunan Gelir vergilerinin de terkin olu
nup ve reddi icabettiğinin tebliğ olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talep hakkında; Vekâlet cevabına gö
re; yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

* 5557 2 6 .1 . 1953

Ahmet Demir 
ve ar.
Orman İşletmesi 
CJemrik ormanında. 
Feke.

Sabrı Akı. (Dilekçe özeti : 1949 yılında Yük-
(334 - 18) sek Meclise, sunmuş olduğu dilekçe
As. Şb. 2. S. Mal. neticesinin kendisinne bildirilme-
Memunı. si hakkında).
Düzce. Dilekçi : Garezkârlıkla yarbaylığa terfiine mâni olan Topçu 

Albayı Şükrü hakkında; 1949 yılında Yüksek Meclise yapmış 
olduğu müracaatından bir netice alamadığını belirterek mez
kûr dilekçesinin mevkii muameleye konularak sonundan ken
disine bilgi verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında: Bahis mevzuu 
dilekçe hakkında; Vekâletçe 20 . X I I . 1949 gün ve personel re-
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Dilekçe
No.

¡>890/9207

9894/9210

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

isliği kıdem şubesi 2/90828 sayılı yazı ile cevap verilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis konusu edilen dilekçe üzerine: 
Selef komisyonca 22 . V . 1951 gün ve 764 sayılı ve «kaza mer
ciince halledilmiş olan istek hakkında komisyonumuzca yapı
lacak bir işlem olmadığına dair» bir karar verilmiş olduğu an
laşıldığından ayrıca işlem yapılmasına mahal bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5558 26 . 1 .1953

(Dilekçe özeti : Kendisine şehit 
maaşı bağlanmasının temini için 
Iumuna bir madde eklenmesi hak
lında .

Dilekçi: Oğlu şehit üsteğmen Burhanettin’den; kendisine 
maaş bağlanması ve yahut ikramiye verilmesi hakkında yaptığı 
müracaatlarına mevzuatın müsait olmadığı yolunda menfi ce- 
veplar verilmiş bulunduğundan bahsile, muhtaç ve perişan bir 
şehit anası olarak müstahak bulunduğu aylık veya ikramiye
nin verilmesini temin için ilgili kanunlara bir madde eklenme
sini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında: Oğlu şehit ol
duğu vakit evli bulunduğundan dolayı 1683 sayılı Kanunun 
48 nci maddesine göre maaşa müstahak olmıyan dilekçiye; yine 
bu kanunun 64 ncü maddesine göre sonradan maaş tahsisine im
kân bulunmadığı gibi keza sonradan yürürlüğe giren 5434 sa
yılı Kanunun geçici 76 ncı maddesine göre bu kanundan fay- 
dalanmasınmda mümkün olmadığı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

5559 26 . 1 .1953

(Dilekçe özeti : 5434 sayılı Kanu
nun geçici 14 ncü maddesinde de
ğişiklik yapılması hakkında).

Dilekçi: Jandarma karakol komutanlıklarında geçen 9 yıl
lık hizmetinin halihazır müddeti hizmetine eklenmesini temin 
için; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 14 ncü maddesinin 1861 sayılı Jandarma Erat 
Kanununun neşrinden önce ve Jandarma Nizamnamesine göre 
karakol komutanları mektebinden çıkan temditli gedikli erbaş

Sadık Alpokay. 
Giriş Gümrüğü Mü
dür Muavini.
Sicil 60.
İzmir.

Feriha Ünsal. 
Akçaalan Mah. 
Ağiit. ¿o. No. 29. 
Eskişehir.
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Dilekçe

No.

9896/9212

9897/9213
11000/10234

ların da faydalanmasını sağlıyacak şekilde değiştirilmesini is
temektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Zikrolu- 
nan maddei kanuniyeden; ancak unvanları 1107 sayılı Ka
nunla gedikli küçük zâbit olarak değiştirilenlerle, 1861 sayılı 
Kanun gereğince yetiştirilen gedikli jandarma erbaşlarının 
istifadeleri mümkün olup sınıf erbaşı durumunda bulunan 
dilekçi ve emsallerinin faydalandırılmalarına imkân bulun
madığı ve mumaileyh tarafından Danıştayda açılan dâvanın 
da reddedilmiş bulunduğunu bildirmektedir.

Gereği düşünüldü: Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5560 26 . 1 .1953

(Dilekçe özeti: 1942 yılma ait 
re’sen takdir Komisyonunca tarh- 
olunan Kazanç Vergisinden affo- ’ 
/ un m ası hakkında).

Dilekçi : 1942 yılındaki ticari faaliyetinden ve beyanname 
vermediğinden dolayı re ’sen takdir komisyonunca hatalı olarak 
adına tarholunan 1837 küsur liranın 74 yaşında alil bir kimse ol- 
masana binaen affolunmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : ithalâtçılıkla iştiga
linden dolayı ve 1943 malî yılı için dilekçi adına tarholunup ve 
Tahsili Emval Kanununa tevfikan takip olunan vergi borcun
da bir kanunsuzluk olmadığı ve tahsil müruruzaman bakımın
dan mumaileyh tarafından Danıştayda açılan dâvanın redde
dildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış bulunan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarifi

5561 2 6 .1 .1953

( Dilekçe özeti : Döner sermaye ve
rilmesi hakkında).

Dilekçi : Kmm mültecilerinden olup naklen Balıkesir’de 
yerleştirilmiş bulunduğunu belirterek iskân istihkakı olan dö
ner sermayenin verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Avrupa kamp mül
tecilerinden olup isteği üzerine İzmir’den Balıkesir’e nakledil
miş bulunan dilekçiye tahsisat durumu müsait olmadığından

Ablas Grülenç.
Eski Kuyumcular 
Malı.
Yeşilli Cad No. 63. 
Balıkesir.

Agop Kazancıyan. 
Gümüşsüyü Cad. 
Hariciye Konağı. 
No. 13/8.
Beyoğlu - Taksini. 
İstanbul.



— 40 -
Dilekçe

No.

!)XÎ)9/921i>

9904/0220 
I1064/10205

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Koınisyun kararı ve ııe sebepten verildiği

dolayı döner sermaye verilemediği ve temini halinde verileceği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü. : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5562 26 . 1 .1953

(Dilekçe özeti : Haşan Arası adın
daki arazi sahibine ffenlen verilen 
iı00 dönümlük toprağa ait tapu
nun iptal olunması hakkında).

Dilekçi Hileli ve miirettep yollarla; tapulu veya tapusuz 
1000 dönümlük araziye sahip olan Haşan Arası âdındaki şahsa; 
sr„ir topraksızlar meyanmda 500 dönüm daha arazi verilmiş 
olduğundan bahsile hileli yollardan araziye sahip olanların 
tapularının fesholunarak bu yerlerin topraksız vatandaşlara 
ve göçmenlere verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabı yazısında : 13 nüfuslu olan Ha
şan Arası adına tapulu 69 dekar 844 metre kare arazi bulun
duğu ve bu miktarın ihtiyaçlarını karşılamadığından dolayı 
ve 3667 sayılı Kanuna tevfikan 1942 yılında kendisine 261 
dekar tarla ile 5 dekar çayır tahsil olunup 1949 yılında temliki 
tasdik ve tapuya bağlanmış bulunduğu bildirilmektedir.

Geraği düşünüldü : Tetkiki kaza mercüne ait bulunan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma- 
iığmr karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5563 26 . I . 1953

Fikri Karatas. 
Hatip Malı. den. 
Zara - Sivas.

İsmail Odabaşıoî'lu. (D ilila. özeti : Bekçilerin de sair
Basma Sanayii Fal)- iseilt r f/ibi <9 saatlik mesaiye tâbi
rikası bekçileri. Iuhılmalarnır Ic.min irin aralı isler
Nazilli. n hain ıııınusinde değişiklik yapıl

ması hal.knıdıt).

Dilekçiler : Mer’i is mevzuatı ile hizmet durumları nazarı 
itibara alınmamış bulunan fabrika bekçilerinin 12 saatlik bir 
mesaiye tâbi tutulmakta olduklarından şikâyet ederek sair 
bilcümle isçiler gibi 8 saatlik mesaiye tâbi kılınmalarını te
min için aralı isler nizamnamesinde değişiklik yapılmasını 
istemektedir.

inletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Gördükleri vazife 
itibarı ile durumları 3008 sayılı Iş Kanununun 27 nci madde
sine giren bekçilerin mezkûr maddeye müsteniden hazırlanmış
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kaı-an ve ne sebepten verildiği

olan aralı işler nizamnamesine göre 12 saatlik bir mesaiye tâbi 
tutulmalarında bir gayrikanunilik bulunmahğı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bir nizamnamenin tâdilini mutazam- 
mın bulunan talep hakkında vazife cihetinden komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verlidi.

Karar No. Karar tarihi

5564 26 . I . 1953

<>006/9222 irfan Doğan.
Hayrettin Şahin V 
kili.
Kelkit.

( Dilekçe özeli : Konya - Saray önü 
Gözlü Çiftliğindeki bir inşaata ait 
kati hesapta yapılan yanlışlıktan
şikâyet).

Dilekçi : 1945 yılında; Zirai Kombinaların Konya - Saray - 
önü Gözlü Devlet Çiftliğinde mütaahhit Fahri' Çelik ve arka- 
dakları adına ihale olunup ve bunlar tarafından da bütün 
hak ve vecaibi ile Hayrettin Şahin’e devrolunan bir inşaata 
ait hesabı katide; 21 küsur bin liralık istihkak ödenmemiş ol
duğu gibi füzuli olarak da çimento ve ceza bedeli almmış bu
lunduğundan şikâyetle durumunun incelenerek haklarının ve
rilmesini istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Daha önce Vekâlete 
vâki müracaatları üzerine keyfiyetin mukavele ve mevzuat 
hükümleri dairesinde tahkik ve tetkik ettirilip ekli olarak tak
dim kılman rapor ve dilekçiye verilen cevap örneklerinin tet- 
kikmdan da anlaşılacağı veçhile bu mevzu üzerinde nihai ka
rara varılmış bulunduğu ve yeniden ele alınacak bir cihet gö
rülemediği bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

5565 26 . 1 .1953

9013/9227 Recep Ertetik. 
Ceza Evinde hü
kümlü.
İzmir.

(Dilekçe özeti : Mahkûmiyetine 
mütedair bulunan 2199/951 saydı 
dosyasının incelenmesi hakkında).

Dilekçi : Haksız ve mesnetsiz olarak dolandırıcılık suçuyla 
itham olunup ve mahkûm edilmiş bulunduğundan tazallümü 
hal ederek Temyizce tasdik olunan bu mahkûmiyetine ait 
1893/951 sayılı dosyasının tetkik buyurularak uğradığı hak
sızlığın telâfi olunmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Mehmet Bandaki, Ah
met Yılmaz ve Muammer Şahin isimli şahısları ayn ayn dolan
dırmaktan suçlu olup yapılan yargılama sonunda 6 ay hapis 
ve 625 lira ağır para cezası ile mahkûm edilen müşteki hak-
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Dilekçe
No.

7422/6864

74<>3.'6932

7494 /6933

7499/693S

7Iİ7S 71 M

7880 7300

8007 /7434

Dilekçe a&hibinin
adı, soyadı ve adresi

M. Ali Ay te ve ar. 
S. No. 5082. 
Haydarpaşa depo 
sun3a Makinist. 
Haydarpaşa - Istan 
bul.

#
6 ncı İşletme Fevzi- 
paşa Deposu Maki
nist ve ateşçileri 
Adana.

I). O . Y o l la r ı  D e 

po  M a k in i s t  v e  a t e ş 

ç i le r i .

Adana.

Haşan Kira*; ve ar. 
ti. İşletene Debo- 
sunda Makinist ve 
ateşçiler.
Adana.

i). 1). Yolları De
po Makinist ve ateş
çileri.
Malatya.

H. İşletme Deposu 
Makinist ve ateşçi
leri.
İskenderun.

Ali Köse ve arka
daşları (24895).
D. D. Y . Lokomotif 
personeli.
Soma - İzmir.

kındaki bu kararm kanım yollarından da geçmek suretiyle 
kesinleşmiş bulunduğu ve bu muamelede kanuna uymıyan bir 
cihet görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiyenin 54 ncü maddesine 
göre; kaza mercilerin den sâdır olan kararlar üzerinde her 
hangi bir işlem yapılması mümkün bulunmadığından bu sebe
be mebni talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

K o m is y o n  karan ve ne sebepten verildiği

5566 26 . 1 . 1953

(Dilekçi özeti : 12 aylık mesaile
ri nin: ti anlık yıpranma zammı ilâ 
n ulunmak suretiyle 18 ay olarak 
kabul edilmesi hakkında).

Dilekçiler : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 32 ve 33 ncü maddelerine tevfikan ve 
mesklekleri olan makinistlik ve ateşçilikten dolayı kendilerine;
12 aylık mesailerine mukabil 6 aylık bir yıpranma zammı ta
nınması icap ederken; Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılan bir tamimle, ancak lokomotif üzerinde bu
lundukları müddet saati mesai itibarı ile toplanıp ve güne 
tahvil olunarak 12 aylık müddete ilâve olunacağı bildirilmek 
suretiyle yukarda işaret ettikleri ve eski mevzuatla dahi ta
nınmış bulunan bu haklarının tanınmadığından şikâyet ederek 
beher hizmet senelerinin 18 ay olarak kabul olunması için 
mezkûr maddei lcanuniyenin tefsir veya tadil olunmasını iste
mektedirler.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesi 
ile ; bu gibilerin bilfiil lokomotif üzerinde geçen bir senelik hiz
metlerine 6 aylık fiilî hizmet müddeti ekleneceği ve bir yıl içinde
ki çalışma saatlerinin her 8 saatinin de bir gün hesaplanması 
derpiş olunmuş bulunduğundan dilekçilerin lokomotif üzerin
de geçmiyen mesailerinin zamma tâbi tutulmasına imkân gö
rülemediği belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15, 26 
ncı maddeleri muvacehesinde, talep hakkında, komisyonumuz
ca ve bu sıfatla yapılacak bir muamele olmadığına ve dilekçi
lerin kaza merciine müracatta muhtariyetlerine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5567 26 . 1 . 1953
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H008/743T» 

8f)8t>/7f)0H 

741)1 ..'6930

S4()0''7H57

Dilekçe
No.

14137/13]72

Dilekçe sahibim»
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

1). D. Y. Depo Per
soneli .
Balıkesir.

I). D. V. Deposunda 
personelleri 
Çatalağzı.

Medeni Uencer. 
ve. ar.
D. D. Y. Deposunda. 
Makinist.
Konya.

Haydar Çıplak.
8. işletme Motorlu 
iren Deposunda Ma
kinist.
İzmir.

(Dilekçe özeti : Mâlûliyet maaşı 
h ıığlan mııst hakkında).

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde sağ- bacağından malul kaldı
ğını vu bu maluliyetini belirten 1334 tarihli Urfa Menzil Has
tanesi Heyeti Sıhhiye raporu ile, çalışarak hayatım kazanamıya- 
cağına dair olan 1951 tarihli Gülhane Hastanesi raporunu ekli 
olarak takdim ettiğini ifade ederek mâlûliyet maaşı bağlan
ması ve 1334 tarihinden beri teraküm eden bu aylıklarının öden
mesi hususunuun karar altma alınmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâleti cevabi yazısında : tik defa olarak 
1951 yılında müracaat etmiş bulunan dilekçinin; ibraz ettiği 
bu raporları inceliyen Sağ-lık Dairesince ânzasmın 1325 sayılı 
Kanuna ve 551 sayılı Kanuna bağlı emraz cetveline girmediği 
şeklinde tasdik olunduğu için kendisine maaş bağlanamamış ol
masında mevzuata uymıyan bir cihet bulunmadığı belirtil
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza meciine ait olan vâki talep 
hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal almadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Hali! Çavuş. 
Megediin Köyünde. 
Reşadiye - Tokad

5568 26 . I . 1953
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14490/13499 Rıfkı Mertdoğaıı.
As. Şb. Mİ. Me. 
Darende.

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

( Dilekçe özeti : Açıkta kaldığı 25 
aya ait maaş ve çocuk zammı fark
ları ile, tayın bedelinin ödenmesi
nin karara bağlanmasını istemek
ledir.

Dilekçi : Emekli önyüzbaşı olarak çalışmakta olduğu Lice 
Askerlik Şubesi Reisliğinden yaş haddi dolayısiyle 170 lira üc
retli Malatya Şubesi mülhaklığına tâyin olunup ve 4644 sayılı 
Kanuna tevfikan da bu ücreti de 50 lira asli maaşa çevrilmek 
suretiyle ve sivil memur olarak çalışmakta iken 1947 Mart ayan
da sair emekliler gibi kendisinin de yanlışlıkla tekaüde sevke- 
dilmesi üzerine açtığı dâvanın Askeri Yargıtayca kabul ve 1949 
yılında tekrar vazifeye alındığımı burada geçen 25 ayhk müd
dete ait maaş ve çocuk zammı farkları ile tayın bedelinin öden
memesi hasebiyle açtığı ikinci bir dâvanın da aynı mercice red- 
dolunması neticesinde mağdur edildiğine işaret ederek:

Kendisi ile ayım durumda bulunan Genelkurmay Ordu Do
natım 9 ncu Şube Müdürü Albay Mahir Serdaroğlu’nun Yük
sek Meclise vâki müracatı üzerine nasıl bu haklan tanınmış ise 
kendisi için de aynı şekilde verilecek bir kararla mağduriyetine 
nihayet verilmesini istemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 1933 yılında 
emekliye sevkolunup 1934 de sivil memur olarak ve ücretle is
tihdam olunmakta iken maaşa geçirilen dilekçinin birliğinin 
lâğvı üzerine ve esasen emekli olduğu göz önünde bulunduru
larak 1947 yalında tekrar tekaüde sevkedilmiş ise de Yargıtay - 
dan aldığı karar üzerine tekrar vazifelendirilmiş bulunduğu, 
ancak bu arada geçen müddet zarfında vazife görmediği ve ay
nı zamanda emekli maaşı almış bulunduğu için isteği veçhile 
maaş, çocuk zammı ve taym bedelinin ödenemediği ve esasen 
bu mevzuda açtığı dâvanın reddedilmiş bulunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip ve karara bağ
lanmış olan talep hakkında yapalacak muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5569 26 . 1 .1953

14932/l'3923 Mustafa Apaydın 
ve ar.

- Delimalınuıt Köyün
den.
İmranlı.

( Dilci, 'çc özeti : İmranlı Belediye
since değirmen ve civarındaki ar
sa ve arazilerinin istimlâk olun
mak istenil d iğiğinden şikâyet).

Dilekçiler : Kendilerine ait ve efradı ailelerinin geçimine 
âmil olan değirmenlerinin; kendilerinden habersiz olarak ve 
İmranlı Belediyesi tarafından elektrik tesisi maksadı ile istim
lâk olunacağmı duyduklanndan bahsile; etrafta daha birçok
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serbest sular mevcut bulunduğu halde sadece bir intikam hissi 
ile tevessül olunan bu muamelenin durdurulmasını istemekte
dirler.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr belediyece 
tesisi düşünülen hidro - elektrik santrali için lüzumlu suyun Kı
zılırmak’tan alınması hususu İller Bankası mütehassıslarınca 
kabul ve etüd edildiğinden şikâyete konu teşkil edecek bir ih
tilâfın kalmıyacağı neticesine varıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
vaka talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5570 26 . 1 .1953

Başkan 
Maraş 

Abdullah A y  temiz

Sözcü
Bolu

Kâtip 
Bilecik 

İsmail Aşkın
Ankara 

Ömer Bilen

Konya Klâziğ Gümiişane Kastamonu
Fahri . Iğuoğhı Hâmit Ali Yihıey Alemci Kemal Vartnca Muzaffer Ali Mnhto

Malatya 
Suri Ocakctoğlu

Malatya
\bd'¡ilkadir Özbay

Seyhan 
Salim Serçt

Toka«! 
Ahmet (iü.rkan

Trabzon Urfa Yozgad
Salih Esad Alperen Reşit Kemal Timuroğlu Faik Erbaş

(Dilekçe sayısı : 152)



İ'. it. At. 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

-U üttyı ■ 55 9- 

1 5 . IV .1953 Çarşamba

Dilekçe
No

85/76

Dilekçe sahibin» 
adı, soyadı re adresi

İ. Hakkı Akçevin. 
Samanpazarı ArSlaıı- 
hane Mah. Arslan- 
hane So. No. 18/A. 
Ankara.

KıHHİHYcm k*«m  re n* «ebepUtf rM'iidipi

(Bilekçe özeti : Emekliye şevki 
haklımdaki kararın ref’ine ve 
5250 sayılı Kanunun da ilgasına 
dair).

Dilekçi : Hariciye memurları hakkmdaki 5250 sayılı Ka
nun gereğince emekliye sevkına dair bir heyeti mahsusa 
tarafından ittihaz edilen kararda isabet bulunmadığını ve 
mezkûr Kanunun antidemokratik olduğunu beyanla, durumu
nun tahkik ve tetkik edilerek aleyhinde müttehaz kararın kal
dırılmasını ve sözü geçen Kanunun da ilgasını istemektedir.

Dışişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin emekliye 
sevkına mütedair olan kararın kesinleştiği ve 5250 sayılı Ka
nunun lâğvi hakkmdaki talep dolayısiyle de bir mütalâa ser- 
dedilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Celp ve tetkik edilen sicil dosyası mün
derecatına ve Dışnşleri Vekâletinden mümessil olarak gönde
rilen Zatişleri Dairesi Reis Muavini Hakkı Kentli’nin bu dos
ya münderecatına atfen verdiği şifahi izahata nazaran 1309 
doğumlu olan dilekçi İsmail Hakkı Akçevin yetersizlik ve de
vamsızlık gibi sebeplerden dolayı emekliye sevkedilmiş ve si
ciline geçmiyen bâzı hal ve hareketleri de tekaütlük kararının 
ittihazında âmil olmuş bulunmasına ve mezkûr sebep ve âmil
lerin mahiyeti bakımından zikredilen karar da bir yolsuzluk 
ve bu kararın Vekâletçe tasdik edilmesinde de bir isabetsizlik 
görülmemesine ve 5250 sayılı Kanunun ilgası hakkmdaki istek 
ise yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili olmak hasebiyle 
komisyonumuzca nazara alınacak hususlardan olmamasına bi-
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naen vâki talep ve şikâyetin reddine itltifakla karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

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

5571 27 . I . 1953

Beis 
Haraç 

Abdullah Aytemiz

Sözcü
Bolu

Klâzığ 
Hâmit Ali Yönet)

Kar« 
Mehmet Bahıulıı

Kâtip 
Bilecik 

İsmail Aşkın
Konya 

A. Fahri Ağaoğln

Kastamonu 
Muzaffer Âli Miihto

Malatya 
Nuri Ocakçtoğlm

Seyhan 
Salim Serçe

Trabzon 
Salih Esad Alper e,n

Urfa
Reşit Kemal Timurofilv
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13359/12300 Hüseyin Sepek,
Kurtuluş Malı. de. 
Oğuzeli.

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

(Dilekçe özeti : Oğuzdi Jandarma 
komutanı ve arkadaşlarının ceza
landırılmaları hakkında).

Dilekçi : Bir gece yarısı evine gelerek mesken masuniyeti
ni ihlâl ve kendisini silâhla tehdit edip evinde kalmakta olan 
Fatma ve Zehra adındaki kadınları beraberinde götüren; di
lekçede adlan yazılı Oğuzeli Jandarma Komutam, sağlık me
muru ve 2 bekçi hakkında ilgili makamlara yaptığı şikâyetle
rin de nazan itibara alınmadığından bahsile haklarında ceza 
tâyini için emir buyurulmasım istemektedir.

Dilekçesinin tavzihi maksadı ile ifadesine müracaat olunan 
müştekinin; hâdise akabinde Sulh Yargıcma müracaat etmiş 
bulunduğu yolundaki beyanatının arzuhalci tarafından ilâve 
olunduğunu ifade ettiği.

Gazianteb C. Savcılığınca yapılan inceleme de kendilerine 
suç isnat olunan jandarma komutanı ve arkadaşlanmn bu suçu 
işlemiş olduklanna dair bir delil elde olunamamakla beraber 
adlî görevle ilgili bulunmamasına binaen icabının İdarî merciler
ce yapılması icabedeceği bildirilmektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Gazianteb Valiliği
nin 1949 tarih ve 10481 sayılı yazısında Dilekçinin 1949 tarihli 
vâki şikâyet ve ihban üzerine yapılan soruşturmada bunların 
yersin ve uydurma olduğunun belirtilmiş bulunduğu ve dos
yanın da mevkii muameleden kaldmldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletler cevaplanna göre; vâki talep 
hakkında tâyini muameleye mahal görülemediğine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5572 28 . I . 1953

Kilis.

145,89/13420 Rıza Bireeikli (Dilekçe özeti : Muamele Vergisin-
ve ar. den muaf tutulması hakkında).

Zeytinliği fabrika- Dilekçiler : Yağ istihsal eden müesseselerin Muamele Ver
gisine tâbi tutulmasının zeytin yağı sanayiinin inkişafına mâ
ni olacağından ve dolayısiyle müstahsili da zor durumda bıra
kılacağından bahisle zeytin yağı istihsal eden müesseselerin 
vergiden muaf tutulmasını istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Zeytin yağının Mu
amele Vergisi konusunda yeni Muamele Vergisi Kanunu lâyi
hasına vergi tekniği ve bütçe durumunun vereceği imkânlara 
uyularak gereken hükümlerin konulacağı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Teni bir kanun teklifi mevzun ile ilgili
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Dilekç«

N*.

14591/13421

14ü14/13444

14595/13425

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ye adrtai

olan istlek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Kiiiuisyoa kararı r® »e sebepten raı-iLdiği

5573 28 . I . 1953

Burhan Felek. 
Gazeteciler Cemiyeti 
Reisi.
Beyoğlu - İstanbul.

Ali Rıza İlkön.
2292 Mahreç No. tel 
sahibi.
Beyoğlu - İstanbul.

(Dilekçe özeti : ('ezanın infazının 
tehiri hakkında).

Dilekçiler : Zafer Gazetesi Başmuharriri Mümtaz Faik 
Fenik'in tehlike teşkil edecek derecede hasta bulunduğu bir 
sırada bir matbuat suçundan tevkif edilmesi ve ceza evine 
gönderilmesi adalet ve hakkaniyet duygularına uygun olmadı
ğından bahsile bu haksız infaz kararının kaldırılmasını iste 
inektedirler.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Hükümlü Mümtaz 
Faik Fenik hakkındaki hükmün infazına başlanmış olmasının 
yolsuzluğu hakkındaki muamelelerin kaldırılması talebini 
muhtevi bulunan arzuhal üzerine asıl hükmü vermiş bulunan 
2 nci Asliye Ceza Yargıçlığınca keyfiyet incelenerek yapılan 
infaz muamelesinin usul ve kanuna tamamen uygun olduğuna 
ve dileğin reddine karar verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki adlî mercilere ait oldu
ğundan komisyonumuzca bu hususta bir işlem yapdmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5574 28 . I . 1953

Mehmet Remzi Okan 
İvriz Köy Enstitüsü 
öğretmenlerinden. 
Konya - K regl i

( Dilekçe özeti : Çocuğunun ölü
müne sebebiyet vermekten şikâyet)

Dilekçi : Üç aylık çocuğunun ölümüne Enstitü Müdürü İh
san Baykal’ın sebebiyet verdiğinden ve mumaileyhin kendisine 
aksilik, tehdit ve zorluk gösterdiğinden şikâyetle mumaileyh 
hakkında gereken kanuni muamelenin yapılmasını istemekte
dir.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Çocuğu
nun hastalığına 15 şubat Çarşamba günü saat 11 de vâkıf olan 
ve bunu da evvelden anlıyarak hiç değilse o gün sabahleyin don
lar çözülmeden çocuğu Ereğli’ye götürmesi icabederken dilek
çinin bu konuda müdür hakkındaki isnadının tamamen yersiz 
ve ölüm olayı ile ilgili bulunmadığı, zorluklar 'çıkardığı, şahsi 
hürriyetini tehdit ve tfürlü haksızlıklar yaptığı yolundaki di
lekçinin müdür hakkındaki bu iddialarının da varit bulunma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan dilekçinin usulü dairesinde kanun yoluna müracaatta 
muhtariyetine ve bu itibarla talebi hakkında komisyonumuzca
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Dilekçe Dil«b§e sahibinin
No. adı, soyadı adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

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

5575 28 . I . 1953

14596/13426 Emin Karaya ve ar.
M0hmet Yılmaz va- 
sıtasîyle.
Siverek köyünde. 
Erciş.

(Dilekeçe özeti : Yasağın kaldırıl
ması ve arazilerinin iadesi hakkın
da).

Dilekçiler : Asıl köylerinin yasak bölge içinde kaldığından 
bu yasağın kaldırılmasını ve tapulu arazilerinin kendilerine ia
de ve teslimini istemektedirler.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : Ge
rek Bakanlar Kurulunun 13 . VI . 1949 gün ve 3/9493 sayılı 
kararnamesi ve gerekse 5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesi 
hükmüne göre dilekçilerin bu yasak bölge dâhilinde bulunan 
eski köylerine girmelerine halen imkân görülemediği ancak 
eski yerlerine civar yerlerde iskânları cihetine gidilmesi mu
vafık görülmüş ve keyfiyetin önemle Van Valiliğine yazılmış 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 1 . VII . 1950 gün ve 3/11461 sayılı Ve
killer Heyeti kararma göre vâki talep hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5576 28 . I . 1953

14599/13429 Halil Çamlıöz ve ar.
Hacısarraf Mah. deıı 
Edirne.

(Dilekçe özeti : Dertli Mustafa 
Çiftliğinin kendilerine dağıtılma
sı hakkında).

Dilekçiler : Intifaı Adalet Vekâletine terkolunan Detli 
Mustafa Çiftliğinin kendilerine dağıtdmasım istemektedirler.

Taran Vekâletinin cevabi yazısında : Bu konuda evvelce 
vâki olan müracaatlar üzerine Adalet Vekâleti ile yapılan mu
haberede Dertli Mustafa Bey namındaki çiftliğin tamamının 
zirai bir ceza evi haline ifrağ edileceği ve iki seneden beri 
Imralı’da tefrik edilmiş olan bir ekiple faaliyete başlandığı ve 
şimdilik bu faaliyet dışında kalan arazinin toprağa ihtiyacı 
bulunan çiftçilere kira ile verilmesi muvafık olacağı bildiril- • 
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca işlem yapdmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5577 28 . I . 1953
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Dilekçe

No.
Dilekçe sahibinin

adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

14600/13430 Asım Araz.
Maltepe Akıncılar 
So. No. 9.
Ankara.

(Dilekçe özeti 
t/esi hakkında).

Emeklilik ikrami-

Dilekçi : Ziraat ve Merkez bankalarında 29 sene 11 ay 20 
gün çalıştıktan sonra 13 Temmuz 1947 tarihinde yaş haddi do- 
layısiyle emekliye ayrıldığından ve 30 sene hizmet müddetini 
tamamlamadığı için ikramiye alamadığından bahsile bu hak
kının verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Temmuz
1947 ayı aylığının tamamı üzerinden emekli aidatı kesilmiş ol
duğundan 4222 sayılı Kanunun 11 nci maddesi gereğince ey
lemli hinmet müddetinin hesabmda Temmuz 1947 ayının ta
amının hesaba katılması icabedeceğine, Merkez Bankası Te
kaüt Sandığı Müdürlüğü ise sözü edilen 14 Temmuz 1947 tari
hinden itibaren mumaileyhin tekaütlüğüne karar verildiğin
den ve 14 Temmuz 1947 tarihinde de tekaütlük bilfiil başlamış 
olduğundan bahsile mütalâalarına iştirak edilmemiş olduğu 
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

5578 28 . I . 1953

(Dilekçe özeti : verilmesi hak
kında).

Dilekçi : Devlet Demiryollarında veya askerî fabrikalarda 
bir iş verilmesini istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi için Devlet 
Demiryollarında, Çimento Fabrikası ve Askerî Dikim Evi mü
dürlükleri nezdinde yapılan teşebbüsten, kadroların dolu olma
sı sebebiyle müsbet netice alınmadığı Adana şubesinden iste
diği bekçilik ve puvantörlük gibi işlerin teminine çalışıldığı, 
fakat durumuna uygun iş bulunamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

14601/13451 Haşan öztürk.
îhlâmurlu Köyünde. 
Fındıklı.

6579 28 . I . 1953

14604/13434 Yusuf Ertuğru] 
ve ar.
Medrese So No. 28. 
Tophane - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Kuruçay Nahiye
sinin tekrar kaza haline getirilme
si hakkında) .

Dilekçiler : Erzincan Vilâyeti İliç Kazasma bağlı Kuruçay 
nahiyesinin tekrar ilce haline getirilmesini istemektedirler. 

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Coğrafi ve ekono-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14605/13435 Kemal Avcı.
D. D. Yollan 7. İş
letme memurların
dan.
Afyon.

14606/13436 Mustafa Beş tav.
Ticaret ve Zahire 
Borsam Muhasebe
cisi.
Konya.

Reşit Tatlıdil. 
Ticaret ve Zahire 
Borsası Satış ve 
Tescil Memuru. 
Konya.

Cavit Ergiil. 
Ticaret ve Zahire 
Borsası Satış ve 
Tescil Memuru. 
Konya.

Komisyon karaıı ve ne sebepten verildiği

mik yönlerden olduğu kadar, muhitin darlığı ve nüfusun azlığı 
bakımından da dilekçilerin istedikleri Kuruçay’da yeniden bir 
kaza kurulmasını icabettirecek zaruri bir durum mevcut bu
lunmadığı bildirilmetkedir.

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

Karar No. Karar tarihi

5580 28 . I 1953

(Dilekçe özeti : Barem lâyihasın
da mağduriyetlerinin nazarı itiba
ra alınması hakkında).

Dilekçiler : Yüksek Mecliste müzakere edilmek üzere bulu
nan Barem Tasarısında Demiryolları memurlarının mağdur 
durumlarının nazarı dikkate alınmalarını istemektedirler.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : 5616 sayılı Ka
nunla bütün memurların Bareme intibakları yapılmış, üst dere
ceye geçenlerden kanuni süreyi ikmal etmiş olanların terfileri 
sağlanmakla beraber üst dereceye geçip de terfi süresini ikmal 
etmemiş olanlara da üst derece aylığı tazminat olarak verilme
ye başlanmış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5581 28 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Oda ve borsa me
murlarının emeklilikleri hakkında)

Dilekçiler : Konya Ticaret Borsası memurlarından olup 
emeklilik haklarından faydalandırılmamış olmaları mağduri
yetlerini mucip olduğundan bahsile emeklilik hakkından isti
fade etmeleri hususunda yeniden bir kanun yapılmasını iste
mektedirler

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 
sayılı Emekli Sandığı Kanunu, oda ve borsaların memurların
dan yalnız Vekâlet tarafından tâyin edilmiş bulunan umumi 
kâtiplerle muavinleri için emeklilik hakkı tanınmış olup bun
lar dışındakilerin bu haklardan faydalandırılması ancak bir 
kanun mevzuu teşkil etmekte olduğu belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına



frfiekç« DiMcç* sahibinin
No. »di, »oyadı ve adresi Cmûm/ oii kurarı u* Mbeptau v«riidi#i

Haşan Uslukaya. mahal olmadığına karar verildi.
Ticaret ve Zahire Karar No. Karar tarihi
Borsası Satış Me- ----------------  -------------------
muru. 5582 28 . I . 1953
Konya.

Nebi Sandıkçı.
Ticaret ve Zahire 
Borsası Talihli ve 
Takip memura.
Konya.

Nâzım Izol.
Ticaret ve Zahire 
Borsası Veznedarı.
Konya.

14607/13437 Orhan Omur.
Gar Hareket Memu
ru S. No. 35840.
Afyon.

(Dilekçe özeti : Maaşının indiril
mesinden şikâyet).

Dilekçi : 4620 sayılı Kanunun muvakkat birinci maddesini 
uygulayan ve evvelce yapılan terfilerinin hükümsüz addedil
mek suretiyle ücretinin 174 liraya indirilmesi mağduriyetini 
mucip olduğundan bahsile bu müşkül durumdan kurtarılması
nı istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Son defa Sayış - 
tayca ittihaz olunan kararda dilekçi gibi personele 31 . V . 1944 
tarihinde 14 ncü dereceden 67 lira ve 31 . V . 1947 tarihinde 
13 ncü dereceden 174 ve 31 . V . 1950 tarihinde 13 ncü dere
ceden 212 lira verilmesi icabetmiş ve terfie müstahak olanlar 
hakkında sicil notu gönderilmesi İşletme ve servis âmirlerine 
tebliğ edilmiş ve müstledinin durumunun emsali meyanmda ya
kında ıslah edileceği bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına dilekçinin durumu ıslah edildiği ve bir ihtilâf 
zuhur ettiği takdirde kaza merciine müracaatta muhtariyetine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5583 28 . I . 1953

14610/13440 Türkeli Nahiyesine 
bağlı Köy Muhtarla
rı.
Ayancık - Sinob.

(Dilekçe özeti: Posta, telgraf mer
kezi açılması ve vapur uğratılma
sı hakkında).

Dilekçiler : Ayancık Kazasına bağlı Türkeli nahiyesinde 
posta, telgraf merkezi açılmasını ve nahiyeye vapur uğratılma- 
m istemektedirler.
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Dilekçe Dilebç« sahibinin
No. adı, soyadı v« adresi

14615/13445 Fahri Çelik.
Park Otel.
Yüksek Mühendis 
Diyarbakır.

Komisyon kanın ve ne sebepten verildiği

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin nahi
yesine varidat bakımından P. T. T. Merkezi açılmasına imkân 
görülemediği ancak bir acentahk ihdası için ayrıca tetkikat 
yapılmakta olduğu, 5 . V . 1950 tarihinden itibaren İnebolu 
deniz hattı seyrüseferine Türkeli Nahiyesinin de itihal edilmiş 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5584 28 . I . 1953

( Dilekçe özeti : Katî hesabının ejö- 
rütmememiden şikâyet).

Dilekçi : 1949 yılmda Doğu kalkınma programı gereğince 
yapmış ve teslim etmiş olduğu için kati hesaplarının görülmeme
si mağduriyetini mucip olduğundan bahsile bir an evvel bu he
sabının kesilmesini istemektedir.

Bayındırlık Vekâletinin cevabi yazısında: Dilekçinin hesa
bında bâzı ihtilâfların zuhur etmesinden dolayı ilişiğinin kesil
mesi mümkün olamamış olmasına ve katî hesaplarının yapılma
sı için Yollar Dokuzuncu Bölge Müdürlüğüne gerekli ve katî 
emrin verilmiş olduğu bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü :
İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre bu hususta 

komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5585 28 . I . 1953

146116/13446 Kemal Turan.
Camiişerif Mah. 
So. 116 No. 7/5. 
Mersin.

(Dilekçe özeli : Hastalığın tedavi
sinin temini hakkında).

Dilekçi : Kemik veremine müptelâ olduğundan bahsile bir 
an evvel tedavi ettirilmesinin temin buyurulmasını, istemek
tedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında :
Kemik Veremine müptelâ olan dilekçinin gerekli tedavisi

nin temini hususu 8 . V . 1950 gün ve 7781 sayılı yazı ile İçel 
Valiliğine yazıldığı bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5586 28 . I . 1953



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

14617/13447 Nurettin Yurderi.
Satış Şube âmiri ve 
diğer Tekei memur
ları.
Zonguldak.

14620/1344H Ömer Şentürk.
Erzurum Mah. 
Rrzurum So. No. 
Ankara.

10588/9839 Rupen Dilaıı. 
14621/13449 Çay Mah. de.
14084/13120 Gümüşhacıköy 

Amasya.

(Dilekçe özeti : Bir üst derece ma
aştan istifade ett irilmedikleri hak
kında).

Dilekçiler : Tekel memurlarının da bir üst derece maaş al
malarım temin için yapılan kanun teklifinin bir an önce kanu- 
niyet kesbetmesini istemektedirler.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yansında : Mezkûr 
Kanun lâyihasının ilgili komisyonca neticelendirilmediği bildi
rilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

5587 28 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Kazanç Vergisi ve 
kira zammından şikâyet).

Dilekçi : Süt ve yoğurtçu imalâtçısı olduğundan ve 1945 -
1948 yılları için adına salınan kira zamları terkin edildiği halde
1949 Bütçe yılı için tekrar kira zammına tâbi tutulduğundan 
şikâyetle bu verginin de terkin edilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısmda : Zaman aşımına uğ
ramamış olan 1947 -1949 Bütçe yıllan vergilerinin yüzde yirmi 
beş nispete göre tadil edildiği ve 1949 Bütçe yılı kira zammı 
ile cezasının da terkin edilmiş olduğu ve keyfiyetin Ankara 
Valiliğine yazıldığı bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre istek yerine getirilmiş olduğundan artık bu hususta ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5588 28 . I . 1953

(Dilekçe, özeti : Gayrinıenkulün 
lfazine.ee zapt edil m esinden şikâ-
ı/( t).

Dilekçi : Murisi ve babası Dilân oğlu ölü Arminak’ın ta- 
gayyüp, firan ve tlehcire tâbi tutulmadığı tahakkuk ettiği hal
de Hâzinece gayrimenkulleri zabıt ve muhacirlere teffiz edilmiş 
olması mağduriyetini mucip olduğundan şikâyetle bu mağdu
riyetten vikayesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Hazine 
aleyhine Giimüşane Asliye Hukuk Mahkemesine açmış olduğu 
men’i müdahale ve tapu iptal dâvasının yapılan yargılaması 
sonunda verilen 3 . VI . 1948 tarihli hüküm Yargıtayca kısmen
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bilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

onanmış ve kısmen de bozulmuş olduğu anlaşılmasına göre ya
pılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kısmen kaza merciince incelenmiş, kıs
men de incelenmesi gerekmekte bulunmuş olan istek hakkın
da komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6589 28 . I . 1953

14622/13450 Sefer Çolak.
Darphane ve Damga 
Matbaası Müdürlü
ğü Kapıcısı.
İstanbul.

( Dilekçe özetti 
hakkında).

Yardım yapılması

Dilekçi : Almakta olduğu 125 lira ücretle beşi tahsilde bu
lunan 10 çocuğunun ihtiyaçlarını temin edemediğinden bahsile 
yardım yapılmasını istemektedir.

Başvekâlet cevabi yazısında : Dilekçinin 1593 sayılı Ka
nunun 156 ncı maddesi hükümlerinden faydalandırılmamış 
ise gereğinin ifası hususu Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletine, 
mümkün olan yardımın yapılması hususunun da Çocuk Esirge
me Kurumu Genel merkezi ile İstanbul Valiliğine yazılmış ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5590 28 . I . 1953

14623/13451 Yusuf özdel.
Ilocahamza Malı. 
Orduevi 4 Aralık 
No. 4 
Gelibolu.

(Dilekçe özeti : Mahkûmiyet kara
rının bozulması hakkında).

Dilekçi : Bir otomobil kazasında müdahil sıfatiyle dâvaya 
iltihakla duruşmanın inzibatını gûya ihlâl etmiş olduğundan 
dolayı askeri mahkemece kanunsuz olarak verilmiş olan beş 
günlük mahkûmiyet' karan mağduriyetini mucip bulunduğun
dan bahsile bu kararın acele olarak bozulmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin duruşma
nın inzibatını muhil harekette bulunmak fiilinden dolayı Gelibolu 
İkinci Kor Askerî Mahkemesince 15 . VIII . 1949 gün ve 49/265 
sayılı kararı ile beş gün hapse mahkûm edilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahsettiği hüküm hakkında 
kanun yollarına müracaatta muhtar olmak üzere isteği husu
sunda komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5591 28 . I . 1958



Dilekçe Dilekçe sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresiJ0

14625/ 134r>o Ilaınzaali Köyü.
1 52 1 I 13050 İhtiyar Heyeti. 

Orhangazi.

12

Komisyon kararı ve ııe aebepten verildiği

( Dilekçe özeti : tşletilmiyen odun
larının teslim edilmesi hakkında).

Dilekçiler : Zatî yakacak odun ihtiyaçları haricinde ka
lanları işletme tarafından işletilmediğinden bahsile pazar satı
şı ihtiyaçlarına tahsis ve Havza ormanlarında muhafaza edil
mek üzere kendilerine teslim edilmesini istemektedirler.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Orhangazi bölgesi
nin 16 numaralı havzası dâhilinde bulunan Hamzaali ve Findi - 
cak köylerinin zatî ihtiyacı olan 4500 kental ihtiyaç çıktıktan 
sonra bakiye kalan 9200 kental odunun da Hamzaali ve Fındı- 
cak köylerine tahsis olunduğu ve bu suretle dilekçilerin talep
lerinin yerine getirilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan artık bu hususta komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5592 28 . I . 1953

14630/13458 Necmettin Varın ve (Dilekçi özeli : Lehtik ve kavuçıık
ar. ithal malla meni tahdidi lâhi tu-
Kunduracı Pazarın- lııhııalart hakkında).
da.
Malatvı Dilekçiler : Kendileri kollarının emeği ile sanat erbabı kü

çük esnaftan kunduracı ve yemenici bulunmakta olup hariç
ten fazlaca ithal edilen lâstik ve kavuçuk yüzünden deri sa
nayiinin günden güne geri gitmekte ve ham derilerin ucuz fi
yatla harice ihraç edilmekte olması yüzünden ıstırap çekmekte 
ve perişaniyetlerini mucip olmakta bulunduğundan bahsile bu 
ithal maddelerin hiç olmazsa tahdide tâbi tutulmasını ve ikti
sadi refaha kavuşturulmalarını istemektedirler.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Son yıl
larda ithal edilmetke olan lâstik ve kavuçukların dahilî kösele 
istihsal ve istihlâkiyle geniş mikyasta rekabet edilmesi üzeri
ne kabul edilen 5643 sayılı kanunla kavuçuğun yüz kilosun
dan evvelce alınmakta olan 642 kuruş Gümrük Resminin yüz 
liraya çıkarılmış olduğu ve mezkûr Kanunun tatbikatı netice
sinde şikâyet konusu teşkil eden kösele - lâstik rekabetinin 
kösele ve deri sanayiimiz lehine memnuniyet verici neticeler 
hâsıl edeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5593 28 . I . 1953



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14634/13462 Ziya Bilgin. 
15035/13800 Seyit ali Mah. 

Kula.

13

Komisyon karan ve ııe sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Görevine tekrar 
iade edilmesi hakkında).

Dilekçi : İçhisar Nahiye Müdürü iken Afyon Valiliğinin ya- 
zısiyle mekthıbi kalemi kâtipliğinde görevlendirilmiş ve bila 
hara izinli bulunduğu bir sırada hastalanarak on günlük almış 
olduğu istirahat raporunu da vilâyete göndermiş olduğu halde 
valinin yolsuz ve kanunsuz bir şekilde ve şahsi garezine bina
en görevinden uzaklaştırılmış olması mağduriyetini mucip ol
duğundan bahsile bu mağduriyetten kurtarılması için görevine 
alınmasının temin buyurulmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Birçok denemelere 
rağmen Nahiye Müdürlüğü görevini yapamıyacağı anlaşılan 
dilekçinin Afyon Vilâyeti Yazı İşlerine alındığı ve bu işe baş
ladıktan sonra vazifesini terk ve memleektine gitlmiş olması 
ve asalet memuriyetinin de tasdik edilmemiş bulunmasına bina
en 10 . IV . 1948 tarihinde istifa etmiş sayıldığı ve mumailey
hin bulunduğu yerlerde kötü tesirler bırakmış olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem japılmasma ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5504 28 . I . 1953

14635/13463 Idmail Ölçen.
Saz Mah. Balıkçı
Ahmetoğhı.
Manisa.

( Dilekçe özeti : Gayrimenkidleri
nin leşçili hakkında).

Dilekçi: Gayrimenkul mallarının keşif ve tahkikatı yapıldık
tan sonra tapu komisyonunca 5520 sayılı Kanunun neşrinden 
evvel gerekli karar verilmiş olduğundan bahsile yargıç karan 
aranılmaksızm tescilin tapu idaresince yapılmasını istemekte
dir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis konusu edilen 
kanunun yürürlüğe girmesinden önce tapu komisyonunca ge
reken karrv verilmiş ve kesinleşmiş olduğu anlaşıldığı tak
dirde mahkemeden karar alınmaksızın, aksi halde karar alın
mak suretiyle gereğinin yapılması hususunun Manisa Valiliği
ne yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin vekâlet işarı dairesinde işini takip 
etmekte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5595 28 . I . 1953
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14636/13464 Mustafa Ulusan ve 
ar.
Sindelhüyük Köyün 
de.
Develi - Kavseri.

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

(Dilekçe özeti : Kira ile verilmiş 
olan araziye ait ücretin indirilme
si veya muaf tutulması hakkında).

Dilekçiler : Kendilerine kira ile verilmek istenilen Hazine 
arazisinin dönümüne takdir edilen üç liranın çok fazla olması 
perişanlıklarını mucip olacağından bahsile bu miktarın indiril
mesi veya kiradan muaf tutulmasını istemektedirler.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiler tarafın
dan evvelce vâki olan aynı konu hakkmdaki müracaatları üze
rine keyfiyetin kiraya veren mahallî maliyesince incelenmesi 
lüzumu 10 . İÜ . 1950 tarihinde Kayseri Valiliğine yazıldığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin talebi mahallince tetkik 
edilmesi icabeden hususlardan olmakla beraber şayet taraflar 
arasında akitten mütevellit bir ihtilâf varsa bundan dolayı da 
usulen kaza merciine müracaat edilebileceğine göre vâki istek 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5596 28 . I . 1953

14642/13469 Şemsettin Yazıcı 
Yeni Mah. Orta
oyuncu So. No.
9 da.
Beşiktaş - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Kesilen yetim ma
aşının yeniden bağlanması hakkın
da).

Dilekçi : 1930 doğumlu olduğu için almakta olduğu yetim 
maaşı 1949 yılının 11 Ağustosunda kesilmiş olması mağduriyet 
ve perişaniyetini mucip olduğundan bahsile maaşının yeniden 
bağlanmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 11 . V m  . 
1930 doğum tarihine göre 19 yaşını lisede tahsilde bulunduğu 
11 . V m  . 1949 tarihinde ikmal ettiği ve halen de lisede öğren
ci olduğu anlaşıldığından kesilen aylığın iadeten tahsisine ka
nunen imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâleti cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal « 
olmadığına dilekçinin talebinde ısrar ettiği takdirde kaza mer
ciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5597 28 . I . 1953
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14648/13470 Asım Yanal ve ar.
Dereköy Eğitmeni.
Çerkeş.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı v e adresi Koalisyon kaıarı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : ücretlerinin artı 
n/ması hakkında).

Dilekçiler . Almakta oldukları az para ile 5 - 10 nüfustan 
ibaret olan efradı ailelerini geçindiremediklerinden ve mağdur 
bir durumda olduklarından bahsile ücretlerinin artırılmasını 
istemeektedirler.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Eğitmen kadro
ları vilâyetlerde çalışan eğitmen sayısına göre dağıtılmış oldu
ğundan vekâlette fazla kadronun bulunmadığı ve bu sebep
le terfi edeceklerin vilâyet dâhilinde açılacak yüksek kadrolara 
geçirilmek suretiyle terfileri valiliklerce sağlanmakta olduğu 
bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabma 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5598 28 . I . 1953

14640/13476 Cemal Uludağ.
Pekmezci Köyü. 
İlkokul öğretmen 
Vekili.
Kozan.

(Dilekçe özeti : öğretmenliğe ve
ya bir meslek okuluna gönderilme
si hakkında).

Dilekçi : Lise ikinci sınıftan tasdiknameli olduğunu ve 9 
yıldan beri öğretmen vekilliği yaptığını beyanla öğretmenliğe 
terfiini, olmadığı takdirde bir meslek okuluna gönderilmesini 
istemetkedir..

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Lise ikinci sı 
nıfında olduğunu ifade eden ve bu vaziyetine göre ortaokul 
mezunu olduğu anlaşılan dilekçinin de bağlı bulunduğu Millî 
Eğitim Müdürlüğünce başarısı tesbit edilerek teklif edildiği 
takdirde beyan olunan esaslar dâhilinde imtihana girmesi, mu
vafık olduğundan öğretmen olması mümkün bulunduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabma 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5599 28 . I . 1953
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14664/13488 Tevfik Başay.
Ali Emin So. No.
ir». ®
Fatih - İstanbul.

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

(Dilekçe özeti : Bir üst derece üze
rinden emekli maaşı verilmesi hak
kında).

Dilekçi : Tekel idaresi memurlarının aylıklarının bir üst de
receye çıkarılması hakkındaki kanun lâyihasından emekliye ay
rılmış olan kendisinin de faydalandırılmasını istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis 
mevzuu olan lâyihaya dair Hükümetçe mesbuk bir teşebbüs ol
madığından dilekçinin talebi hakkında yapılacak bir muamele 
bulunmadığı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

5600 28 . I . 1953

14651/1.3478 Tahir Tokmarı.
Merkezde Dişçi 
119 No. da. 
Babaeski.

<Dilekçe özeti : Dişçilik ruhsatna
mesi verilmesi hakkında.).

Dilekçi : Senelerdenberi Dişçilik sanatında çalışmakta ve 
meslekine olan bağlılığı dolayısiyle hizmet etmek emelinde 
bulunduğundan ve meslekî hürriyetini temin için muktazi im
tihanı vermeye de hazır olduğundan bahsile imtihana tâbi tutu
larak dişçilik ruhsatnamesinin verilmesine ve bu suretle mağ
duriyetten vikaye edilmesine delâlet buyurulmasmı istemekte
dir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında :
Diplomasız ve ehliyetsiz kimselerin tasfiyesi maksadiyle 

sâdir olan 1219 sayılı Kanun hükmü karşısında bu güne kadar 
hiç bir suretle müracaat ettiği tesbitJ edilemiyen dilekçinin ta
lebinin yerine getirilmesinin mümkün bulunmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
ve dilekçi gibi .dişçi kalfalarını, ilgilendiren kanun teklifinin 
Umumi Heyetçe reddi cihetine gidilmiş olmasma göre bu hu
susta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5601 28 . I . 1953
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14653/13479 Haııife Şadiye Işık- 
sayın.
Sancaktar Hayrettin 
Mah. Mektep So.
No. 19.
Samatya - İstanbul.

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

(Dilekçe özeti : Kızı Giizide’ye ye
tim maaşımın iadeten verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Kızı Güzide 20 yaşında iken 1934 yılında memu
riyete girmesinden ötürü babasından bağlanan yetim maaşının 
kesildiği ve 1947 senesinde kızının akıl hastalığına müptelâ ol
duğundan bahsile merhum babasından iadeten aylık tahsis edil
mesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin kı
zı Güzide’nin memuriyete girmesinden dolayı 1934 yılında 
maaşı kesilmiş ve hastalığı da 1947 senesinde başlamış olmasına 
göre 1934 yılında hasta bulunmıyan mumaileyhin maaşının ha
yat kaydiyle iadeten bağlanmasına 1683 sayılı Kanun ve Sayış
mayın 80/21 sayılı Kararı gereğince imkân olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Kar ĵr tarihi

5602 28 . I . 1953

14657/13481 Makbule Atadan. (Dilekçe özeti : Maaşının vergiden
Atatürk Hemşiresi. muaf tutulması hakkında).
Dörtyol.

Dilekçi : Bilümum emekli maaşları hizmet erbabı vergile
rinden istisna edilmekte olduğu halde, kendisine vatani hizmet 
bölümünden ödenen maaşının vergilere tâbi tutulduğunu be
yanla bu suretle verilen maaşınm da emekliler de olduğu gibi 
vergiden affedilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye vatani hiz
met bölümünden ödenen maaşın İktisadi Buhran Vergisi hariç, 
Kazanç, Muvazene ve Hava Kuvvetlerine yardım vergilerine 
tâbi tutulması suretiyle yapılan muamelede kanuna aykm bir 
cihet bulunmamakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına, dilekçinin isteğinde ısrar ettiği takdirde kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5603 28 . I . 1953
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Dilekçe

No.
Dilekçe sahibinin

adı, soyadı ve adresi

14661/18485 Mustafa Güvenç.
Hükümet önünde. 
Arzuhalci.
Dinar.

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Posta pulu saha
nlığı isteği hakkında).

Dilekçi : Dinar Hükümet önünde arzuhalcilik yapmakta 
ve Posta, Telgraf İdaresinin 15 senelik emektan bulunmakta 
olduğundan ve posta pulu satmak için müsaade istediği halde 
verilmediğinden bahisle posta idaresinden şikâyel) etmetke 
posta pulu satmasının teminine delâlet buyurulmasını istemek
tedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Posta 
müdürlüğünde bulunduğu sırada zimmetine para geçirdiğin
den dolayı 7 ay hapse mahkûm edildiği ve idarece alâkasının 
kesilmiş bulunduğu ve mevcut bulunan iki bâyi şubesinin ihti
yaca kâfi geldiği ve 3 ncü bir şubenin açılmasına lüzum olmadığı 
anlaşılmış ve bu sebepten dilekçiye bâyilik verilemiyeceği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı

ğına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

5604 28 . I . 1953

I4fi62/'1348() Mehmet Büyücek.
Ticaret Borsası Mu
amelât Memura. 
Eskişehir.

(Dilekçe özeti : Emekli Kanunun
dan istifade ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : Kendisi Eskişehir Ticaret Borsası Muamelât me 
muru olup 5434 sayılı Emekli Kanunu nimetlerinden istifade 
edemediğinden bahsile bu kanundan odalar ve borsalarda çalı- 
çanlann da faydalanmalarının temin buyurulmasını istemek
tedir.

İktisat ve Ticaret vekâletinin cevabi yazısında : Emekli 
Sandığı Kanunu ve bu kanunda tekaütlük hakkı tanınmış 
olanlardan maada eşhas için özel bir kanunla tekaütlük hakkı, 
derpiş edilemiyeceği hükmünü ihtiva edildiğinden dilekçinin 
talebinin yerine getirilmesine imkân görülemediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili olan is
tek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5605 28 . I . 1953
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Dilekçe

No.

14663/13487

14676/13496

Sabrı öğiitveren. 
Kontrol memuru. 
Ticaret, Borsası. 
Eskişehir.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı re adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Emekli Kanunun
dan istifade ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : Kendisi Eskişehir Ticaret Borsası Kontrol memur
luğunda çalışmakta olup 5434 sayılı Emekli Kanunu nimetle
rinden istifade edemediğinden bahsile odalar ve Borsalar da 
çalışan vatandaşların da bu kanundan faydalanmalarının te
min buyurulmasmı istemektedir.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Emekli 
Sandığı Kanunu ve bu kanunda tekaütlük hakkı tanınmış olan
lardan gayrı eşhas için özel bir kanunla tekaütlük hakkı der
piş edilemiyeceği hükmünü ihtiva edildiğinden dilekçinin dile
ğinin yerine getirilmesine imkân görülemediği bildirilmektle- 
dir.

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

5606 28 . I . 1953

E tem Yardımoğlu. 
Albay.
J. K.
Antalya.

(Dilekçe özeti : Kendisine 3 yültk 
kıdem tanınması hakkında).

Dilekçi : Gerek Birinci Cihan ve gerekse Millî Mücadelede 
sepkeden hizmetleri ve üsteğmenlikte sebepsiz olarak 7 yıl bek
letilmiş ve 400 sayılı Kanundan da istifade ettirilmemiş bu
lunması dolayısiyle kendisiyle aynı durumda bulunan Rifat Ay
aydın hakkında Dilekçe Komisyonunca müttehaz ve 3 yıl
lık kıdem tanınmasına dair olan (12 . II . 1950 gün ve 
2937 sayılı) karara müşabih bir kararla kendisi için de bu 
hakkın tanınmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin orduya 
dühul ve yedek olarak yaptığı hizmetlerle albaylığa kadar 
olan terfi durumu açıklandıktan sonra 400 numaralı Kanun
dan istifade ettirilmesi hakkmdaki isteğinin de 1926 yılında 
vâki müracaatı üzerine keza incelendiği ve ancak İstiklâl ma
dalyası ile taltif edileceği, mesbuk hizmetlerine göre ayrıca ter
fi veya takdirname ile taltifine mahal görülemediği neticesine 
varıldığı bu mevzuda kendisinin Yüksek Meclise de müracaat
ta bulunduğu ve sureti ekli 185 sayılı Dilekçe komisyonu ka
ran ile talebi reddedildiği gibi Askerî Yargıtayca da keza ka
bul olunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Daha önce, kaza merciince ve Dilekçe 
Komisyonunca incelenerek karara bağlanmış bulunan talep
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

N». adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ue sebepten veril iliği

hakkında bu bakımdan komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5607 28 . I . 1953

( Dilekçi özeti : İrada alın<an temi
natından; kabul •olunan mallara 
nü kısmın (/eri verilmesi hakkın
da).

Dilekçi : Millî Savunma Vekâletine karşı taahhüt ettiği 
mallardan bir kısmı kabul olunduğu halde kabul olunmıyan 
diğer mallardan dolayı ve mahkeme kararı ile kendisine iade 
edilmiş bulunan teminatın istirdadına hüküm alınmak suretiy
le mağdur edildiğinden bahsile vâki haksızlığın ve mağduriye
tinin telâfisi için kabul olunan mallara ait teminat akçasmın 
iade olunmasını istemektedir.

Milli Savunma Vekâleti cevabi yazısına bağlı Maliye Vekâ
leti tezkeresinde: Dilekçinin vâki taahhüdü dolayısiyle teslim et
tiği mallardan kösele ve vaketanın şartnameye uygun bulunma
dığı halde teminatının yanlışlıkla kendisine geri verildiği an
laşılarak 2490 sayılı Kanunun 51 nci maddesine göre komis
yonca mezkûr teminatın irada alınmasına karar verilip ve aley
hine; ticaret mahkemesinde açılan dâva neticesinde de; mez
kûr meblâğın istirdadına karar verildiği ve mumaileyhin vâki 
temyiz ve tashihi karar taleplerinin de reddolunarak kararın 
tasdik edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir iş
lem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5608 28 . I . 1953

14679/13499 ilanıza Artvinli.
Çekirge ’de Köseleli. 
Bursa.

1-4684/13504 Omııan Turan.
760/702 Yonıeennislim Kö- 

2319/2169 yünde.
Mudanya.

( Dilekçe özeti : ilgili bulunduğu 
bir dâvanın sürüncemede bırakıl
dığından şikâyet).

Dilekçi : İzmir Vilâyeti Seferberlik Müdürü Hilmi’ye ait 
bir taksi ile kendisine çarparak sakat kalmasına sebebiyet ve
ren şoför hakkmdaki dâvanın; adı geçenin himaye olunarak 
bir türlü karara bağlanamadığından şikâyet etmetkedir.

Adalet Vekâletimin cevabi yazısında : İzmir Asliye Ceza 
Mahkemesinde açılan kamu dâvasına ait duruşmanın; yapılan 
araştırmalara rağmen sanık şoförün ikametgâhının tesbiti müm
kün olmadığından bitirilemediği. Hazırlık soruşturmasında 
vâki gecikmede de ilgililerin sorumluluklarını mucip bir cihet
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bulunup bulunmadığının İncelenmekte olduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tariki

Dilekçe Bilaitf« sahibinin
No. adı, *«y»dı re adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5609 28 . I . 1953

14687/13507 Hüseyin Demirçelik.
Depoda Başmakinist 
47723.
K arkamı .̂

(Dilekçe özeti : Maaş derecesinin 
ıslahı hakkında).

Dilekçi : Cenup Demiryolları Şirketinden devren Devlet 
Demiryollarına intikal eden memurlardan bulunduğunu ve bi- 
dayeten hakkı müktesebi olan 11 nci dereceye intibak ettiril
miş iken bilâhara 5 derece birden tenzil olunarak maaşının 10 
ncu derece üzerinden verilmeye başlandığından şikâyet etmek
tedir.

Ulaştırma Vekâleti cevabi yazısmda : Dilekçinin maaş de
recesinin de; bilâhara 249 sayılı yorum kararına tevfikan 11 
nci dereceye yükseltilmek suretiyle ıslah olunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında bu sebebe mebni bir işlem yapılmasına mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tariki

5610 28 . I . 1953

14688/13508 Mustafa Boran.
571/521 Kahveci Kanber. 

4018/3789 Gül yanında.
Kosuu - Zonguldak.

(Dilekçe iketi : Bir alacak ilâmı
nın infaz olunmamasından ve bu
na ait muamelenin sürüncemede 
bırakıldığından şikâyet).

Dilekçi : İlâma istinat eden bir alacağı dolayısiyle; Üskü
dar îcra Memurluğunca yapılan haciz muamelesinin bir türlü 
tekemmül ettirilmiyerek şu veya bu şekilde sürüncemede bı
rakıldığından ve binnetice alacağını 3 - 5 yıldır alamadığını 
belirterek icra takip ve masraflarını dahi gününde gördermiş 
bulunmasına rağmen yapılan bu haksız muamelenin tetkik bu- 
yurulmasını istemektedir.

Adalet Vekâleti cevabi yazısında : Üsküdar îcrasınca borç
lunun bir kısım menkul eşyasının haczen satılıp tutarının da 
talimatı gönderen Zonguldak İcrasına yollandığı ve borçlunu» 
başka emvali bulunmadığı için bu meblâğın alacağın ödenme
sine kâfi gelmediği ve gecikmenin haciz masrafının vaktinde 
gönderilmemesinden ileri geldiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan ta-
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Dilekçe

No.
Dilekçe sahibinin

adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

lep hakkında bu bakımdan komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5611 28 . I . 1953

14696/13516 Yusuf Akyıldız.
P0Iİ3 Karakolu al
tında Kahveci Sü
leyman Alta$ yanın
da.
Gemlik.

(Dilekçe özeti : İskân hakkı olarak 
verilen arazinin tapuya tescili, sa
ir iskân yardımı yapılması hakkın
da ).

Dilekçi : Erzincan’dan; Bursa’mn Yenişehir Kazası Burcun 
Köyüne sevk ve iskân olunduğunu verilen arazinin de el’an 
adına tapulandmlmadığını ifade ile, tescil muamelesinin ya
pılmasını ve sair iskân haklarının verilmesini istemektedir.

Tarım Vekâleti cevabi yazısında : Mumaileyhe verilen ara
zinin eski saray hanedanından Ayşe Sultan ve müştereklerine 
ait ve bugüne kadar da Hazine adma intikal ettirilmemiş bu
lunmasına binaen kendisi adına tapu senetlerinin verilmediği 
ve dolayısiyle çift hayvanı ve sair yardımların yapılmadığı. 
Gülâbi Aydın adındaki menkul şahsa ait toprağın dilekçiye ve
rilmesi cihetine gidileceği diğer yardımlar için de ödenek iste
nileceği Bursa Valiliği işarına atfen bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabma göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5612 28 . I . 1953

14697/13517 Haşan Karhaman 
Polis Karakolu al
tında Kahveci. 
Gemlik.

( Dilekçe özeti : İskân yardımı hak
kında).

Dilekçi : Erzincan’dan Bursa İlinin Yenişehir kazası Ebe 
Köyüne iskân edilip kendilerine burada arazi verilmiş ise de 
yapılması icabeden sair iskân yardımlarının yapılmadığın
dan bahsile bir ev ile yardım olarak öküz verilmesini istemek
tedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : Ve
rilen araziyi satarak, iskân mahallini terkedip ve Gemlik’teki 
oturan dilekçiye; mürettep yerine dönmiyeceğine ve ziraatle 
iştigal etmiyeceğine göre çift hayvanı ve ev parası verilmesi
nin mümkün görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bu
lunan dilekçinin talebi hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5613 28 . I . 1953



Dilekçe
No.

14608/13518

14699/1351!) 
5792

Şerif Tatar.
Dodurga - Köyünde. 
Osmancık - Çorum.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

2â

(Dilekçe özeti : Yatılı Okul için 
istimlâk olunan tarlasının iade 
olunması haklımda).

Dilekçi : 1940 yılında yatılı okul için istimlâk olunup o ta
rihten beri muattal bir durumda bulunan tarlasının bu okul 
öğrencilerinin köylerinde yapılan okullara yerleştirilmiş bu
lunmasına binaen kendine iade olunmasını istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr malın; 
sahibine iadesi hususunun Osmancık Kaymakamlığına tebliğ 
olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; yerine getiril
diği anlaşılan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5614 28 . I . 1953

Yu4ui Ziya Giinter 
Dereyolu Tramvay 
durağı 26/1. 
Kmltoprak - İstan
bul.

(Dilekçe özeti : Emekli aylığının 
bir iist derece üzerinden tahsis 
olunması hakkında).

Dilekçi : 1932 yılında ordudan emekliye ayrıldığını ve o 
tarihteki mer’i mevzuata göre bir üst derece üzerinden emekli 
aylığı bağlanması icabederken hakkında bu yolda muamele 
ifa olunmadığından, dolayısiyle tahsis olunan aylığın kifayet
sizliğinden, mesbuk yurt hizmetlerinden ve saireden bahsile 
mezkûr tekaüt aylığının düzeltilerek yeniden tahsis olunması
nı istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Fiilî ve itiba
ri hizmet müddetlerine göre ve âdi mâlûl olarak 1683 sayılı 
Kanunun 31 ve 6 ncı maddelerine tevfikan emekliye çıkarılıp 
kendisine maaş tahsis olunan dilekçinin bu tarihteki önyüzbaşı- 
lık rütbesinde 15 yılı doldurmadığı, için mezkûr kanunun 16 
ncı maddesine göre kendisine bir üst derece üzerinden emekli 
aylığı bağlanmasının mümkün görülemediği ve bu tahsis iş
lemlerinin Sayıştayca da tasdik edilmiş bulunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan ta
lep hakkında komisyonumuzca bu bakımdan yapılacak bir iş
lem olmadığına karar verildi.

' Karar No. Karar tarihi

5615 28 . I . 1953



14700/13520 Mevlût özkurt.
Yenidoğan Malı. Es
ki ¡¿ar So. No. 369 
Ankara.

Dilökge Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

24

(Dilekçe özeti : GayrimenbuUeri- 
ne vâki tecavüzün def’i hakkinda).

Dilekçi : Bingöl Vilâyetinin Kiği Kazasının Seter Köyünde 
kâin ve murisinden müntakil gayrimenkullerine Şeyh Ali Ak
baba tarafından vâki olan füzuli müdahalenin men’ini ve kes
miş olduğu ağaçlara ait bedelin tazmin ettirilmesini istemekte
dir.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında : Hâdisenin 2311 numara - 
lı Kanun şümulü dışında bulunduğundan idareten yapılacak 
bir muamele bulunmadığı bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan ta
lep hakkında bu bakımdan komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ue sebepten verildiği

5616 28 . I . 1953

14703/13523 Ali Genç Kızı İkilise 
Köyünden.
Bakkal Osman Kük- 
sal eliyle.
Tortum.

14685/13505 Bekir Çalış.
Gargalı Köyünde. 
Polatlı.

14682/13502 Mehmet Kırca.
Kepen eki i Köyünde.„ 
Manisa

14683/13503 Habil Çankaya.
Sarıçam - Köyünde. 
Manisa.

( Dilekçe özeti : Tapu komisyon
larınca senetsiz tasarruftan adla
rına leşçiline karar verilen arazi
lerinin mide/a 1515 sayılı Kanuna 
tevfikan tapuya bağlanması hak
kında).

Dilekçiler : Murislerinden müntakil ve uzun yıllardır zilyedi 
bulundukları arazilerinin 1515 sayılı Kanuna tevfikan ve ko
misyonu mahsusunca senetsiz tasarruftan adlarına tesciline ka
rar verilmiş bulunduğu halde bilâhara yürürlüğe girip ve bu 
kanunu kaldıran 5519 sayılı kanundan bahsile tapu muamele
sinin ikmal olunmadığından şikâyet etmektedirler.

Adalet Vekâleti cevabi yazısında : 5519 sayılı Kanun yü
rürlüğe girmeden önce; tapu komisyonlarınca karara bağlan
mış bulunan senetsiz tasarruf muamelelerinin kabul ve tescil 
işlemlerinin yapılması hususunun 4 . IV . 1950 tarih ve 1167 
sayılı tamimle valiliklere bildirildiği, keza dilekçilerin durum
larının bu tamime tievafuk ettiği takdirde yargıç kararma lü
zum görülmeksizin tescil işleminin yapılması için ayrıca ilgili 
valiliklere de yazıldığı belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş bulunduğundan talep hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5617 28 . I . 1953



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

14705/13525 Müşir Kurt ve ar.
Ercişin Esbisinek 
Köyünde.
Erciş - Van.

14692/13512 Heno Hatun ve ar.
Koçköprü. Köyünde. 
Erciş - Van.

14691/13511 Müşteri Yaşar 
ve ar.
Hacıkaş Köyünde. 
Kizilkili.se Köyü 
adına.
Erciş - Van.

14762/1352Ö Rüstem Çar.
Zeylâıı - Doğancı. 
Köyü adına İncesu 
Köyünde.
Erciş - Van.

14701/13521 Hamit Koçak ve ar 
FI o ra.s Köyünde. 
Ahlat, - Adilcevaz.

14694/13514 Ömer Nazlı ve ar.
Yekıııal Köyünde. 
Erciş - Van.

14704/13524 Süleyman Taş ve ar.
Pertak Köyünde. 
Erciş - Van.

14918/13701 Hudevda Yağız, 
ve ar.
Hazara Köyünde. 
Erciş - Van.

(Dilekçe özeti : Zeylân Yasak böl
gesi dâhilinde kalan köylerinin 
serbest bırakılması hakkında).

Dilekçiler : Zeylân yasak bölgesi dâhilinde kalan köyleri
nin serbest hale konularak buradaki gayrimenkullerinin ken
dilerine iade ve teslim olunmasını istemektedirler.

Tarım ve Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletleri cevabi yazı
larında : 13 . VI . 1949 gün ve 3/4993 sayılı Vekiller Heyeti ka
ran ile Doğu Hayvancılık Kurumu kurulmak üzere Tarım Ve
kâletine tahsis edilmiş bulunan Zeylân Yasak Bölgesi dâhilin
de kalan mezkûr köylerin gerek bu kararname ve gerekse 
5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre serbest bırakılma
sına imkân bulunmadığı ancak muhtaç durumda olup da iskâ
nını isteyenlerin 5227 sayılı kanuna tevfikan mücavir mahal
lerde iskânlan cihetine gidilmesi hususunun Van valiliğine ya
zıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 1 . VII . 1950 gün ve 3/11461 sayılı Ve
killer Heyeti karanna göre vâki talep hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasma mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5618 28 . I . 1953

14706/13526 Mehmet Ülkebay. (Dilekçe özeti : tadei memuriyet
Çatal yol Mah. Ta- ettirilmesi hakkında).
vas S. No. 4. 
Ödemiş. Dilekçi : Devlet Demiryollan İstasyon Şefliği görevinde ça

lışmakta iken ufak bir ihmalinden dolayı (Mahkemece de mâ- 
nii istihdam bir hali bulunmadığı belirtilmiş bulunmasına rağ
men) Encümen karan ile işine son verilip ve vâki müracaatla- 
nna rağmen de tekrar vazifeye alınmadığından şikâyet etmek
tedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : İzmir İşletmesi em
rinde 3 ncü sınıf istasyon şefi olarak çalışmakta iken seyriha- 
fif irsaliyeleri üzerinden tahrifat yapmak ve şahsi menfaat te-
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min etmek suretiyle vazifesini suiistimal etmiş bulunan dilek
çinin inzibat komisyonu karan ile kaydının silinmiş bulundu
ğu ve tekrar tavzifi cihetine gidilmesine imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki kaza merciine ait bulunan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kanır! ve no sebepten verildiği

5619 28 . I . 1953

(l)ileUçc özeti: Tohumluk yardımı 
yapılın fint hakkında).

Dilekçiler : Tohumluk yardımı yapılmasını istemektedirler.
Tanm Vekâleti cevabi yazısında : Kazada müteşekkil ko

misyon tarafından tanzim olunan ihtiyaçlı listesinde ancak 
müstedilerden Muharrem Zerger’in yazılı olup diğerlerinin ya
zılı olmadığı ve bu suretle tesbit olunan ihtiyaçlılara da to
humluk dağıtılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5020 28 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Yeni bir kanun 
teklifine dair).

Dilekçiler : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu ile kendilerine emeklilik hakkı tanınmamış bulunan Ti
caret ve Sanayi odalan ile Ticaret ve Zahire borsalannm tâ
yinleri mahallen yapılan ve bir çoğu sair devlet memurlukla- 
nndan buralara geçmiş bulunan daimî kadrolar memurların da 
bu haktan faydalanmalarım temin eden bir kanun teklifinde 
bulunulmasını istemektedirler.

Ekonomi ve Ticaret Vekâleti cevabi yazısında : Vâki tekli
fin ancak bir kanun mevzuu bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan ta
lep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci maddesine 
göre komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

14715/13529 Eşref Pamukçu 
ve ar.
Ticaret BorsaKi.
Saymanı.
Diyarbakır.

14708/13528 Osman Karahan 
ve ar.
Selim Benliahmel. 
Selim - Sanalım et. 
Sarıkamış

5621 28 . I . 1953
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14716/13530 Şaban Arzuhalci 
ve ar.
Ahdülhalik Malı. 
Yanlar So. No. 20. 
de.
Çankırı.

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

14724/13538 Emine öztaş.
Karabaş Mah Hok
kabaz So. No. 1). 
Haliç - Fener.
Halat - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Emlâk Kredi Ban
kasınca Çankırı’da bir şube veya 
Ajans açılması hakkında).

Dilekçiler : Harap bir manzara arzeden Çankırı Vilâyeti
nin İmar ve ümranı bakımından çok faydalı bir rol aynıyacağı 
mülâhaza olunarak; mezkûr vilâyette Emlâk Kredi Bankasın
ca bir şube veya ajansı açılmasını istemektedirler.

Ekonomi ve Ticaret Vekâleti cevabi yazısında : Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasınca, bugünkü malî sıkıntıları itibarı ile 
isteklerin yerine getirilmesine şimdilik imkân görülemediği ve 
bankacılık tekniği bakımından Bakanlıkça yapılabilecek her
hangi bir işlem bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5622 28 . I . 1953

( Dilekçe özeli : Dul maaşı bağlan
ması hakkında).

Dilekçi : 18 yıllık polislik hizmetinden; sin haddinden 
dolayı ve cüzi bir tazminat verilmek suretiyle çıkarılmış olan 
kocası Komiser muavini ölü Ali Öztaş’a 1683 sayılı Kanunun
13 ncü maddesine göre emekli aylığı bağlanması icabederken 
tahsis olunmadığından şikâyetle, adına maaş tahakkuk ettiri
lerek mağduriyetten vikaye olunmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 17 yıllık müddeti 
hizmetine göre; müteveffa hakkında 1683 sayılı Kanunun 26 
ncı maddesi gereğince yapılan muamelede kanuna aykırı bir 
cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan ta
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6623 28 . I . 1953

14727/13541 Mahir Erünsal.
Ontemmuz Mah. 
Acılık Cad. No. 2. 
Ayşe.
Erünsal. eliyle. 
Zonsrııldak.

( Dilekçe özeti : Maaşlarının tedi- 
H< si terhis ve ihtiyata ayrılması 
hakkında).'

Dilekçi : 1076 sayılı Kanunun 25 nci maddesinde yazılı bu
lunan tecilli vazifelerden birinde bulunduğu halde ve 1111 nu
maralı Askerlik Kanununun değişik 10 ve 58 nci maddelerine 
ve ihtiyata ayrılmış olduğu hakkmdaki örnekleri ekli yazılara 
rağmen silâh altına alındığını, dolayısiyle çoluk çocuğunun pe
rişan bir duruma düştüklerini ifade ederek maaşlarının tediye



Dilekçe Dilekç« sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14728/13542 Emrullah lhtiyar- 
oğlu.
Sotha Mah. Sofuoğ- 
lu Çrkmazaralık No 
43 de.
Trabzon, j

14729/13543 Bilal Bıyıklı.
Stoka Mah. Çulhaz 
So. No. 41. 
Trabaon.
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

olunmasını ve diğer kısa hizmetliler gibi 6 aylık fiilî hizmet 
sonunda terhis olunup ve ihtiyata sevkedilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâleti cevabi yazısında : Yoklama kaçağı 
olarak ele geçirilip askerlik Meclisince askerliğine karar veri
len dilekçinin muvazzaflık hizmetini yapmakta bulunduğuna 
göre Askerlik Kanununun zikrolunan maddelerine tevfikan 
ihtiyata sevkının mümkün bulunmadığı, keza hakkında yapı
lan işlemlerde bir yolsuzluk olmadığı bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında bu bakımdan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5624 28 . I . 1953

( Dilekçe özeti : Rusya’daki metrû- 
kâtına mukabil arazi verilmesi ve
yahut nakdi yardımda buhtnuma- 
sı hakkında).

Dilekçi : 1929 yılmdan önce oturmakta olduğu Rusya’nın 
Sohum Vilâyetinden emval ve emlâkini terkederek yurda hic
ret ettiğini ve halen muhtacı muavenet bir durumda bulundu
ğunu belirterek bu emlâkine mukabil kendisine arazi verilme
sini veyahut nakdi yardımda bulunulmasını istemektedir,

Tarım Vekâleti cevabi yazısında : Rusya’ya ticaret maksa
dı ile giderek orada emlâk satmalmış bulunan dilekçinin aslen 
Trabzon Vilâyetine bağlı Akçaabat Kazası yerli ahalisinden 
olduğu ve burada harikzede sıfatiyle kendisine bir ev dahi tah
sis edilmiş bulunduğunu belirterek iskân mevzuatına göre mez
kûr metrûkâtına mukabil mumaileyhe arazi verilmesi veya be
delinin ödenmesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bu
lunan dilekçinin talebi hakkında bu bakımdan komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5625 28 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Arazi verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Toprağa muhtaç zürradan bulunduğunu beyanla, 
iklimi müsait bir mahalde kendisine toprak verilmesini iste
mektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Topraklandırma Ka
nununa göre arazi dağıtımına başlandığı vakit ve diğer muh
taç çiftçilerin ihtiyaçları temin edildikten sonra toprak arttığı
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Dilekçe

No.

14739/13551

14744/13553

takdirde dilekçinin de topraklandınlmasınm göz önünde bu
lundurulacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adrern Komisyon kararı ve ııc sebepten verildiği

5626 28 . I . 1953

(Dilekçe özeti: Adana Bölgesinde; 
¡753 sayılı Kanunun tatbikatına 
geçilmesi hakkında).

Dilekçi : Yumdun hemen her tarafında 4753 sayılı Kanun 
tatbikatına geçilerek topraksız çiftçiye toprak dağıtılmakta 
olduğu halde Çukurova bölgesinde el’an her hangi bir icraatta 
bulunulmadığından şikâyet etmektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Seyhan Vilâyeti Mer
kez Kazasında çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygulan
masına başlanmış olduğu ve dilekçinin köylerine el konulduğu 
vakit kanun dairesinde topraklandmlmalan lüzumunun 20 
numaralı Toprak Komisyonuna yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabma göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5627 28 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Ankara Mezbaha 
Müdürlüğü mirinde bulunmak 
üzere bir buzhane yapılması hak
lında).

Dilekçi : Ankara mezbahası emrinde buzhane olmadığı için 
şeritli çıkan hayvanatın umumiyetle imhası cihetine gidilmekte 
olduğundan şikâyet ederek bunun önlenmesi için bir kanun 
teklif olunmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Kesilen hayvanlar 
üzerinde hayvan sağlık zabıtası mevzuatı dairesinde yapılan 
muayene neticesinde umumun sağlığını ihlâl edecek mahiyette 
bulunanların imha olunmakta bulunduğunu, fennî muameleye 
tâbi tutulmaları icabedenlerin de soğuk hava depolarında bek
letilmeleri lüzumlu ise de mevcut olmadığı için bu kabil sis- 
teserkli etlerin ancak kavurma suretiyle ekle salih bir hale 
konulabileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabma göre ta-

Fahrı Gülliilü.
Canlı Hayvan Alım- 
Katım Evi.
Ihsan Karagüncy.
Yazıhanesinde
Ankara.

Haşan Civan. 
Araplar Köyünde. 
Adana.



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

1 4746/13555; Rifat Ünlü.
Rfirli Köyünde. 
Tekel Memurluğun
dan emekli. 
Perijembe.

lep hakkında komisyonumuzca bir işlem ifasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5628 28 . I . 1958

( Dilekçe özeti : Emekli ikramiye
sinin verilmesi ve aylığının çoğal
tılması hakkında).

Dilekçi : Müddeti hizmeti 30 ydı geçtiği halde kendisine 
ikramiye verilmediğinden ve tahsis olunan emekli aylığının da 
noksan hesaplandığından ve bu bapta vâki müracaatının da 
postada geçen müddete bakılmaksızın Sayıştayca Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 193 ncü maddesine göre zaman aşı
mından kabul olunmadığından şikâyet ederek mağduriyetinin 
giderilmesini istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâleti cevabi yazısında : Açıkta kaldı
ğı müddet tenzil olunduktan sonra müddeti hizmeti 30 yılı bul- 
mıyan dilekçiye 2921 sayılı İnhisarlar Umum Müdürlüğü Te
kaüt Kanununa göre ikramiye verilmesinin mümkün bulunma
dığı gibi, 4988 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre de emek
liye ayrıldığı tarihte almakta olduğu 200 lira maaş üzerinden 
emeklilik aylığı tahsisine de keza imkân bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Talep tetkiki kaza merciine ait bulun
duğundan bu itibarla komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5629 28 . I . 1953

14747/13556 Hâlise Rahtuvan. 
6129/ Hatuniye Mah.

144/189 No. d». 
Amasya.

( Dilekçe özeti : A ylık bağlanması 
hakkında).

Dilekçi : Validesinin dahi vefat etmiş bulunmasına keza 
fakrü zaruretine binaen pederinin vefatı tarihinde evli bulun
duğundan dolayı tiahsis edilememiş bulunan yetim maaşının ve
rilmesini istemektedir.

Adalet Vekâleti cevabi yazısında : Babasının ölümü tari
hinde evli olduğu için kendisine aylık bağlanamamış olan di
lekçiye; 1683 sayılı Kanunun 64 ve 68 nci maddeleri muvace
hesinde aylık tahsisine imkân bulunmadığı bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5630 28 . I . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Yem bir kanun 
teklifine dair).

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunla kendilerine emekli hakkı ta
nınmamış bulunan ticaret ve sanayi odaları ile ticaret ve zahire 
borsalarımn mahallen tâyin kılman memurlarının da bu haktan 
faydalandırılmaları için bir kanun teklif olunmasmı istemekte
dir.

İktisat ve Ticaret Vekâleti cevabi yazısında : Bu gibile
rin emeklilik haklarından faydalandırılmalarının ancak bir ka
nun mevzuu bulunduğu belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında Teşkilâtı Esasiyenin 15 nci maddesine 
göre komisyonumuzca ve bu sıfatla bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5631 28 . I . 1953

( Dilekçe özeti : Borçlanma suretiy
le arazi verilmeni hakkında).

Dilekçi : Fennî ziraatle iştigal etmek arzusunda olduğunu 
ve bu maksatla bir traktör de almış bulunduğunu ifade ederek 
topraksız olduğu için Bekirli Köyünün Kadıgölü namı ile mâ
ruf mevkiindeki hâli ve metruk arazinin borçlanma suretiyle 
kendisine temlik olunmasını istemektedir.

Tarım Vekâleti cevabi yazısında : Adı geçen kazada 4753 
sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun tatbikatına geçil
miş olduğundan dilekçinin durumunun incelenerek kanun dai
resinde gerekli işlemin yapılması için burada vazifeli bulunan 
5 numaralı Toprak Komisyonu Reisliğine yazılmış olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5632 28 . I . 1953

1.4759/13568 Sabriyc Engin.
Lâledere K öyünde.
Yalova.

14758/13567 Bekir Sağlrk.
Lâledere Köyünde.
Yalova. Dilekçiler : Serbest göçmen sıfatiiyle 2510 sayılı Kanuna

tevfikan ve borçlandırma suretiyle kendilerine verilen arazi borç
larını ödemeye muktedir bulunmadıklarından bahsile, affını ve

(Dilekçe özeti : Borçlandırma su
retiyle verilen arazi borçlan ile 
Hazine ipot ekinin kaldırılmasını 
derpiş eden bir kanun çıkarılmanı 
hakkında).

14749/T3558 Hüseyin Ekseli
Çivril kazasında İh
tiyat. Subay.
Çivril - Denizli.

14725/13539 İbrahim Çubukçu, 
Zahire Borsası. 
Başkâtibi. 
Gelibolu.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14757/13566 Hasarı Korkma/.
Lâledere Köyünde. 
Yalova. •

14756 13565 Haşan Varuş.
Lâledere Köyünde. 
Yalova. 

14755/13564 Hüseyin Engin.
Lâledere Köyünde. 
Yalova.

14754/13563 Salih Kurt.
Lâledere Köyünde. 
Yalova.

14753 13562 Haşan Sertkaya.
Lâledere Köyünde. 
Yalova.

Hazine lehine olan ipoteğin kaldırılmasını derpiş eden bir ka
nun çıkarılmasını istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Verilen yerlere ait 
borcun terkinine ve borç taksitleri ödenmedikçe Hazine lehine 
olan ipotek kaydının kaldırılmasına kanuni imkân bulunma
dığı bildirilmetkedir.

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

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5633 28 . I . 1953

14777/13586 Ali Zongur.
Lâledere Köyünde. 
Yalova.

14776/13585 Hüseyin Okunak.
Lâledere Köyünde. 
Yalova.

14775/13584 Asiye Ay t ekin 
ve ar
Lâledere Köyünde. 
Yalova.

14774/13583 Salih Mehmet Tanır.
Lâledere Köyünde. 
Yalova.

14773/13582 İbrahim Korkmaz.
Lâledere Köyünde. 
Yalova.

14772/13581 Hüseyin Varuş.
Lâledere Köyünde. 
Yalova.

14771/13580 Mehmet Tanır.
Lâledere Köyünde. 
Yalova.

14770/13579 Ahmet Öğrenç.
Lâledere Köyünde. 
Yalova.

< (Dilekçe, özeli : Borçlanma sure
tiyle rerilen f/a y r ¿menkullerine ait 
borçlarının terkinini ve Hazine le
hine konııJıııı ipoteğin kaldırılma
sın, ı derpiş edin bir kanını çıkarıl- 
ması hakkında).

Dilekçiler : Serbest göçmen olarak yerleştikleri Yalova'nın 
Lâledere köyünde bu sıfatla borçlandırma suretiyle kendilerine 
verilen ve üzerinde Hazine lehine ipotek tesis olunan miktarla
rı dilekçelerinde yazılı gayrimenkullerine ait devlet borçlarını 
ödemeye muktedir bulunmadıklarını beyanla bu borçlarının af
fını ve ipoteğinin ref’ ini derpiş eden bir kanun çıkarılmak su
retiyle terfihleri esbabının temin buyurulmasını istemektedir
ler.

Maliye Vekâleti cevabi yazısında : Serbest göçmen sıfatı ile 
bu göçmenlere verilen gayrimenkullerin 2510 ve 4062 sayılı 
kaunnlar gereğince borçlanmaya tâbi olduğu cihetle borçların 
terkinine ve borç taksitleri ödenmedikçe Hazine lehine olan 
ipotek kaydının kaldırılmasına kanuni imkân bulunmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesi muvacehesinde komisyonumuzca ve bu sıfatla bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5634 28 . I . 1953
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147()f»/K).")7S Ali Osman Bayde- 
nir.
Lâledere Köyünde.
Yalova.

147(»S/1:>r>77 A l i  Vuruş.
Kâlederc Köyünde.
Y a lo v a .

14767 /13576  A li  Yiğit .
l iâledere Köyünde .
Y a lo v a .

147(>(>/1 iîr>75 Şaban Okıutak.
Lâledere  K öyü n de .
Y a lo v a .

14705/135,74 I i asan Sağlık .
Lâleden : Köyünde.
Y a lo va .

14704/13573 Melımel Sağ lık .
LAledei'e K öyünde .
Y a lo v a .

14703/13572 il  asan Tanır.
Lâledere  K öyünde.
Y a lo v a .

14702/13571 Alımel  Baydeınir .
Lâlerleıe Köyünde.
Y a lova .

14701 71:>o70 Hatice  Y a n ış .
Lâledere  K öy ü nd e .
Yalova .

1 1700/13509 Zek iye  Bozkurt .
B âledere  K ö y ü n d e .
Yalova.

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

14778/13587 Ali Taşpıııar.
Çanılıdere Peeeııek
Köyünde
Kızılcahamam.

, (Dilekçe özeti : Orman bölge şef
liği binası için satınalınan arşemin 
evine bitişik ve inşaata gayrikâfi 
bulunmasına binaen kendisine dev- 
rolunması hakkındaj.

Dilekçi : Yapılacak olan bölge şefliği binası için satın alı
nan yerin bu inşaata gayrikâfi geleceğinden ve satan şahsın da 
burasını kendisine olan husumeti dolayısiyle satmış bulundu
ğundan bahsile ilerde; bitişik bulunan ev ve harman yerinin 
de istimlâkine mahal kalmamak üzere mezkûr yerin satış bede-
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li üzerinden kendisine devrolunmasım istemektedir.
Tarım Vekâleti cevabi yazısında: Satınalınan arazinin 532 

metre karelik ve buraya yapılacak binayı istiap edecek bir du
rumda bulunduğundan dilekçinin bu hususta kuşkulanmasının 
tamamen yersiz olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca 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»

5636 28 . I . 1953

14780/13589 Bedrettin Yazıcı.
Yenimahalle Orta
oyuncu So. No. 9, 
Beşiktaş - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Kesilen yetim ma
aşının tekrar bağlanması talebine 
dair).

Dilekçi Doğum tarihi itibariyle 1946 yılında kesilmiş. olan 
yetim aylığının 1949 - 1950 yılında Tıp Fakültesine kaydo
lunmuş bulunmasına binaen yeniden bağlanmasını istemekte
dir.

Maliye Vekâleti cevabi yazısında : 1683 sayılı Kanunun 
47 nci maddesine göre; 19 yaşım ikmal etmiş bulunması ve 20 
yaşma dühulü esnasında Yüksek tahsile devam etmediği için 
yetim maaşı kesilen dilekçiye; aradan dört yıl gibi bir zaman 
geçtikten sonra bu tahsile devam etmesi münasebeti ile tekrar 
maaş tahsisine imkân bulunmadığı gibi mezkûr maaşımn 5434 
sayılı Kanunun yürürlüğünden önce kesilmiş olması itibariyle 
de geçici 76 ncı maddesine tevfikan bu kanundan faydalanma
sının keza mümkün olmadığı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

5636 28 . I . 1963

14786/13595 Hâşim Çortakara.
Savaş Mah. Savaş 
So. No. 16. 
İskenderun.

( Dilekçe özeti : Bir vazifeye tâyin 
h uyuru1 ması hakkında■).

Dilekçi : Konya vilâyetinin Kadınhan Kazası tahrirat kâ
tipliğinde çalışmakta iken 1944 yılında yedek subay okuluna 
gönderildiğini ve vilâyetçe de hakkında yanlış biy anlayışla ve 
4379 sayılı Kanun tatbik olunmak suretiyle maaşının kesilerek 
mağdur edildiğini ve 1947 yılmdan beri vâki müracaatlarına 
rağmen henüz bir işe dahi alınmadığını belirterek bir vazifeye 
tâyini için emir buyurulmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr kazada tah
rirat kâtip adayı olarak çalışmakta iken askere alınan dilekçi
nin bu durumu dolayısiyle memuriyetle ilgisinin kesilmiş ve
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

•

durumuna uygun açık bir vazife olmadığı için de isteğinin ye
rine getirilmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bu
lunan dilekçinin talebi hakkında; Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasma mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5637 28 . I . 1953

14787/13596 Aıli Atağan. (Dilekçe özeti : Adana Birinci As
Kasaplar Halinde liye Hukuk Yargıcı Faik Çivga
87 dükkânda Mü- hakkında takibat yapılması ve
taahhit. keza 495/948 sayılı dosyanın tet
Adana. kik buyurulması talebine dair).

Dilekçi : Yolsuz ve kanunsuz kararlan üe kendisini mad
deten ve manen mükerrer zararlara sokan Adana Birinci Asli
ye Hukuk Yargıcı Faik Çıvga hakkında tahkikat yapılmasını 
ve keza Adana Asliye 3 ncü Hukuk 495/948 sayılı dosyasında 
birleştirilen şikâyetine mütaallik satış ve mahkeme dosyasının 
celp ve tetkik buyurulup haksızlığın teşbit olunmasını ve mü
sebbiplerinin tecziyeleri esbabının istikmalini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyetçi vekili tara
fından dâvâlı Sabri Tuna aleyhine asliye hukuk mahkeme
sinde açılan ecrimisil dâvasının yapılan yargılanması sonunda
dâvanın reddine dair verilen hükmün Yargıtayca onandığı ve 
şikâyetçinin tashihi karar talebinin de keza reddedilmiş bulun
duğu ve bu mevzuda vekâlete vâki mütaaddit şikâyetleri üze
rine de gereken incelemelerin yapılarak neticesinin dilekçiye 
tebliğ olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 2556 sayılı Hâkimler Kanununa tevfi
kan; hâkimler hakkmdaki şikâyetlerin incelenmesi Adalet Ve
kâletine ait bulunmasına keza Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
54 ncü maddesine göre mahkemeler tarafından verilen karar
lara veya bakılmakta olan işlemlere hiçbir gûna müdahale 
olunmasına imkân ve cevaz bulunmamasına binaen talep hak
kında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığma ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

* 5638 28 . I . 1953

14780/13597 Şaban Cesurer. (Dilekçe özeti : Emekli aylığının
Sarmaşık Cad. vazife maluliyetine göre değiştiril
No. 1/118. mesi hakkında).
Karagümrük - îs- 

■ - tanbuî. Dilekçi : Demirci ustası olarak 42 yıl fiilen orduda hizmet
gördükten sonra 1933 te emekliye aynldığını ve tarihi mez
kûrdan 40 gün sonra gördüğü bu hizmet dolayısiyle her iki gö-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Ko nisyoıı kararı ve ne sebepten verildiği

zünü kaybetmiş bulunduğunu belirterek bağlanan emekli ay
lığının bu mâlûliyet durumuna göre düzeltilerek terfihinin te
min buyurulmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 1683 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin A fıkrasına tevfikan 1933 yılında 
emekliye çıkarılan dilekçinin; bu tarihte vazifeden mütevellit 
bir malûliyetin olup olmadığına dair her hangi bir bilgi bulun
madığı cihetle vekâletçe yapılacak bir işlem olmadığı bildiril
mektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

5639 28 . I . 1953

( Dilekçe özeti : Senirkent Küçük  
Sanat Kooperatifinde cereyan 
eden suiistimallerden şikâyet).

Dilekçiler : Senirkent Nahiyesi Küçük Sanat Kooperatifin
de cereyan eden yolsuzluklar hakkmdaki vâki müracaatları ile 
alâkalanılmadığından şikâyet ederek, önlenmesini ve görevlerini 
kötüye kullananlar hakkında takibat yapılmasını istemekte
dirler.

Ekonomi ve Ticaret Vekâleti cevabi yazızında: Müfettiş ta
rafından yapılan tahkikatta; ihbar ve şikâyet mevzularından 
tesbit olunan bâzı hususatın C. Savcılığına intikal ettirilmiş 
bulunduğu, kanuni takibatı müstelzim bulunmıyan diğer nok
sanların da ıslah olunması için kooperatife ve îsparta Valiliğine 
yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkmda 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5640 28 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Verem, musabı 
olan kocasının derakap sanatoryu
ma yatırılması hakkında).

Dilekçi : Ortaköy P. T. T. Merkez memuru iken verem âra- 
zı gösteren kocasının; vâki müracaatlarına rağmen sanatoryu
ma yatırılmadığından, dolayısiyle 3 nüfuslu efradı ailesinden 
tecrit olunmamak suretiyle verem savaşına münafi bir hareket
te bulunduğundan keza vekâletin bu mevzuda şayanı şükran

14798/13606 Zelilıa Okyalaz.
Kaymakçı So. No. 
14/2.
Ortaköy - İstanbul.

14793/13601 Ethem Tola.
Belediye Başkanı. 
Senirkent.

14783/13592 Abdullah Tortop. 
Senirkent.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14800/13608 Bedri Keskin ve ar.
Hukuk Fakültesi 
2, 3 ve 4 ncü sınıf 
talebeleri •
Ankara.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

olan tamimi hilâfına emekli muamelesinin derdest bulundu
ğundan şikâyet ve tazallümühal etmektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Verem Musabı 
olduğundan dolayı fâsılalarla kendisine mezuniyet verilip ve 
sanatoryumda tedavi ettirilen ve 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanununun 47 nci maddesine tevfikan verilen mezuniyetleri 
tevhit olunmak suretiyle mâlûlin ahkâmına tevfikan muamele
si derdest bulunduğundan dolayı tekrar sanatoryuma yatınla- 
mamış olan bu memurun; Maliye Vekâleti ile yapılan son mu
habere üzerine; hakkmdaki mezkûr muameleden sarfınazar 
olunarak izinli sayılması ve tedavisinin sağlanması için İstan
bul Başmüdürlüğüne yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre istek yerine ge
tirilmiş bulunduğundan talep hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına kararf verildi.

Karar No. Karar tarihi

5641 28 . I . 1953

(Dilekçe özeti : !>5 . X .  1950 ta
rih ve 1686 sayılı Yüksek Meclis 
kararının tavzih bıvyurulması hak
kında).

Dilekçiler : Yüksek Meclisçe ittihaz buyurulan 25 . I . 1950 
gün ve 1683 sayılı kararla; 1947 - 1948 öğrencilerinden sınıfta 
kalmış olanlara geçici 5 nci maddenin 1951 ders, senesi niha
yetine kadar uygulanmasına, dolayısiyle bir dersten kalanla
rın ancak bu dersten imtihana girmeleri ve yine üssü mi
zandan kalanların da en az not aldıkları derslerden imtihana 
girmeleri kabul olunduğuna göre bu tek dersten girerek mu
vaffak olamıyanlann mütaakıp imtihanlarda da yalnız aynı 
dersten imtihana girmeleri icabedip etmiyeceği hususunun 
tavzih buyurulmasını istemektedirler.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında bağh ankara 
Üniversitesi Rektörlüğünün tezkeresinde : Fakülte Dekanlığı- 
ğının yazısına atfen; durumun Yönetim Kurulunca incelenerek; 
Dilekçe Komisyonunun 6 . II . 1950 tarih ve 2892 sayılı kararı
nın 1950 yaz döneminde de uygulanmasına karar verilmek su
retiyle dilekçilerin isteklerinin yerine getirilmiş bulunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yerine getirilmiş olduğu bildirilen is- 
liek hakkmda komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5642 28 . I . 1953
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Dilekçe
No.

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

14805/13611 Celâl Yıldızlann- 
oğlu.
Ticaret Borsası 
Kontrol Memuru. 
Eskişehir.

14806/13612 Ahmet Allâmeoğlu. 
Muhasebeci.
Ticaret Borsası 
Eskişehir.

13863/12773 Hilmi Kantarcı, 
ve ar.
Ticaret ve Sanayi 
Odası memurların
dan .
Kayseri.

14792/13600 Mustafa însu ve ar.
Ticaret ve Sanayi 
Odası memurların
dan.
Konya

(Dilekçe özeti : 5434 sayılı Kanun
dan fay dalandı nimalan hakkın
da).

Dilekçiler : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanunu ile ilgilendirilmemiş bulunan ticaret ve sanayi odala
rı ile ticaret ve zahire borsalan memur ve hizmetlilerinin de bir 
âmme hizmeti gördüklerine göre bu kanun hükümlerinden fay
dalandırılmaları esbabının temin buyurulmasmı istemektedir
ler.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında ; Zikrolu- 
nan kanunla; ancak oda ve borsalann vekâlet tarafından tâ
yin olunan umumî kâtip ve muavinlerinin alâkalandırılmış bu
lunduğu ve bunun dışında kalanların emeklilik haklarından 
faydalandırılmalarının bir kanun mevzuunu teşkil ettiği bil- 
dirilmektiedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesine göre; komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5643 28 . I . 1953

14812/13613 Mehmet Ali Çetin.
Çavuşlar Köyünde. 
Alaşehir.

(Dilekçe özeti : Alaşehir Hukuk 
Yargıcından şikâyet).

Dilekçi : Mükerrer hüküm vermek ve tapulu yeri üzerinde
ki hakkını tanımamak suretiyle suç işliyen Aleşehir Hukuk 
Hâkiminden şikâyet etmektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyetçi tarafından 
istihsal olunan bir ilâm üzerine icra memurluğunca kendisine 
teslim edilen gayrimenkul üzerinde; 3 ncü şahıslara ait arazi 
bulunduğu hakkında vâki itiraz dolayısiyle; İcra ve İflâs Ka
nununun 18 nci maddesine tevfikan ve duruşmasız olarak yapı
lan muamelede yargıcın muahezesini mucip bir yolsuzluk bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 2556 sayılı Hâkimler Kanununa göre; 
yargıçlar hakkında icabeden muamelenin yapılması Adalet Ve
kâletine mevdu vezaif cümlesinden bulunmasına binaen bu ba
kımdan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem ifasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5644 . 28 . I . 1953
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14814/13615 Mahir ve Eşi.
Ayşe Erünsel. 
Ontemmuz Mah. 
Acılrk Cad. No. 2. 
Zonguldak.

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

( Dilekçe özeti : 2850 say.'lı Kanu» 
ııun 10 ve 58 nci maddelerinin 
lehine imal olunmak suretiyle 
mağduriyetten kurtarılması hak
lı akkında).

Dilekçiler : Yüksek Reisliğe sundukları 24 . II . 1950 tarih
li dilekçeleri ile arzettikleri mâruzata ilâveten bâzı sebepler 
daha serdedeceklerine işaret ederek,

Daha önceki dilekçelerine bağlı, askerlik hizmetine müta- 
allik Bartın şubesi yazılan ile askerlik hizmetine ait kanuni 
durumu tâyin olunduğu halde yoklama kaçağı muamelesine tâbi 
tutulup ve askeri mahkemeye sevkedilmiş olduğunu ve neti
cede beraet ettiğini ve kanun hükümlerinin daima maznun ve 
mağdur lehine tatbik edilmesi ve ahiren neşrolunan kanunun 
da makabline şâmil bulunmaması icabedeceğini ifade ile acık
lı durumuna merhameten 2850 sayılı Kanunun 10 ve 58 nci 
maddeleri hükümlerinin lehlerine imal olunmak suretiyle mağ
duriyetten vikayelerini istemektedirler.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında •: Dilekçinin 
bahsettiği, önceki müracaatı olmadıkça istenilen husus hak
kında tam bir bilgiye varılamıyacağı belirtilmektedir.

Kayden; bahsolunan dilekçinin damga pulu olmadığından 
dolayı müştekiye iade olunduğu anlaşıldıktan sonra;

Gereği düşünüldü: Dilekçinin vâki talebinin sarahaten an
laşılması kabil olmadığından yeniden müracaat hakkı mahfuz 
bulunmak kaydı ile komisyonumuzca tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5645 28 . I . 1953

14818/13618 Emine Zeytintepe.
Sarıçam Köyünde. 
Manisa

14819/13619 Abidin Lenger.
Cumhuriyet Malı. 
Baltacı Mehmet So. 
kak No. 10*2 
Turgutlu - Manisa.

14785/13594 Ayşe Çeşmelioğlu 
ve Ahmet Çeşmeli
oğlu.
Belediye Mutemedi 
Ali Rıza Kilimoioğlu 
eliyle.
Manisa.

(Dilekçe özeti : Senetsiz tasarru
fu ait eski işlemlerini yargıç kara
rına liizum görülmek sizin tapuya 
bağlanması hakkında).

Dilekçiler : 5519 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden 
önce vilâyet tapu komisyonunca senetsiz tasarruftan adlanna 
tescili kararlaştinlmış bulunan gayrimenkullerin eski hüküm
ler dairesinde tapuya bağlanmasını istemektedirler.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Zikrolunan Kanunun 
yürürlüğe girmesinden önce kesinleşmiş olan senetsiz tasarruf 
muamelelerinin kabulleri ile tescillerinin yapılması hususunun 
bütün valiliklere tebliğ olunduğu gibi dilekçilerin bahsettiği 
muamelelerin de bu tamime tevafuk ettiği takdirde; yargıç ka
ran aranmaksızın tescil olunması için aynca Manisa Valiliğine 
yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre
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talep hakkında komisyonumuzca 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

5646 28 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Em niyet komiseri 
Muzaffer ve polis memurları hak
kında takibat ifasına dair).

Dilekçi : Vukubulan bir sirkat suçunun faili olduğu iddiası 
ile ve deliller tertip ve ihzar etmek suretiyle oğlunu karakola 
celbedip ve döven Erciş Emniyet Komiseri Muzaffer ve maiye
tindeki polis memurları ile keza vâki şikâyetini nazara almı- 
yan kaymakamdan şikâyet ederek haklarında takibat ifasını 
dilemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin oğlu Nu- 
retin Nalband’m ; mütaaddit hırsızlıkların faili olarak ve mev- 
kufen yargılanmakta bulunduğu, Komiser Muavini Muzaffer 
Üçer ve arkadaşları hakkmdaki şikâyeti üzerine müspet ve ka
bule şayan bir delil bulunmamasına binaen mahallî savcılıkça 
ademitakip kararı verilmiş olduğu keza yapılan işlemde kanuna 
aykırılık bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İşin gerek kaza merciine intikal etmiş 
bulunan bir meseleye taallûk etmesine ve gerekse kendilerin
den şikâyet olunan memurlar hakkmda takibat ifasının vazifeli 
adliye ve idare makamlarına -ait bulunmasına binaen talep hak
kmda vazife cihetinden komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5647 28 . I . 1953

(D ilekçe özeti : H a y r e ttin  dura

ğında kişe açılması ve bu raya  bir  
m em ur gön derilm esi hakkında .

Dilekçiler : thdasolunan Hayrettin durağında kişe ve me
mur bulunmaması yüzünden bu bölge köyleri halkmin bilet 
temininde çok güçlük çekmekte olduğunu ve yolcu miktarının 
da yaz ve kış kâfi geleceğini belirterek icabının yapılması için 
emir buyurulmasını istemektedirler.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Pamukova - Me- 
kece istasyonları arasında 175 nci kilometrede bulunan Hay
rettin durağma bekleme yeri ve lojman inşası için 1950 Büt
çesine ödenek ayrılmasına imkân görülemediği yaz aylarında 
mezkûr durağa memur gönderilmekte ise de yolcu azlığından 
dolayı kışm gönderilmesine ihtiyaç bulunmadığı bildirilmekte
dir.

14824/13624 Hayrettin Köyü
Muhtar ve diğer köy
muhtarları.
Pamukova.

14821/13621 Sıddık Nalbant.
Camiikebir Mah. de. 
Erciş.



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

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi

Karar No. Karaı? tarihi

5648 28 . I . 195İ

14826/13626 K a rabıt Yont an 
, Rutan Mah. den 

Mardin - Derik.

Dilekçi : Özel idarenin muhafazası altında bulunan Surp 
Kivork ibadethanesinin birkaç şahıs tarafından ve cami yapıl
mak üzere ellerinden alınmak istenildiğinden bahsile bu mabe
din Derik Kazasında bulunan 50 hanelik guyrimüslim halka tes
lim olunmasını istemektedir

Başvekâlet cevabi yazısında : Filhakika; mezkûr kilisenin 
Midyat Cami Yaptırma Kurumu tarafından satm alınmak iste
nilmiş olduğu, ancak bu istek valilikçe uygun görülemiyerek du
rumun dilekçiye de bu yolda tebliğ olunmuş bulunduğu bildi
rilmektedir

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi

Karar No. Karar tarihi

5649 28 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Surp K ivork K i
lisesinin gayrimüslim halka teslim 
o lv uması hakkında).

14829 /13629 Melım et (')zean.
Kışla Köyünde. 
Düzce.

*  ( Dilekçe özeti : Yakılan 23 denk
tütün bedelinin ödenmesi hakkın
da).

Dilekçi : Düzce Tekel İdaresi tarafından, hiç bir kanuni 
esasa dayanılmaksızm yegâne medarı maişeti olan 23 deıik tü
tünün yakıldığından ve bir çok emsallerinin de ihrakıyelik 
olarak ayrılıp başka mahallere sevkedilmekte bulunduğundan 
tazallümühal ederek bu keyfî muamelelere son verilmesini ve 
tlütün bedelinin ödenmesini istemektedir

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis ko
nusu tütünlerin yapılan muayenesinde 3437 sayılı Kanunun 31 
nci maddesine göre ihrak için ayrılması icabettiği dilekçiye teb
liğ olunması üzerine; vâki itirazı dolayısiyle teşkil kılman he
yet marifeti ile de aynı neticeye varılarak ekli raporun tanzim 
kılındığı ve yapılan bu muamelede kanuna aykırılık bulunma
dığı gibi ihrak için ayrılan tütünlerinin başka mahallere sevko- 
lunduğu hakkındaki iddianın da varit bulunmadığı bildiril
mektedir

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bulu-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi . Komisyon karar' ve ne sebepten verildiği

nan dilekçinin talebi hakkında komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

5650 28 . I . 1953

14830/13630 Ali Vehbi Tekel i- 
oğlu ve ar. 
özel îdare Yaya 
Tahsildarı. 
Çerkeş.

(Dilekçe özeti : Ücretlerinin maa
şa çevrilmesi hakkında).

Dilekçiler : özel idarede altı ve yaya tahsildarlık yapmak
ta olduklarını ve almakta bulundukları ücretin kifayetsizliği
ni belirterek emsalleri misillû kendi ücretlerinin de maaşa çev
rilmesini istemektedirler.
içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Yeni yıl bütçesinin ge
nel meclisçe müzakeresi sırasında ve durum müsait olduğu 
takdirde gereğinin düşünüleceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5651 28 . I . 1953

14831/13631 Mehmet Kestkin. 
15439/14412 Iskenderpaşa Mah.

Hacısalih Efendi 
So. No. 31 -1 . 
Fatih - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Emekli maaş ve 
ikramiyesinin son aldığı maaş de
recesi üzerinden düzeltilmesi hak- 
kında).

Dilekçi : Malatya İl Jandarma Komutanlığında 3 ncü sınıf 
hesap memuru olarak vazife görmekte iken • kendi 
isteğiyle emekliye ayrılmış bulunduğunu, ancak 4805 
ve 4988 sayılı kanunlarla emsali hâsılına dair konulan 
takyidi hükümlere tevfikan ve 36 küsur yıllık hizmetine rağ
men; emekli aylığı ve ikramiyesinin almakta olduğu maaş de
recesi üzerinden tahsis olunmadığını ifade ederek 35 seneden 
fazla hizmeti olanlar için konulan bu kanuni takyidatm kaldı-’ 
rılıp 5434 sayılı kanundan faydalandırılmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Kendi isteği ile emek
liye ayrılan dilekçiye; 1683 sayılı Kanunun 6 ve 58 nci madde
leri gereğince tekaüt aylığı tahsis ve ikramiye verilmiş olduğu, 
keza yapılan muamelenin tamamen kanunun tafsilâtı dairesin
de yapılmış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5652 26 . I . 1958
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14835/18635 Alâettin Burcu.
4641/ Türbeönü Pirîmeh- 

metpa§a Mah Ka
dınlar Hamamı kar
şısı No. 3.
Konya.

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

(Dilekçe özeti : tadei memuriyet 
ettirilmesi ve temettü ikramiyesi
nin verilmesi hakkında).

Dilekçi : 1947 ydında Toprak Mahsulleri Ofisi Çumra Am
bar Şefliğinde fiş memuru iken isnat olunan bir suçtlan dolayı 
ve vâki 8 günlük mevkufiyetini ileri sürerek netiçei muhakeme
de beraet etmiş olmasına rağmen vazifesine son verildiğinden 
ve iadei memuriyet ettirilmesi ve bu yıla ait temettü ikramiye
sinin verilmesi hakkmdaki taleplerinin de kabul olunmadığın
dan şikâyet ederek icabedenlere emir buyurulmasını istemekte
dir.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : 15 gün 
hapis cezasına mahkûm edilmiş bulunan dilekçinin gizli notla
rına göre zatî hal ve hareketleri dolayısiyle tekrar tavzifi cihe
tine gidilemediği ve Toprak Mahsulleri Ofisi Nizamnamesinin 
18 nci maddesine tevfikan da temettü ikramiyesine müstahak 
bulunmadığı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

5658 28 I . 1953

14836/13636 Mehmet özkoç. 
23/22 Altılar Köyünde. 

Haymana.

(Dilekçe özeti : Gümrük Muhafa
za memurluğuna tâyin olunmasa 
hakkında)- .

Dilekçi : Hizmeti askeriyesini Gümrük Muhafaza Alayında 
yapıp ve terhis olunmuş bulunduğunu belirterek gümrük mu
hafaza memurluklarından birine tâyin olunmasını istemekte
dir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Hâlen 30 
yaşından yukarı olan dilekçinin; 3944 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine göre tâyinine imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre ta
lep hakkmda komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5654 28 I . 1958
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

11078/10148 Müşfika Kayasoy.
Serenceboy Yokuşu 
No. 53.
Beşiktaş - İstanbul.

( DilekçeI özeti : İkinci Abdülha- 
mid'e ait gayrimenkullere dair 
vâki soru ile gene bununla ilgili 
olarak Pasaport Kanununda ya- 
pılacak tadilâta ait müzakerat sı
rasında. dilekçede yazdı tekliflerin 
nazarı itibara alınmasına; dair).

Dilekçi : ikinci Abdülhamid’e ait gayrimenkullerin Yüksek 
Mecliste soru konusu yapıldığı ve gene bununla ilgili olarak 
Pasaport Kanunu tadilâtını mutazammm bir teklifde bulunul
duğu hakkındaki vâki duygusunun ve bunların; mevzuat ve 
müesses içtihatlara ve keza bu gayrimenkullerden hariçte bu
lunanlar üzerinde mirasçıların Lozan Ahitnamesi ile himaye 
olunan hukukunu ihlâl eder mahiyette olduğundan bahsile bu
günkü mevzuatımızda yer alan hakkı müktesep konusu üzerin
deki telâkkinin tezahür ve tebarüz ettirilmesi lüzumuna ve do- 
layısiyle gerek yurt dışında ve gerekse yurt içerisinde bulunan 
ve gâsıp durumundaki 3 ncü şahısların intifa etmekte bulun
dukları gayrimenkulleri hayır cemiyetlerinden birine vermeye 
her zaman âmade bulunduğundan, 1324 ve 1325 tarihli irade
lerin kanun kudret ve kuvvetini haiz olamıyacağına işaret ede
rek bu meseleleri hak ve adle uygun bir şekilde incelemeye me
mur bir komisyon kurulmasını ve mezkûr soru ile kanun mü- 
zakeratmda dilekçesinin nazarı itibara alınmasını istemekte
dir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısmda : 245 sayılı tefsir ka
rarına nazaran; 431 sayılı Kanunun meriyete girdiği tarihte 
hayatta bulunsun, bulunmasın Osmanlı İmparatorluğunda pa
dişahlık etmiş her hangi bir kimsenin Türkiye Cumhuriyeti 
dâhilinde tapuda mukayyet gayrimenkulleri millete intikal et
miş olup bu gayrimenkullerin mirasçılarına intikal ettirilmesi 
ve verese tarafından bu mallar üzerinde bir hak iddiası müm
kün bulunmadığı; 1324 ve 1325 sayılı İradelerin mevzuu olan 
gayrimenkullerin de bu kanunun 8 ve 10 ncu maddeleri muci
bince keza millete intikal etmiş bulunduğu, Pasaport Kanunu
na bâzı maddeler eklenmesine dair olan 5370 sayılı Kanunun 
birinci maddesiyle ifade ve teyit edilmiş bulunduğuna göre di
lek hakkında Vekâletçe yapılacak bir muamele olmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre ta
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 

olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

5655 ' 28 . I . 1953



—  45 —
Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

14689/13509 Süleyman Kuyucak. 
10978/10214 İkinci Aziziye Mah.

710 So. No. 20 de 
İzmir.

14748/13557 Emine Kanöz. 
9775/9103 Kuluk So. No. 34 de. 

12027/11173 Kumkapı - İstanbul.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Aylık bağlanması 
ve tedavisi için yardım yapılması 
hakkında).

Dilekçi : Çalışmakta olduğu İzmir Millî Emlâk Müdürlüğü 
odacılığından felç hastalığına tutulması münasebetiyle ayrılmış 
bulunduğunu ve her hizmet yılma mukabil kendisine verilen 
tazminatın kifayetsizliği dolayısiyle uğradığı fakrü zarureti 
ve perişanlığı belirterek kendisine aylık bağlanmasını ve yar
dımda bulunulmasını istemektedir.

Maliye Vekâleti cevabi yazısında : Maaş Kanunu ile tâyin 
olunan âzami mezuniyet müddeti içerisinde hastalığı iyi olmı- 
yan dilekçinin görevine son verilmiş ve 2904 sayılı Kanuna 
göre de istihkakı olan tazminat ile Emekli Sandığında biriken 
parasının kendisine ödenmiş olduğu ve başkaca yapılacak bir 
muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5656 2.8 . I . 1953

(Dilekçe özeti : Dul aylığı bağlan
ması hakkında).

Dilekçi : Kocası ölü Yüzbaşı İsmail Hakkı’dan kendisine 
dul maaşı bağlanmasını istemektedir.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında : Mezburenin kocası İs
mail Hakkı ’nm; Jandarma’dan emekliye çıkarıldıktan sonra 
çalışmakta bulunduğu Hadımköy Tütün İnhisarı İdaresinde vâ
ki bir ihtlilâs suçundan dolayı 5 sene ağır hapse ve 3 sene de 
memuriyetten mahrumiyet cezasına mahkûmiyeti dolayısiyle 
tekaüt aylığmın kesilmiş bulunduğu, dul ve yetimlerine 1683 
sayılı Kanunun muvakkat 7 nci maddesine göre aylık bağlan
masının mümkün bulunmadığı, müteveffa tarafından Damş- 
tayda açılan dâva reddedilmiş bulunduğu gibi dilekçiye ait 
maaş tahsis evrakının da keza Sayıştayca tescil olunmıyarak 
geri çevrilmiş olduğu bildirilmektedir. *

Gereği düşünüldü : Tfitkikı kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5657 28 . I . 1953
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* Dilakçe Dilekçe sahibinin

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

7103/6558 Mustafa Sabri -Soyer 
14705/13603 Eski Polis dairesi 

aralığında No. 3. 
Kütahya.

(Dilekçe özeti : 5434 sayılı Karni
min geçici 14 ncü maddesinin tef
siri ve İstiklâl madalyası ile taltif
ol un ması hakkında).

Dilekçi: 1326 yılmda Jandarma Karakol Komutanları Mek
tebinden çıkarak mezkûr tarihten istifaen ayrıldığı 1338 yılına 
kadar ve jandarma küçük zabiti sıfatı ile bu meslekte hiz
met gördüğünü ve bu müddet zarfında sepkeden yurt hizmet
lerini belirterek 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun geçici 14 ncü maddesiyle kendilerine emekli 
hakkı tanınan gedikli küçük zabit ve jandarma gedikli er
başları meyanmda kendi durumunda bulunan jandarma kü
çük zâbitanına da bu hakkın tanınması ve bu maddenin bu şe
kilde imal olunması icabedeceğinden keyfiyetin bu yolda tefsir 
olunmasını istemekte ve vâki müracaatlarına rağmen meşru 
hakkı olan İstiklâl • madalyasının verilmediğinden şikâyet et
mektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin; terhis ta
rihinden sonra yürürlüğe girmiş bulunan 1001, 1107 ve 812 
sayılı kanunlardan faydalanmasının mümkün olmadığı gibi 
jandarma gedikli başçavuşu durumunda olmayıp sınıf başça
vuşu olması itibarı ile de 5434 sayılı Kanunun zikrolunan mad
desinin şümulü dışında kaldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tefsirde veya tefsir talebinde bulunma
ya yetkili olmıyan komisyonumuzca; talep hakkında gerek bu 
yönden, gerekse ihtilâfın halli kaza mercilerine aidiyeti bakı
mından, İstiklâl madalyası verilmesine mütaallik istek üzerin
de mevcut kanun hükmü karşısında keza yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Dilekçi : 1947, 1948 ve 1949 yıllarında köy ve belediyeden 
kiralamış bulunduğu 2 aded dükkânın; emvali metrukeden 
olup ve Hazine adına tapuya tescil edilmesinde âmil olduğun
dan kendisine iğbirar duyan adı geçen belediye reisinin sadece 
bu saikle bu dükkânları istimlâke tevessül etiğinden, istimlâ
kin kaymakamlıkça tasvip olunmaması üzerine de 2490 sayılı 
kanunun 66 ncı maddesine dayanarak ve takdiri bedelle satın- 
almaya tevessül edip ve nihayet bir tanesini bu yoldan, diğeri
ni de müzayedeye iştirak etmek suretiyle ve belediyeye hiçbir 
lüzumu bulunmadığı keza bütçede tahsisat dahi olmadığı halde

Karar No. Karar tarihi

5658 28 . I . 1953

14869/13870 Mehmet Mısırlı. ( Dilekçe özeti : Müsteciri bulun
duğu dükkânları kanunsuz m lü
zumsuz olarak sat malan Kırcasa- 
lih Belediyesinden şikâyet).

Kırcasalih Nahiye
sinde.
Uzunköprü - Kırca- 
s a lih
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

satm aldığından, bu mevzuda Edirne Valiliğine yaptkğı şikâyet 
dolayısiyle yaptırılan tetkikat neticesinde muamelenin gayri- 
kanuniliği sarahaten belirtilmiş bulunmasına rağmen evrakı 
tahkikiyenin partizan bir zihniyetle mevkii muameleye konul
madığından şikâyet ederek bu muamelenin düzeltilmesini ve 
müsebbipleri hakkında tahkikat ifasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında: Dilekçinin Vekili Nejat 
Göknar tarafından daha önce Vekâlete yapılan müracaat' dola- 
yısiyle Edirne Valiliğinden alınan cevapta : Mevzuubahis dük
kânların satınalınmasına ait bu muameledeki usulsüzlük ve be- 
belediyeyi ızrar edici mahiyet tebarüz ettirilmek suretiyle mü
sebbipleri hakkında takibat ifası için müsaade talep olunduğu 
ve bunun üzerine yapılan takibat sonunda; ilgililer hakkında 
kaza İdare Heyetince verilen lüzumlu muhakeme kararının vi
lâyet idare heyetince men’i muhakemeye çevrilmiş olduğu bu 
itibarla vekâletçe yapılacak başka bir muamele olmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi. Karar No. Karar tarihi

Dilekçi : Güdül NaMyesinin Ethem Yokuşu mevkünde kâ
in 304 dekarlık yerinin 85 metre karesini yola olan münasebeti 
dolayısiyle adı geçen belediyeye satmış bulunduğu halde hilâfı 
hakikat olarak tanzim edilen evraka istinaden bu yerin tama 
mma müdahale ve tecavüz olunduğundan vâki müracaalarının 
da kaymakamlık ve nahiye müdürlüğünce nazan itibara alın
madığından şikâyet ederek bu tecavüzün önlenmesini istemek
tedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi ile diğer ve
rese tarafından ve rızaları ile adı geçen belediyeye satılıp ve 
550 lira bedeli de kendilerine peşinen ödenmiş bulunan mez
kûr yerin; mütaakiben kadastroca tesbit ve 3187 sayılı parsel 
tahılında 231 metre kare olarak bu belediye adına tescil edilmiş 
bulunduğu ve bu cari muameleye nazaran ihtilâfın hukuki bir 
durum iktisap edip alâkalıların adlî makama baş vurmaları 
lâzımgeldiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan vâ
ki talep hakkında; bu bakımdan komisyonumuzca yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

5659 28 . I . 1953

14878/13879 Mehmet Bozkurt ( Dilekçe özeti : Güdül Belediyesi
nin arsasına vâki fuzuli tecavü
zünün önlenmesi hakkında) .

Kayabaşı Mah. G-em; 
So. No. 10 da, 
Ankara.

Karar No. Karar tarihi

5660 2 8 . 1 .  1953
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15889/14836

Dilekçe
No.

Ahmet Balım. 
Makine ve Kimya 
Endüstrileri Kuru
mu Top Fabrikası 
Bekçisi.
Kırıkkale.

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

(Dilekçe özeti : Ücretinin artırıl
ması hakkında).

Dilekçi : 15 yıla yakın bir zamandır çalışmakta olduğu as
keri sanat okulu ve top fabrikasında halen almakta olduğu 90 
lira ücretinin, azlığından bahsile emsalleri misillû artırılmasını 
istemektedir.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünün 
cevabi yazısında : Bu kere müddetini ikmal ve müsbet sicil al
mış bulunan dilekçinin ücretinin 115 liraya çıkarılmış bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki iş’ara nazaran yerine getirilmiş 
olduğu anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca bir muame
le ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5661 28 . I . 1953

16508/15406 Mehmet Tuncer.
Devlet Şûrası 
Harç memuru. 
Ankara.

Reis 
Maraş 

Abdullah A ut emiz

Gümüşüne 
Ahmet Kemal Varınca

Seyhan 
Salim Serçe

(Dilekçe özeti: /910 şaı/ılı Kanun
da değişikli]; yapılması hakkında ).

Dilekçi : 4910 ‘sayılı Kanunla sadece Maliye teşkilâtındaki 
veznedar ve veznedar yardımcıları ile kıymet muhafızlarına veril
mekte olan kasa tazminatının münhasıran bu teşkilât memurları
na hasrolunmasının bu kanunun maksadına uygun düşmiyeceğine 
ve ezcümle kendisi gibi Kefalet Kanununa tâbi ve Devlete va
ridat temin eden nakit ve kıymetli evrak muhafaza eden harç 
memurlarının da her an vermeleri melhuz kasa açığını kapat
ma^ mevkünde bulunduklarına göre bu kanundan faydalandı
rılmalarının icabedeceğine temas ederek zikrolunan kanunda 
tadilât yapılmasını yahut bir fıkra eklenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgi
li bulunan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesine göre komisyonumuzca ve bu sıfatla bir muamele ifa
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5662 28 . I . 1953
Sözcü Yerine 

Tokad 
Ahmet Giirkan

Kars 
Mehmet Bahadır

Trabzon

Kâtip
Bilecik

Malatya 
Nuri Ocakcıoğlu

Urfa
Salih Esad Alp er cm- Reşit Kemal Timuroğlu 

(Dilekçe sayısı : 147)

Elâzığ 
Hâmit Ali Yöve>j

Malatya
■ Abdnlkadir Özbaı/

Yozjrad 
Faik Erbaş



Dönem

Dilekçe
No.

6969/4167
1934

7088/1935
1936

7126/1317
1935

7049/4243
1934

7074/4268
1934

7159/4349
1935

196/187
1935,

: IX T. B. M. M. Toplantı: 3

D İ L E K Ç E  K O M İ S Y O N U  

/  A F T A L I K  K A R A R  C E T V E L İ

Savı • 56 ►—

20.  I V . 1953 Pazartesi

Dilekçe sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Şükrü
Sebzeci Durmuş, 
eliyle.
Niğde

Sinantaş Köyü 
Muhtarı ve ar. 
Samsun.

Rukiye ve kardeş
leri.
Küçükhamam kar
şısında No. 28. 
Beşiktaş - İstanbul.

Haşan özaydm. 
Yenice Mah. 
Karacabey.

Varnalı Cemal 
ve ar.
Taşlı k Köyünde. 
Karacabey.

Dağıstanlı Mehmet. 
Afyon - Antalya 
hattı inşaat Baş
müdürlüğü 1. Şube 
memurlarından. 
Afyon.

Kdmisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : İskân yolu ile ev 
ve arazi verilmesi hakkında).

Dilekçiler : 2510 sayılı İskân Kanunu hükümleri dairesin
de kendilerine ev ve arazi verilmesini istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısmda : Dilekçilerin durum
larının tahkik ve tesbitiyle haklarında kanun hükümleri daire
sinde muamele ifası lüzumunun ilgili valiliklere tebliğ edildiği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığma ve dilekçilerin işlerini mahallinde takip etmekte 
muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5663 2 . H  . 1953

Meneş. (Dilekçe özeti : Şehit maaşı bağ-
Ayafilobo Mah. , lanması hakkında).

Kuruçeşme So. Dilekçi : Balkan Harbinde şehit düşen oğlu Fehmi’den
Şe ıt e ı annesi. kendisine aylık bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yansında : Her ne ka
dar dilekçi tarafından oğlu Fehmi’nin şehiden vefatı ettiğine

Trabzon.



Dilekçe
No.

467/440
1935

2613/2411
1947

dair Trabzon Mahkemesinden vaktiyle bir ilâm alınmış ise de 
mezkûr ilâm hasmısız olarak açılan bir dâva münasebetiyle 
verildiğinden ancak nüfus kaydi hakkında hüküm ifade edip 
maaş tahsisinde mesnet ittihazına elverişli bulunmadığı ve esa
sen Fehmi’nin şehit olduğuna dair resmî bir kayda raslanama- 
dığmdan annesi Meneş’e aylık bağlanamadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Selef komisyon tarafından bu bapta 
daha evvel yapılan inceleme sonunda, dilekçinin mahkemeden 
istihsal etmiş olduğu mezkûr ilâm münderecatı hükmen cerh 
ve tâlil edilmedikçe infaz olunmak lâzımgeleceği ve binaena
leyh Millî Savunma Vekâletinin beyan ettiği mütalâanın mute
ber sayılabilmesi için bu yolda mahkemeden hüküm alması 
icabedeceği kararlaştkrılarak keyfiyet adı geçen vekâlete de 
bildirilmiş bulunmasına göre, bu hususta komisyonumuzca baş
kaca muamele ifasma mahal olmadığına ve dilekçinin sözü 
edilen vekâlete müracaatla işini takip etmekte muhtariyetine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  2 -

Dilekçe sahibinin
ad ı, so y ad ı ve adresi K o .n isy o a  k a ra r ı  ve ne seb e p te n  v e rild iğ i

5664 2 . I I . 1953

(Dilekçe özeti : İstihkak tesbiti 
hakkında).

Dilekçi : Yunanistan'da kalan Evneros Vakfının mübadil 
ahfadından olduğunu beyanla namına istihkak tesbitini iste
mektedir.

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
tşişleri Vekâletince teşkil edilen komisyonun mezkûr vakfın 
hükmi şahsiyetinin mevcut olup olmadığı hakkında tetkikat 
yapmakta bulunduğu ve istihkak tesbiti hususunun bu incele
me sonunda derpiş edileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki isteğinden dolayı ait 
olduğu makam veya mercie müracaatta bulunması lâzımgele- 
ceğinden mezkûr istek hakkında bu sebeple komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar Ne. Karar tarihi

5665 2 . I I . 1953

(Dilekçe özeti : Bakiye cezastnm 
affı veya iş esası, üzerine kurulan 
ceza erlerinden birine nakli hak
kında).

Nedim Kay. 
Ceza evinde. 
Hükümlü. 
Balıkesir.

Alınıel.
Y«nice Vardar Mah. 
(¡azi Evrenosbev ev
lâtlarından.
Selim Sımoğlu. 
Selanik.

Dilekçi : Geri kalan cezasının affını veya iş esası üzerine 
kurulan ceza evlerinden birine naklini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin mahku-



—  3 —
Dilekçe

No.

8263/7666

1948

miyeti sebebine göre iş esası üzerine kurulan ceza evine nak
line, Ceza Kanununun 149 ve 158 nci maddeleri hükümlerince 
imkân bulunmadığı ve affı hakkmdaki dileğini evvelce de der- 
meyan etmiş olduğundan, bu husustaki düşüncenin 18 . VII . 
1945 gün ve 109 sayılı yazı ile arzedildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin iş esası üzerine müesses ce
za evlerinden birine nakline imkân olmadığına mütedair ve 
kanun hükmüne müstenit olan vekâlet cevabına ve bakiye ce
zasının affı hakkmdaki dileğinin dikkate alınmadığı da selef 
komisyonun bu bapta ittihaz etmiş olduğ-u 17 . I . 1946 gün ve 
2369 sayılı karar mündericatmdan anlaşılmasına göre her iki 
husus hakkında komisyonumuzca başkaca bir işlem yapılması
na mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi K o m isy o n  k a r a r ’ ve ne seb e p te n  v e rild iğ i

5666 2 . n  . 1953

Mahmut Güleç. 
Ceza Evinde. 
Mahkûm 
Söğüt Köylü. 
Silifke.

(Dilekçe özeti: Kendisini mahkûm 
eden yargıçlardan şikâyet).

Dilekçi : Sami Kurt isminde bir şahsı nefsini müdafaa için 
öldürmüş olduğu halde, maktulün akrabasından Silifke Yargı
cı Şahap Tol’un tesiriyle hâdiseye taammüt süsü verilerek otuz 
yıl ağır hapse mahkûm edilmiş bulunduğunu beyanla, dosyanın 
celp ve tetkikini ve cezasının tenzilini ve adı geçen Şahap 
Tol’la birlikte hareket eden diğer Yargıç Sıtkı Elçi hakların
da da gereken muamelenin yapılmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi hakkmdaki 
hükmün Yargıtay Genel Kurulunca tasdik edilmek suretiyle 
kesinleştiği ve keyfiyetin evvelce de komisyona arzedilmiş ol
duğu bildirilmekte ve vâki şikâyetten dolayı ilgili yargıçlar 
hakkında yeniden işlem yapılmasını gerektirir bir hal görüle
mediği de ilâve olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu mevzuda daha evvel ile
riye sürdüğü talep ve şikâyet hakkında selef komisyonca bir 
işlem yapılmasına mahal bulunmadığına dair 20 . I . 1949 tari
hinde ittihaz edilen 1070 sayılı karar katileşmiş olmasma ve 
5677 saydı A f Kanununun dilekçiye de şâmil 5 nci maddesi sa
rahatine göre, vâki son istek hakkında dahi komisyonumuzca 
muamele ifasına lüzum bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5667 2 . n  . 1953
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Dilekçe
No.

8896/S23S 
I '>48

13570/1250Ö 
12222/ I I '211 

1949

- 4

Ali Kıza özüııur.
10ski Saraçlıanehası 
\o. 63.
Fatih - İstanbul.

Dilekçe sahihinin
adı, soyadı ve adresi

CVvdot Biçel. 
Seyit paşa Malı. 
Karakaş Cad. 
No. 29.
Sivas.

Ko; ııısyon k a ra r ı  v t ıic s e b e p te n  v e rild iğ i

.Mustafa Doğan. 
Taşbaşı Malı, 
özel İdare eski 
Tahsildarı. 
Ermenek.

(Dilekçe özeti : Tekrar tavzifi ve 
verilmiyen maaşlanmn ödenmesi 
hak k ı nda).

Dilekçi : Hukuk yargıcı iken sorgu hâkimliğine tenzil ve 
sonradan da meslekten ihraç edildiğini ve hasta olduğu günle
re ait maaşlarının verilmemesinde ve ihracında kanuni isabet 
bulunmadığını beyanla, tekrar tavzifini ve maaşlanmn da ve
rilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Hâkimler Kanununun 
45 nci maddesine dayanılarak meslekten affına Ayırma Mecli
since karar verilmiş olan dilekçi hakkında bu mevzuda yapıla
cak bir işlem olmadığı ve izinli sayıldığı günlere ait istihkakı
nın da tediye edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi, Ayırma Meclisi tarafından müt- 
tehaz karara karşı itiraz hakkını Hâkimler Kanununun sara
hati dairesinde Genel Kurul nezdinde istimal edebileceğine ve 
maaşa miitaallik Vekâlet cevabına göre, her iki cihet1 hakkın
da komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5668 2 . I I . 1953

(Dilekçe özeti : Tütün ikramiyesi 
verilmesi hakkında).

Dilekçi : MalûJ bir er olduğunu beyanla, kendisine de tü
tün ikramiyesi verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
vazife malûlü olduğu ve tütün ikramiyesinin ise ancak harb 
malûllerine verilmekte bulunduğu bildirimekte bulunduğu bil
dirilmekte ve mumaileyhin aynı şekildeki ilk müracaatı hak
kında da bu yolda malûmat arzedildiği ilâve olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu mevzua mütaallik olarak 
evvelce ileri sürdüğü istiek üzerine selef Dilekçe Komisyonunca 
3 . 1 .  1949 tarihinde 2247 sap ile bir karar verilmiş olduğun
dan aynı mahiyetteki son talep hakkında bu bakımdan tekrar 
karar ittihazına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5669 2 . I I . 1953

(Dilekçe özeti : Tazminatın öden- 
inesi hakkında).

Dilekçi : Maaş ve ücrette geçen hizmetlerinin hesaplanarak 
kendisine ya emekli aylığı bağlanması veya tazminat verilme
si hakkındaki müracaati üzerine Devlet Şûrasmca ittihaz olu
nan karar gereğince tahakkuk ettirilen 294 lira tazminatın he



—  5 -
Dilekçe Dilekç« sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan v«> ne >c]>ten verildiği

nüz tesviye edilmediğinden bahsile, verilmesi hususunun sağ
lanmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 3886 sayılı Kanunun 
dilekçiye şümulü görülemediği beyaniyle tahsis işleminin Mu
hasebat Divanınca tescil edilmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Şûrası Deavi daireleri Umumi 
Heyeti tarafından dilekçiye mütaallik olmak üzere verilen 10 . 
X . 1944 gün ve 108/245 sayılı ilâmda tazminata mütaallik bir 
fıkra mevcut olmadığı gibi emeklilik hakkmda da bir hüküm 
bulunmamasına ve dilekçinin ttekaüde şevki talebiyle ikinci 
defa açmış olduğu dâvanın ise henüz bir karara bağlanmadığı 
İçişleri Vekâletinin 30 . XII . 1952 tarih ve 523/6351 numaralı 
son yazısında bildirilmekte olmasına ve kaza merciine intikal 
etmiş bulunan bir hususa komisyonumuzca müdahale caiz 
olamıyacağına binaen, bu bapta zikredilen sebeplerden bir iş
lem yapılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5670 2 . II . 1953

£>02O/88.rWi
1949

Ahmet Vural. 
İçişleri Vekâleti em
rinde.
Valilik eliyle.
Muş.

( Dilekçe özeti: Tekrar tavzifi hak- 
l.ıvda).

Dilekçi : Mahkemece beraet etmiş olmasın^ rağmen Muş 
Valisi tarafından tekrar tavzif edilmediğinden bahsile, gereği
nin yapılmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin aynı şe
kildeki ilk müracaati üzerine gereken cevabın daha evvel arze- 
dilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçenin bu mevzua mütaallik olarak 
evvelce serdetmiş bulunduğu şikâyet üezrine selef komisyonca 
bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına dair 21 . II . 
1950 tarihinde verilen 2481 sayılı kararın kesinleşmiş olduğu 
anlaşıldığından aynı mahiyetteki son talep hakkında tekrar 
karar ittihazına lüzum olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5671 2 . I I .1953

12787/11748 Mustafa özsabuncu.
1949 Kıyık Nişancıpaşa 

Mah. Çıkmaz So. 
No. 17. ■
Edim*.

( Dilekçe özeli : iskân hakkının ta- 
iHamlanmasınıt dair).

Dilekçi : 1938 yılında yurda gelen muhacirlerden olduğu 
halde iskân hakkının henüz tamamlanmadığını beyanla 2510 
sayılı Kanun hükümleri dairesinde icabmın yapılmasını iste
mektedir.

Sağlık ve Sosyal Yalnm Vekâletinin cevabi yazısında : Di
lekçinin aynı suretle daha evvel vâki müracaati üzerine gere
ken malûmatın arzedilmiş olduğu bildirilmektedir.



_  e  -

Gereği düşünüldü : Dilekçenin evvelce aynı şekilde ileriye 
sürmüş olduğu istek hakkında selef komisyonca 1 . XII . 1948 
tarihinde 1684 sayı ile bir karar verilmiş ve bu kararm da ke- 
sinileşmiş olduğu anlaşıldığından, vâki son talep hakkında bu 
itibarla bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve müstedinin 
iddiasında ısrar ettiği takdirde usulen kaza merciine müraca
atta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekç« Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve nu sebepten verildiği

5672 2 . I I . 1953

14238/13104 Nezhun Üryanî.
Rasimpaşa Mah. 
Bayramyeri So.
No. 5/1 Kat: 4 
Kadıköy - İstanbul.

(Dilekçe özeti : İkramiyesinin ve
rilmesi hakkında).

Dilekçi : Diyanet İşleri Başkanlığı Heyeti Müşavere âza
sından iken vefat eden babası Ali Vahit tJryanî’den kendisine 
verilmesi lâznngelen bin küsur lira ikramiyenin, daha evvel 
bu namla bir para almış olduğu ileri rürülerek tediyesinden 
imtina edilymekte olduğunu ve halbuki aldığı paranın pek cüzi 
bulunmasından dolayı bununla ömrünün sonuna kadar geçin
mesine imkân tasavvur edilemiyeceğini beyanla, hakkının ve
rilmesi hususunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine göre bu hususta ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve 
dilekçinin talebinde ısrar ettiği takdirde usulen kaza merciine 
müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5673 2 . n  . 1953

14265/13127 B.ahire öke.
1950 Kayışdağ Cad. No. 

21.

Kadıköy - Erenköy. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Maaşının artırıl
ması hakkında).

Dilekçi : Hidematı vataniye tertibinden bağlanmış olan ma
aşının artırılmasını 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

5674 2 . H .1953

14276/13138 Zehra Girid.
1950 Abdürrahman Mah. 

Tarlakapı So. No. 2. 
Edime.

(Dilekçe özeti : Yetim aylığı bağ
lanması hakkında).

Dilekçi : Şehit düşen kocasından kendisine aylık bağlanma
sı hakkında evvelce yaptığı müracaatın müspet veya menfi bir 
karara raptedilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü :
Dilekçinin ilk müracaati hakkında bir işlem yapılmasına



mahal olmadığına mütedair bulunan 21 . X I . 1949 gün ve 2901 
sayılı selef komisyon kararının kesinleşmiş olduğu anlaşılma
sına göre bu kararın kendisine tebliğine ve aynı istek hakkında 
başkaca muamele ifasına lüzum bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5675 2 . D  . 1953

_ _  1 _ _

Dilekçe Dil«kçc sat ki kının
No. adı, ioyadı v« adresi Komisyon kararı ve ııc sebepten verildiği

14259/13101- Ali Orhan. 
2747 îlkkurşun

P. T. T. Memuru. 
Sadettin Şiş eliyle, 
ödemiş.

(Dilekçi özeti : Vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanması hakkın
da).

Dilekçi : Millî Mücadelede geçen hizmetlerine mukabil ken
disine vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasını istemekte 
dir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili bulunmasına ve Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 15 nci maddesine göre kanun teklif etmek hakkı yalnız 
mebuslara ve Vekiller Heyetine ait olmasına ve komisyonumuz 
mücerret bu sıfatla böyle bir teklif serdine yetkili bulunmaması 
na binaen vâki istek hakkında zikredilen sebeplerden bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5676 2 . II . 1953

14306/13161
1950

Kadri Akalp.
P. T. T. Bölge Baş
müdürlüğü Kalem 
Şefi.
Erzurum.

( Dilekçi özeti : 1309 sayılı kornis- 
yon kararı hakkın/la).

Dilekçi : Kendisi gibi on lira maaşta uzun müddet bekle
miş olanların durumlarının ıslahı hakkında daha evvel yap
mış olduğu müracaatla ilgili olarak dilekçe komisyonunca itti
haz edilen 18 . XI . 1949 gün ve 1309 sayılı kararda isabet gör
mediğini beyanla, bu kararın Umumi Heyete sevkını istemekte
dir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki isteği, sözü geçen ko
misyon kararına itirazı tazammun etmesine ve dahilî nizamna
menin 57 nci maddesine göre itiraz hakkı mebuslara tanınmış 
olup dilekçe sahiplerine böyle bir hak verilmemiş bulunmasına 
binaen, mezkûr istek hakkında bu bakımdan komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5677 2 . II . 1953



—  a -
Dilekçe

No.

1-4323/13177
195,0

14324/13178
1950

Yaşar Kelleci. 
Erzincan. Kapısında 
No. 17 dükkânda 
Bakkal.
Erzurum.

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

(Dilekçe özeti: Bir dâva dosyasın
daki makbuzun tarafına iadesi ve 
saire hakkında).

Dilekçi : İstanbul’da Somazi Biraderler Limitet Şirketine 
makbuz mukabilinde teslim etmiş olduğu yedi yüz kilo beyaz 
peynir’in sonradan kendisine iade edilmesinden dolayı adı ge
çen şirket aleyhine ikame eylediği emniyeti suiistimal dâvası
nın mahkemece gayrikanuni bir surette reddedildiğini bu bap
taki ilâm münderecatından anlaşıldığını ve iadei muhakeme 
yoluna gidebilmek için mezkûr makbuzun geri verilmesini is
tediği halde dâva dosyasının mahzene kaldırıldığından bahsile 
iade cihetine gidilmediğini beyan ve bu makbuzun buldurula
rak tarafına iadesi hususunun teminini ve son derece mağdu
riyetini mucip olan mezkûr beraet hükmü dolayısiyle de gere
ken kanuni muamelenin yapılmasını talep etmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahsettiği makbuzu buldu
rup kendisine iade etmek, bu baptaki dâvayı rüyet etmiş olan 
mahkemenin yapmakla mükellef olduğu işlerden bulunmasına 
ve zikri geçen beraet hükmünden dolayı da usulü dairesinde 
kanun yoluna başvurulabileceğine göre vâki istek hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5678 2 . II . 1953

Nihal Bayazıt. 
Samanpazan. 
Ulucanlar İnegöl 
So. No. 3. 
Ankara.

(Bilekçe özeti : Yetim aylığının 
tekrar bağlanması hakkında).

Dilekçi: Şehit babası yüzbaşı Hamdi A rif’ten kendisine bağ
lanan yetim maaşının, 1340 doğumlu olmasından dolayı kesildi
ğini, halbuki, çalışamıyacak kadar hasta ve mâlûl olduğundan bu 
maaşın iadeten tahsisi gerekeceğini beyanla, bu bapta bir ka
rar verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ileriye sürdüğü hastalık ve 
mâlûliyet dolayısiyle kendisine sözü geeçn maaşın iadeten tah
sisi lâzımgeliyorsa iktizasının kanun hükümleri dairesinde ait 
olduğu bakanlıkça yapılması ve ihtilâf vukuu halinde isteğin 
kaza merciince incelenmesi icabedeceğine göre vâki talep hak
kında bu itibarla komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6679 2 . II . 1953
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Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

14352/13203 Necmettin Akın.
özel Saymanlıkta
müstahdem.
Bozöyük.

( Dilekçe özeti : İki üst dereceye 
terfi ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : 4598 sayılı Kanun gereğince iki üst dereceye ter
fi ettirilmesi lâzımgelirken mensup olduğu dairenin bu lüzu
mu yerine getirmediğini beyanla, mezkûr dereceye yükseltil
mesi hususunun karar altına alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha evvel bir üst) derece
ye yükseltilmesi talebiyle vaki olan müracaatları hakkında 
selef komisyonlar tarafından bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına mütedair ittihaz edilen 180/948 ve 950/2087 numaralı 
kararların usulen kesinleşmiş oldukları anlaşılmasına ve mu
maileyhin şimdiki isteği ise 4598 sayılı Kanun mucibince iki 
üst dereceye terfi ettirilmesi icabedeceği merkezinde olmakla 
bu kabîl taleplerin tetkiki komisyonumuzun görevi dışında 
bulunmasına binaen mezkûr son istek hakkında dahi zikredi
len sebepten bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve dilek
çinin kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

K o  misyon karan ve ne sebepten verildiği

5680 2 . II . 1953

13205/14354 Kemal Karapara. 
1950 ve ar.

D. H. Yollarında 
Pilot.
Ankara.

(Dilekçe özeti : 5434 sayılı Kanu
nun geçiri 65 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair).

Dilekçiler : Halen Devlet Havayolları pilotlarından olduk
larını ve daha evvel Türk Hava Kurumu Havacılık Dairesinde 
onar sene hizmet ettiklerini ve mülga Tayyare Piyangosu me- 
murlannın Devlete devredildikleri sırada bu idarede geçen 
hizmetlerinin sayılmış bulunduğunu beyanla, kendilerinin de 
zikredilen havacılık dairesinde mesbuk hizmetlerinin tanınarak 
emeklilik hesabma ithal olunmasını teminen 4534 sayılı Kanu
nun muvakkat 65 nci maddesine bir fıkra eklenmesini istemek- 
tdirler.

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

Karar No. Karar tarihi

5681 2 . n  . 1953
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14392/13243 Salim Cevat Ayalp. 
1960 Genel Emekli Su

baylar Derneği, 
merkezi.
İstanbul.

14435/13286 Mehmet Şahin. 
941/869 Akaretler No. 83.

Beşiktaş - İstanbul.

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

(Dilekçe özeti : Emekli Sandığı 
Kanununa bâzı madde ve ftkrdler
i lde n rnesi hakkında).

Dilekçiler : 1930 yılından 1943 tarihine kadar emekliye ay
rılmış olan subaylara da rütbe ve hizmet esası üzerinden hak
larının verilmesini, 5434 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin 
kaldırılmasını; bir kısım subaylara verilen ikramiyelerden 
kesilen vergilerin iadesini, mezkûr kanunun neşri tarihinden 
itibaren kız evlâtlara tanınan hakların bu tarihten evvele de 
teşmilini, çocuk zammımn ve cenaze mas raf mm emeklilere de 
itasını, elli seneden fazla hizmeti olanların bu fazla hizmetle
rinin nazara alınmasını, emekli iken silâh altına alman subay
ların bu suretle geçirdikleri müddetin doğrudan doğruya te
kaütlük müddetine ilâvesini, memur ve muvazzaf subaylara 
zam yapıldıkça emekli maaşlarına da bu zammın aksettirilme - 
sini ve emekli maaşlarından vergi kesilmemesini istemekte ve 
bunları teminen Emekli Sandığı Kanununa bu yolda madde 
ve fıkralar eklenmesini talep etmektedirler.

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

Karar No. Karar tarihi

5682 2 . II . 1953

14412/13263 Şadive Biğibek.
Mesudiye Cad. 

1 4 «  So. No. 77. 
Alsancak - tzmir.

(Dilekçe özeti : Gayrimenkul tes
cili hakkında).

Dilekçi : İrs yoliyle müstehikki bulunduğu gayrimenkulle- 
rin uhdesine tescili hakkında daha evvel Büyük Millet Mecli
sine yaptığı müracaata dair ne gibi bir karar verildiğini henüz 
öğrenemediğini ve bu tescil muamelesinin geciktirilmiş olma
sından son derece zarar gördüğünü beyanla, iktizasının ifasını 
istemetkedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahsettiği ilk müracaat hak
kında selef komisyonca ittihaz edilen ve bir işlem yapılması
na mahal olmadığına mütedair bulunan 4 . V . 1949 gün ve 
2820 sayılı kararın kesinleştiği anlaşıldığından bu hususta ko 
misyonumuzca tekrar tetkikat icrasına lüzum bulunmadığına 
ve mühtediye olduğunu dilekçesinde beyan eden istida sahibi
nin 146 sayılı tefsir karan dairesinde ait olduğu mercie baş
vurmakta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5683 2 . H . 1953
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Dilekçe
No.

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

14422/13273 Nadire Akyıldız 
Bozkurt Malı. 
Telgraf So. No. 47. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Kira bedellerinin
yükseltilmesi hakkında).

14675/13495 Şükrü Yılmaz.
Kıvak Köyünde. 
Elâzığ.

Dilekçi : Tahdide tâbi gayrimenkullere ait kira bedelleri
nin, belediye encümenlerince tâyin ve takdir olunacak miktara 
iblâğını ve bu suretle bu kabîl mülk sahiplerinin zarardan ko
runmalarını 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

5684 2 . II . 1953

(Dilekçe özeti 
hakkında).

Toprak verilmesi

Dilekçi : Çiftçi olduğunu ve toprağa muhtaç bulunduğunu 
beyanla, kendisine de âcilen arazi verilmesini istemetkedir. '• 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki isteğinden dolayı ait ol
duğu mercie müracaat etmesi lâzımgeldiğinden bu bapta komis
yonumuzca bir işlem yayılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5685 2 . H . 1953

14677/13497 Sıddika.
Hüseyin Avni Kızı. 
Yenicanıi Mah. No. 
1.
Yozgad.

(Dilekçe özeti : Yetbn maaşının 
iadeten tahsisi hakkında).

Dilekçi : Babası ölü Hüseyin Avni Akdoğan’dan bağlanmış 
ve evlenmesi üzerine kesilmiş olan aylığın, ahiren dul kalmış 
bulunmasından dolayı tekrar tahsisini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Maaşları evlenme dolayısiyle 1 . I . 1950 
tarihinden evvel kesilmiş olup da sonradan dul kalmış bulu
nanlara 5434 sayılı kanun hükümleri dairesinde tekrar aylık 
bağlanması hakkında yapılan teklifin Büyük Millet Meclisince 
reddedilmiş olduğu anlaşılmasına göre, aynı mevzua taallûk 
eden istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5686 2 . n  . 1953

147117/13531 Refik Gökçeoğlu.
Maliye Gelir Memur
Muavini
Tosya.

(Dilekçe özeti : Lise mezunu me
murları hakkında).

Dilekçi : 3656 sayılı Kanun gereğince ilk memuriyete 13 
ncü derece ile alınmaları icabeden lise mezunlarının kadrosuz
luk yüzünden en aşağı derece üzerinden tâyinleri yapılmakta
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olduğunu ve bu halin ise mağduriyetlerini mucip bulunduğunu 
beyanla, bahsi geçen mezunların da 4598 sayılı Kanunun 4 ncii 
maddesi hükmünden faydalandırılmalarını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bütçe Kanununa ek cetvellerle miktar
ları tâyin ve tesbit edilmiş olan kadroların tezyidi keyfiyeti 
yine bir kanun mevzuu olmak hasebiyle b'u hususta ve dilek
çede zikri geçen kanunların tatbiki suretine taallûk eden istek 
ve şikâyet hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kurarı ve tıe sebepten verildiği

5687 2 . II . 1953

14722/13536 İsmail Barutçu.
Elhıvan Malı. de. 
Hazro.

(Dilekçe özeti : Yardım yapılmam 
hakkımla).

Dilekçi : Kahvehanesinin bir kaza neticesi yanması üzerine 
işsiz kalarak ailesi efradım geçindiremez bir duruma düştüğünü 
ve yeniden işe başlıyabilmesi için yardıma muhtaç bulunduğu 
nu ileri sürerek Büyük Millet Meclisinden dilekçe ile muave
net talep etliiği halde, şimdiye kadar bu hususta bir cevap 
alamadığını beyanla, gereken yardımın yapılmasını rica etmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu baptaki ilk müracaatı 
hakkında bir işlem yapılmasına mahal olmadığına dair selef 
Dilekçe Komisyonu tarafmdan 7 . III . 1950 gününde 2185 sayı 
ile verilen kararın kesinleşmiş olduğu anlaşılmasına ve esasen 
bu mevzuda başkaca muamele ifası da mümkün görülmemesine 
binaen vâki son istek hakkında dahi yapılacak bir işlem bu
lunmadığına karar verildi. *

Karar No. Karar tarihi

5688 2 . II . 1953

14750/13559 Refika Meşal.
Fakihdede Malı. 
No. 8.
Konya.

( Dilekçe özeti : Yetim maaşının 
¡ıırlr t ev tahsisi hakkında).

Dilekçi : ölü babasından bağlanan yetim maaşının evlen
mesi üzerine kesildiğini ve son zamanlarda boşanmak suretiyle 
dul kaldığını ve maişetini bedenen çalışarak teminden âciz 
bulunduğıınu beyanla, 5434 sayılı Kanunun evvele teşmilini ve 
bu mümkün olmadığı takdirde, eski mevzuat dairesinde yetim 
maaşının iadeten tahsisini islemektedir. z

Gereği düşünüldü : 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girme
sinden önce dul kalmış olan kız evlâtlara da bu kanun hüküm
leri dairesinde tekrar maaş bağlanması hakkındaki teklifin 
Büyük Millet Meclisince ahiren reddedilmiş olduğu anlaşılma
sına göre aynı mevzua taallûk eden istek hakkında komisyo-



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

numuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5689 2 . II . 1953

14751 / 13o60 Mustafa özdemir. (Dilekçe özeti : Emekli Aylığının
Çarşı Mah. Eskici- tekrar bağlanması hakkında).
ler So. No. 1 de.

Dilekçi : Bir mahkumiyet sebebiyle sakıt olan emekli maa
şının af yolu ile tekrar bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : 5677 sayılı A f Kanununun yürürlüğe 
girmesinden önce cezaları infaz edilmiş olan emekliler hakkın
da Sayıştay Genel Kurulunca müttehaz 7 . V . 1951 gün ve 2041 
sayılı karardan dilekçinin de istifade ettirilimesi gerekiyorsa 
icabının ait olduğu vekâletçe yapılması lâzımgeleceğinden mu
maileyhin bu yolda mezkûr vekâlete müracaatta muhtariyeti
ne ve bu itibarla vâki talebi hakkında komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5690 2 . n  . 1953

11119/10346 Seyfettin Altuğ. 
14815/ l 361 fi Kara Kuvvetleri

Personel Başkanlığı 
Kıdem Şubesinde 
Evrak Memuru. 
Ankara.

( Dilekçe özeti : Dilekçesinin mua
meleden kaldırılması hakkında).

Dilekçi : Kendisine bir er tayın bedeli verilmesi hakkında 
ahiren kaza merciine müracaatla dâva ikame ettüğni beyanla, 
bu mevzuda daha evvel'Büyük Millet Meclisine vermiş olduğu 
dilekçenin muamele mevkiinden kaldırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin bahsettiği dilekçinin, vuku- 
bulan feragatine binaen, muameleden kaldırılmasına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5691 2 . II . 1953

14823/13623 Şükrü Boyaoğlu 
ilköğretim Müfet
tişlerinden. 
Kütayya.

(Dilekçe özeti : Maaş derecesinin 
y ii k a elti! m esi hakkınd a).

Dilekçi : Kütahya ilköğretim müfettişi olduğunu, meslek 
kıdeminin bir yıl eksik olmasından dolayı 5242 sayılı kanun
dan faydalanamadığını beyanla, emsalleri gibi kendi maaşının 
da bir üst dereceye çıkarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu yolda daha evvel vâki 
müracaatı hakkında selef komisyon tarafından bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına mütedair olarak verilen 949/2743 
sayılı kararın kesinleştiği anlaşıldığından aynı konuya taallûk 
eden son talebin tekrar tetkikma lüzum bulunmadığına ve
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Dilekçe Dilekçe «nhihinin

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

müstedinin dilerse kaza merciine müracaat edebileceğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5692 2 . II . 1953

14827/13627 H. Hanıdi Kaptan.
Akıncı müfreze Ko
mutanı.
Anafartalar Cad. 
Selçuk otelinde. 
İzmir.

( Dilekçe özeti : Nnkdî- mükâfat ile 
taltifi hakkında).

Dilekçi: 1313 yılından itibaren cereyan eden bütün savaşla
ra ve millî hareketlere iştirak ederek madalyalar almış eski bir 
asker olduğunu ve 1285 doğumlu olmak hasebiyle maişetini 
bedenî faaliyet göstermek puretiyle teminden artık âciz bulun
duğunu beyanla, mesbuk hizmetlerine mukabil nakdî mükâfat 
ile de taltif edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha evvel kendisine maaş 
bağlanması veya bir ev verilmesi hakkındaki talebi üzerine 
selef dilekçe komisyonunca inceleme yapılarak neticede vâki 
talep hakkında muamele ifasına mahal bulunmadığına 13 . II .
1950 tarihinde 2115 numara ile karar verilmiş olmasına ve 
şimdiki istek de yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili oldu
ğundan komisyonumuzca nazara alınacak hususlardan görül
memesine binaen bu bapta bir işlem yapılmasına yer olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar taribi

5693 2 . n  . 1953

14891/13697 Ali Aygün.
Maliye Saymanlık
Müdürü.
Gümüşane.

f Dilekçe, özeti. : Maaş derecesinin 
H iikseltilm esi hakkında).

Dilekçi : 1930 yılında askerlikten terhisini mütaakıp hakkı 
olan 25 liranın verilmesi lâzımgelirken 1.4 lira maaşlı kâtipliğe 
tâyini yapıldığından bahsile, kaybettiği derecelere tekabül eden 
hakkının şimdiki maaşına eklenmek suretiyle verilmesini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha evvel aynı mealde vâ
ki olan müracaatının, selef komisyonca incelenerek 27 . XII . 
1949 gün ve 1778 sayı ile karara bağlandığı bittetkik anlaşıl
dığından, bu bapta tekrar tetkikat icrasma mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5694 2 . II . 1953
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14931/13714 Selim Demir, 
ve ar.
Balâ Mah. do. 
Sarayköy.

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

( Dilekçe özeti 
lııtkkmda).

Arazi verilmesi

Dilekçiler : Lozan Ahitnamesine ve mütekabiliyet esasına 
göre muameleye tâbi tutulmaları lâzımgelen mültecilerden ol
duklarını, her ne kadar 26 yıl evvel Denizli’nin Sarayköy Ka
zasına iskân edilmişler ise de, kanuni toprak istihkaklarının o 
tarihten beri verilmediğini beyanla, bu kazadaki Hazine arazi
sinden ihtiyaçlarına yeter miktarın kendilerine tevziini iste
mektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin evvelce bu hususta vâki 
müracaatları hakkında selef komisyonca verilen ve isteği ter
viç eder mahiyetteki vekâlet cevabına göre bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına mütedair bulunan 1 . XII . 1948 gün ve 
1727 sayıh Kararın suduru tarihinden sonra yapılan idari mu
ameleler aleyhinde dilekçilerin daha üst makamlara veya kaza 
merciine baş vurmaları lâzımgeleceğine ve bu gibi meselelerin 
incelenmesi komisyonumuzun görevi dışında bulunmasına bina
en, son defa aynı hususa mütaallik olarak vukubulan talep 
hakkında dahi muamele ifasına yer olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5695 2 . II . 1953

14955/13734 Süreyya İlmen.
Gayrimenkul Sahip
leri Derneği Genel 
Başkanı.
İstanbul.

(Dilekçe özeti: Millî Korunma Ka
rı ununun 30 ucu maddesinin ilga
sı hakkında).

Dilekçi : Fevkalâde halin devamı sırasında meriyet mevki
ine konulmuş olan Millî Korunma Kanununun 30 ncu madde
sinin tatbikına devam edilmesinde artık bir lüzum ve zaruret 
kalmamış olduğundan bahsile, bu maddenin ilgasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Mevzu ile alâkalı tekliflerin ait olduğu 
komisyonlarca İncelenmekte olduğu anlaşıldığından bu bapta 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5696 2 . II . 1953

14968/13746 Mehmet Ali Bakan.
Saygılar Mahallesin
de.
Gediz.

(Dilekçe özeti : Kadın memurlar
dan da Yol Vergisi alınması hak
kında).

Dilekçi : Kadm ve Erkek memurların Yol Vergisi mevzu
unda tefrika tâbi tutulması hakkaniyet ve mâdelete uygun ol
madığından bahsile, kadın memurlardan da Yol Vergisi alın
masını istemetkedir.

Gereği düşünüldü . Yol Vergisi 5889 sayıh Kanunla tama-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

men kaldırılmış olmasına göre vâki istek hakkında bu itibarla 
bîr işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5697 2 . n  . 1953

14975/13751 Âdil Kaııtoğiu. 
ve ar.
Belediye Sular İda
resi memur ve müs
tahdemleri.
İstanbul.

( Dilekçe özeti : On yıldan fazla 
hizmeti erinin de borçlanmaya tâbi 
t ut alması hakkında).

Dilekçiler : Eski Terkos Şirketinde ve bu şirketi sonradan 
istihlâf eden İstanbul Sular İdaresinde geçen hizmetlerinin on 
yıldan fazlasının dahi borçlanma hükümlerine tâbi tutularak 
tekaütlüklerinde hesaba katılmasını islemektedirler.

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

Karar No. Karar tarihi

5698 2 . II . 1953

I r>or>.‘V.13817 Zeki (¡önem;.
Başbakanlıkta me
mur.
Ankara.
Nuri Cuma. 
•Samanpazan Pos
tanesinde memur 
Ankara.

Muzaffer.
Ticaret Vekâletinde 
Memur.
Ankara.

Hikmet Ergun. 
Saraçoğlu Mah.
1. Cad. No. 7/2 
Yenişehir - Ankara.

(Dilekçe özeti : Dördüncü imtihan 
hakkinin verilmesine dair).

Dilekçiler : Emsalleri gibi kendilerine de dördüncü imtihan 
hakkının verilmesine dair yapmış oldukları müracaatm reddi
ne mütedair olan komisyon kararının kaldırılmasını ve mez
kûr haktan kendilerinin de istifade ettirilmesini istemektedir
ler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarıya alınan son istek
leri evvelki komisyon kararına karşı itirazı tazammun etme
sine ve İçtüzük’ün 57 nci maddesinde ise itiraz hakkı yalnız 
mebuslara tanınmış bulunmasına göre mezkûr istek hakkında 
bu itibarla bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi

Karar No. Karar tarihi

5699 2 . II . 1953

1 .îOC>7 /13828 Ali Atakan.
Yastıçalı Köyünde. 
Kozan.

(Dilekçe özeti : Sabıka kayıtlan 
m saire hakkında).

Dilekçi : Mahkemece hapse mahkûm edilmiş olan kimseler 
hakkmdaki sabıka kayıtlarının nüfus kütüğüne ve cüzdanına 
geçirilmesini, okullarda ve köy odalarında haftanm muayyen 
günlerinde kanun hükümlerinin talebe ve köylülere öğretilme
sini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin temas ettiği hususlar yeni 
bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili bulunmasına göre bu bapta
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komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5700 2 . II . 1953

( Dilekçe özeti : Komisyondaki işi
nin tesrii hakkında).

Dilekçi : 1949 yılında Büyük Millet Meclisi Reisliğine ver
miş olduğu dilekçe hakkmda ne yolda bir işlem yapıldığını 
şimdiye kadar öğrenemediğinden bahsile, şayet bu -dilekçe he
nüz incelenmemiş ise icabeden tetkikatm tesrüni istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin kendisine bir iş bulunması 
talebiyle vermiş olduğu dilekçenin selef Komisyonca incelene
rek mumaileyhin îş ve işçi Bulma Kurumuna müracaatta muh
tariyetine 18 . III . 1950 tarihinde 2572 numara ile karar veril
miş olduğu anlaşıldığından bu hususta bpşkaca muamele ifası
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5701 2 . II . 1953

15099/13854 Sabri Uysal.
Yukarıdere Köyün
den.
Ilga*. M

15133/13883 Ahmet Ayerdem Şu
be 24 Kısım 245. 
Takım 2452 Çavuşu 
16509
Zonguldak.

(Dilekçe özeti : 5434 sayılı Kanu
nun kendisine de teşmili hakkın
da).

Dilekçi : Devlet Demiryolları idaresinde yol çavuşu olarak 
müstahdem bulunduğunu ve bu yol çavuşlarının 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanununun şümulü dışında bırakıldığını be
yanla, kendisine ve aynı durumda olanlara da mezkûr Kanu
nun teşmilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5702 2 . II . 1953

15175/13919 Mustafa Rahmi.
14419/13430 Kocaba lkaıı.

Yedikule İlkokulu 
öğretmeni.
Fatih - İstanbul.

(Dilekçe özeti : 5434 sayılı Kanu
nun geçici 65 ve 66 nci maddele
rinin tadili hakkında).

Dilekçi : Bulgaristan’daki Türk okullarında beş yıl, beş ay 
öğretmenlik yaptığım ve 5434 sayılı Kanunun geçici 85 nci 
maddesinde Türkiye’deki ecnebi ve ekalliyet mekteplerinde 
öğretmenlik yapanların bu hizmetlerinin borçlanma hükümleri 
ne tâbi tutulmuş olduğunu beyanla, kendisinin de bu hükme 
kıyasen mezkûr Kanunun şümulü içine alinmişim temin için
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

geçici 65 ve 66 ncı maddelerin tadil veya tefsirini istemekte
dir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin tadil veya tefsir talebi bir 
tesis vücuda getirmeyi istilzam eden hususlardan olmasına gö
re bu baptia komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5703 2 . II . 1953

13550/12760 Kemal Oğutürk 
Bozova - Urfa.

Dilekçi : Maliye Vekâletince hakkında yapılmış olan tasfi
ye muamelesinin iptali talebiyle 1948 yılında Büyük Millet Mec
lisine vermiş bulunduğu dilekçeye mütaallik tetkikatm teşriini 
ve bu baptaki kararın kendisine tebliğini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahsettiği muameleye mâ- 
tuf şikâyetii hakkında selef komisyonca ittihaz edilen 31 . I . 
1949 gün ve 2436 sayılı Kararın kesinleştikten sonra kendisine 
gönderilmiş olması lâznngeleceğine göre bu bapta başkaca bir 
işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

(Dilekçe özeti : Komisyondaki işi
ttin tesrii hakkında).

5704 2 . n  . 1953

5032/13797 Süleyman Kavuştuğ. 
İçişleri Vekâleti 
Kâğıtişleri Müdür
lüğü memurların
dan.
Ankara.

(Dilekçe özeti : Müktesep hakkı
nın lanmnumna dair).

Dilekçi : Otuz lira maaştaki müktesep hakkınm İçişleri Ve
kâletince tanınmamış olduğundan bahsile Büyük Millet Mecli
sine bu bapta daha evvel istida ile ileriye sürdüğü şikâyetle 
ilgili tetkikatiın bir an evvel icrasiyle neticesinin kendisine teb
liğini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahsettiği şikâyet hakkında 
selef komisyonca ittihaz edilen 16 . XI . 1950 gün ve 2225 sayılı 
kararın kesinleştikten sonra kendisine tebliğ- edilmiş olması 
lâzımgeleceğine göre bu bapta başkaca işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5705 2 . II . 1953

15)264/13995 Saim SaJahor (Dilekçe özeti : Eski Müstantık
87/78 T. H. K. idare Ku mektebi mezunlan hakkında').

rulu âzaSmdan.  ̂ , . . .
Sar iver İstanbul Dilekçi : Eski Nuvap mektebi mezunlarına, hukuk mezunla- 

' ' nnın haiz bulundukları haklar tanınmış olduğu halde, ders
programına nazaran hukuk fakültesinden farksız tedrisat 
yapmış olan eski Müstantik mektebinden çıkanların bu hak-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

lardan mahrum bırakılmış olduklarını beyanla, bunlara da ay
ni hakların tanınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : istek mahiyeti itibariyle, yeni bir ka
nun teklifi mevzuu ile ilgili bulunduğundan, bu bapta komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5706 2 . n  . 1953

8/7 Muzaffer Ardakut. 
Ereğli Kömürleri 
işletmesinde : 
Müfettiş Yardım
cısı.
Zonguldak.

( Dilekçe özeti : tş Bankasında ge
çeli hizmeti hakkında).

Dilekçi : tş Bankasında geçmiş olan hizmetinden on yılmın 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tevfikan 
borçlanmaya tâbi tutulmasını ve bu suretle mezkûr hizmetin 
tekaüttlüğünde nazara alınması imkânının sağlanmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : 5434 sayıh Kanunun geçici 65 nci mad
desiyle bu maddenin atıfta bulunduğu diğer maddelerde îş 
Bankası eski mensuplan, borçlanabilecekler arasında 
gösterilmemiş olmasına ve borçlanmaya taallûk eden hüküm
lerin, sonradan devlet hizmetine geçen mezkûr bankanın sabık 
müntesiplerine de teşmil edilebilmesi için, bu hususta bir tesis 
vücuda getirilmiş olmak lâzımgeleceğine ve komisyonumuz, mü
cerret) bu sıfatla, böyle bir tesis ile ilgili teklif serdine yetkili 
bulunmamasına binaen, dilekçinin vâki talebi hakkında bu se
beple bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarifi

5707 2 . H . 1953

051 ,/879 Zekeriya Uzun.
12/11 Beydağı Hanında. 

1420/1327 Ödemiş.

(Dilekçe özeti : Arazisinin kendi
sine teslimi hakkında).

Dilekçi : Kanunsuz olarak kamuşlaştınlmış olan arazisinin 
hemen iadesi hakkında evvelce yapmış olduğu müracaat üzeri
ne Dilekçe komisyonundan içişleri Vekâletine yazılan yazıya 
bu vekâletten sözü geçen arazinin iadesi hakkında mahalline 
emir verildiği bildirilmiş olduğu merkezinde cevap verilmiş ol
masından dolayı komisyonca, istek yerine getirilmiş olmak ha
sebiyle talep hakkında bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildiğini, halbuki vekâletin bahis mevzuu emrinin 
kaymakamlıkça henüz yerine getirilmemiş olduğunu beyanla, 
arazisinin ziraat mevsimi geçmeden, kendisine teslimi hususu
nun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki isteğinden dolayı ait 
olduğu Vekâlete müracaat veya şikâyette bulunması icabedece-



—  20 -

Dilekçe
No.

is 17

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon katarı ve no sebepten verildiği

ğine göre, bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5708 2 . II . 1953

Hakkı Atay ve ar. (Dilekçi özeli : A f  Kanının çıka-
( Vv.a Evinde. rılmasi hakkımla).
Sök-,

Dilekçiler : Söke Ceza Evinde hükümlü olarak bulunduk
larını ve hürriyetlerine kavuşacakları günü sabırsızlıkla bekle
diklerini bildirmekte, gereğinin yapılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin bir af Kanunu çıkarılması 
talebini tazammun eden müracaatlarından sonra 5677 sayılı 
Kanunun kabul ve meriyet mevkiine vaz’ edilmiş olmasına gö
re bu bapta komisyonumuzca başkaca bir işlem yapılmasına 
nnhal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5709 2 . II . 1953

T ev i ik  ( ¡ök ti irk  (D i lek ç i  ike t i  : l lir iş temini  lıak-
Tenıkki Malı. k imin).
Kâz;ıııiyo So. No. 43. 

Zoıiüuldnk.
Dilekçi : Çalışmakta olduğu şirketten çıkarıldığını, çok 

muhtaç bir durumda bulunduğunu beyanla, kendisine başka 
bir iş teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki isteğinden dolayı usu
lü dairesinde îş ve îşçi Bulma Kurumuna müracaatta muhta
riyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5710 2 . II . 1053

Perihan Ç ınar. (D i l ek çe  özeti  : Yelim maaşı.nnı
Rrhtını Cad. imleten tahsisi hakkımla) .
Af i sakı Millî So.

j_ Dilekçi : Babası, Çatalca mutasarrıflığından emekli Hüs-
ı , , nü ’den bağlanmış ve evlenmesi üzerine kesilmis olan yetim 

Kadıköy  İstanbul. , . . , , . . , . , , ' .maaşının, ahiren dul kalmış bulunmasından dolayı tekrar tah
sisini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi gibi sonradan dul kalmış olan 
kız evlâtlara da 5434 sayılı Kanun hükümleri dairesinde tek
rar aylık bağlanması hakkındaki teklifin Büyük Millet Mecli
since, 7 . V . 1952 tarihinde ve 69 ncu birleşimde reddedilmiş 
olduğu anlaşıldığından aynı mevzua taallûk eden istek hakkın-



da komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal bulunmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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.Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve no sebepten verildiği

5711 2 . II . 1953

( Dilekçe özeti : 16H3 sayılı Kanu
nun ilgası hakkında).

Dilekçi : 1683 sayılı Kanunun, antidemokratik bir kanun 
olduğundan bahsile, ilgasını istemektedir. •

Gereği düşünüldü : 1683 sayılı Kanun, 5434 sayılı Kanunla 
tamamen ilga edilmiş olduğundan, vâki istek hakkında bu iti
barla bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5712 2 . II . 1953

72/67 Kenan Parlakses.
As. Pos. 12338. 
K. lığı As Ad. 
Yargıcı.
(941 - B - 4) 
İzmit.

88/7!) Sabri.
Demokrat Parti üve 
lerinden.
Beyoğlu - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Emlâk komisyon
cuları hakkında).

Dilekçi : Halka mesken temini ve emlâk komisyoncularının 
muzır diye vasıflandırdığı faaliyetlerine de son verilmesini iste 
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine göre bu bapta komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve dilek
çinin her hangi bir emlâk komisyoncusundan bir hak veya
hut zarar ve ziyan iddiasında ise bundan dolayı da kaza mer
ciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5713 2 . II . 1953

¿Tl/190 Bekir Sazan. (Dilekçe özeti : İnşaat plânı hak-
Gökçe M ah. No 2 de kında).
Afyon.

Dilekçi : İnşaat sahiplerine belediyelerce verilmekte olan 
ruhsatnamelere esas tutulan plânların bir mühendis tarafından 
imza edilmesi mecburiyetinin kaldırılarak bunun yerine inşaat 
kalfaları tarafından verilecek ve imza edilecek plânların ka
bulü hususunun bir tadil ile sağlanmasını istemektedir.

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 

5714 2 . II . 1953
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215/193

Dilekçe
No.

232/210

229/207

Cemile Sayek ve 
kardeşleri No. 104. 
İskenderun.

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

(Dilekçe özeti : Varlık Vergisin
den fazla alınan miktarın iadesi 
hakkında).

Dilekçiler : Kendilerinden bin beş yüz lira Varlık Vergisi 
alınmak lâzımgelirken buna mukabil elli bin lira tahsil edilmiş 
olduğundan bahsile, fazla alınan miktarm taraflarına iadesini 
temin edecek bir kanun çıkarılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin isteği yeni bir kanun tek
lifi mevzuu ile ilgili olmasına ve bu hususta komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5715 2 . n  . 1953

Fahri Bulut. 
Birinci Noter Çık
mazında 32 No. 
Adana.

(Dilekçe özeti : Millî Korunma 
Kanununun 30 ncu maddesinin il
gası ve saire hakkında).

Dilekçi : Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesinin 
tasarruf hak ve serbestisini ihlâl ettiğinden, KaraisalI Kazası
nın Çatalan Nahiyesi Müdürü hakkında yapılan işten çıkarri- 
ma muamelesinde ve bu baptaki Danıştay kararında isabet ve 
mâdelet bulunmadığmdan ve Yargıtay İkinci Hukuk Dairesinin 
4727 sayıh Kanunla ilgili iki hâdisede yekdiğerine mübayin 
kararlar vermiş olduğundan bahsile, mezkûr 30 ncu maddenin 
ilgasını ve diğer hususlarda gereken işlemin yapılmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Millî Korunma Kanununun 30 ncu 
maddesinin ilgası hakkındaki istek, yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili bulunmasına ve Nahiye Müdürüne taallûk 
eden muamele idari kaza merciince incelenerek karara bağlan
mış olmasına ve Yargıtay İkinci Hukuk Dairesinin bir birine 
mübayin olduğu iddia edilen kararlarından dolayı da Tevhidi 
İçtihat müessesesine ve ayrıca alâkalılar tarafından da kanun 
yoluna baş vurulabileceğine göre dilekçinin bu hususlara ma
tuf müracaatı hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5716 2 . H . 1953

Eifat Ünalan.
Vefa.
Molla Hüsrev Mah. 
Kovacılar Caddesi 
Çakıroğlu Ap.
No. 25 Kat. 5. 
Bayazıt - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Evvelki hizmetle
rinin şimdiki hizmetine eklenmesi 
hakkında).

Dilekçi : Millî Müdafaa ve Maliye Vekâletlerinde geçen on 
üç sene altı aydan ibaret hizmetlerinin şimdiki hizmetine ek
lenmesi için, daha evvel almış olduğu ikramiyeyi faizi ile bir
likte iadeye hazır bulunduğunu bildirmekte ve gereğinin ya-
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pılmasmı istemektedir.
Gereği düşünüldü : Yem bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 

olan istek hakkında komisyonumuzca 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

5717 2 . II . 1953

(Dilekçe özeti : İhtiyat askerlik 
müddetinin, memuriyete intisapta 
kıdeme sayılması hakkında).

Dilekçi : İhtiyat askerliğini yaptıktan sonra üç yıl içinde 
memuriyete intisap edenlerin bu askeri hizmetlerinin kıdemle
rine sayılması hususunun sağlanmasını 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

5718 2 . II . 1953

(Dilekçe Özeti : Dişçi kalfalarına 
dişçilik ruhsatnamesi, verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Dişçi kalfalarına, dişçi olmıyan yerlerde dişçilik 
yapabilmeleri için ruhsat verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bu hususla ilgili teklifin Umumi Heyet
çe 11 . V . 1951 tarihinde reddedilmiş olduğu anlaşıldığından 
vâki istek hakkında bu sebeple komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5719 2 . n  . 1953

( Dilekçe özeli : Millî Korunma 
Kanununun. 30 ncu maddesinin 
kaldı nlması hakkında).

Dilekçi : Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesinin 
tasarruf hak ve serbetisini ihlâl etmekte olduğundan bahsile 
kaldırılmasını 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

262/236 Fatma Soyhan.
Cömertler So. No. 3 
Kııpkapı - İstanbul.

260/243 Dursun Güler.
Cumhuriyet. Cad. 
No. 45.
Karasu - İzmit.

247/221 Haydar Tibet.
Gündoğdu Malı. 
Fidan So. No. 2 
Ankara.

5720 2 . II . 1953
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bilekçe

N'o.

‘273/246

276/249

278/251

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Koma] Pamir.
Harta Genel Müdür
lüğü Jeodezi Şube
sinde önyüzb. 
Ankara.

(Dilekçe (keti : 5609 sayılı Kanu
nun tadili hakkında).

Dilekçi : 5609 sayılı kanunun terfi müddetlerine mütaallik 
hükümlerinin hakkaniyet ve mâdelet esaslarına göre tâdilini 
veya kıdemli binbaşılara bu kanunun bir hak olarak tanıdığı 
ödeneğin altı senesini doldurmuş önyüzbaşılara da teşmilini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin tâdil talebini mutazammın 
isteği yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili olmasına göre bu 
bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5721 2 . II . 1953

İsmail Bayram ve 
ar.
Emeksen Köyünde. 
Ke^ap - Giresun.

(Dilekçe özeti : 5210 sayılı Kanu
nun tadili hakkında).

Dilekçi : Köylerinde : inşa edilecek olan okul binası için 
üç saatlik bir yerden kum taşımaya icbar edilmekte oldukla
rından bahsile, 5210 sayılı Kanunla köylüye tahmil edilmiş 
olan bu mükellefiyetin kaldırılmasını istemektedir.

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

Karar No. Karar tarilü

5722 2 . II . 1953

Osman Genç. (Dilekçe, özeti : Yardım yapılması
Kandıra Otelinde. veya maaş bağlanması hakkında) .

Dilekçi : Millî Mücadele sırasında geçen hizmetine mukabil 
kendisine yardım yapılmasını veya maaş bağlanmasını istemek
tedir.

Gereği düğünüldü : Dilekçinin gerek yardım yapılması ge
rekse kendisine maaş bağlanması hakkındaki isteği yeni bir 
kanun teklifi mevzuu ile ilgili olduğundan bu hususta komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5723 2 . II . 1953
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281/254 Süleyman Demirsar. 
15495/14464 Mehmet Karamanı.

Paşa Malı. Şükrü Na
il So. No. 5.
Bursa

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komis von K a ra r ı ve ıı«; sebepten veriidiği

(Dilekçe özeti : 5İ34 sayıh Kanu
nun 36 nci maddesinin tadili hak
kında).

Dilekçi^: 5434 sayılı Kanunun 38 nci maddesi hükmünün, 
bu kanunun meriyeti tarihinden evvel ihtiyat askerliğini yap
mış olanlara da teşmilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin tadil talebini tazammun eden 
isteği, yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili olduğundan, bu 
hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5724 2 . II . 1953

288/261 Hüseyin Yanık 
ve ar.
Otelci.
Aksaray.

(Dilekçe özeti : 3499 sayılı Avu
katlık Kanunu-un bâzı maddeleri
nin kaldırılması hakkında).

Dilekçiler : Mahkemelere ve adalet dairelerine verilecek 
dilekçelerin her halde bir avukat tarafından yazılması veya 
parafa edilmesi hakkındaki kanuni mecburiyetin iş sahiplerini 
maddeten ızrar ettiğinden bahsile, 3499 sayılı Avukatlık Ka
nununun bu mevzua taallûk eden maddelerinin kaldırılmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü: Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5725 2 . II . 1953

293/266 Tahir Karakaş.
lise Matematik ö ğ 
retmeni.
Tokad.

(Dilekçe özeti : Maaş sız mezun sa
yılanların izinli bulundukları 
müddetin de fiilî hizmetlerine ka
tılması hakkında).

Dilekçi : İlkokul öğretmeni iken maaşsız bir yıl izinli sayı
larak Gazi Terbiye Enstitüsüne devam ettirildiğini ve Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 65 nci maddesinde kendisi gibi ma- 
aşşız mezun sayılanların tahsilde geçirdikleri müddetin fiilî 
hizmetlerine ekleneceğine dair bir kayıi! ve sarahat bulunma
dığından bu baptaki müracaatının bir netice vermediğini be
yanla, emekli keseneği almmak suretiyle mezkûr bir yıllık müd
detin de fiilî hizmetine ilâvesini temin için kanundaki bu eksik
liğin tamamlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ite ilsili
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Dilekçe

No.

356/328

291/264

209/272

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

olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5726 2 . H . 1958

tOvüp Toksöz.
2/1 Şube 2)24 Kısım 
2441 Yol Çavuşu. 
Sicil 23146 sayılı. 
Kayadibi İstasyonu.
1 rmak - Zonguldak 
Hattı.

(Dilekçe özeti: 5434 sayılı Kanun
dun istifade ettirilmesi hakkında.).

Dilekçi : Devlet Demiryolları idaresinde yol çavuşu olarak 
çalıştığını kendisi ve emsalinin 5434 sayılı Kanundan istifade 
ettirilmediklerini beyanla, bu kanun hükmünün yol çavuşlarına 
da teşmilini 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

5727 2 . II . 1953

Mehmet Otrak. 
Tikence Köyünde. 
Tirebolu

( Dilekçe özeti : Vatani hizmet 
tertibinden yardım yapılması hak
kında).

Dilekçi : Milli Mücadeleye iştirak ederek İstiklâl madalya- 
siyle de taltif olunduğunu, son zamanlarda iki gözünün birden 
kör olması yüzünden çalışamadığını ve aç kaldığını beyanla, 
kendisine de emsalleri gibi vatani hizmet tertibinden yardım 
yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin isteği yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığma, şu kadar ki, mumaileyhin 
mahallî kaynaklardan kendisine yardım yapılması talebiyle 
bulunduğu yerin belediyesine veya mülkiye âmirliğine de mü
racaat edebileceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5728 2 . II . 1953

Hüsnü Süer. 
(lölyaka Karakolu 
-i. Uzatmalı Onbaşı. 
Düzce - Rol u.

( Dilekçe özeti : Jandarma er ve 
imhacılarının yaş haddi hakkında)

Dilekçi : Temditli jandarma er ve onbaşıları yaş hadleri
nin 48 e çıkarılmasını istemektedirler.

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

Karar No. Karar tarihi

5729 2 . II . 1953
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316/289 Cemal încesur.
Soğukpmar Mah. 
No. 9.
Tokad.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Emekli maaşının 
tediyesine devam edilmesi hakkın
da).

Dilekçi : On seneliğini peşin almış olduğu emekli maaşının, 
halen çok muhtaç bir durumda bulunmasından dolayı tekrar 
ödenmesi lâzımgeleceğini beyan ve iddia etmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5730 2 . H . 1953

317/290 Şevki Kül. 
ve ar.
Belediye Evrak ve 
Nikâh Mamuru. 
Sivas.

( Dilekçe özeti : Mülga 4085 saydı 
Kanunun meriyetinden evvel bele
diyede geçen hizmetlerinin de na
zara alınması hakkında).

Dilekçiler : 5434 sayılı kanun ile kaldırılmış olan 4085 sayılı 
kanunun meriyeti tarihinden evvel Belediyede geçmiş bulunan 
hizmetlerinin de tekaütlüklerinde nazara alınmasını istemekte
dirler.

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

Karar No. Karar tarihi

5731 2 . II . 1953

320/292 Prof Pertev.
Naili Boratav 
Tetümmeler Sok. 
No. 6.
Fatih - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Kadrosunun (L) 
cetvelinden çıkarılmasına dair).

Dilekçi : Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde profesör 
iken kendisine isnat olunan bir suçtan dolayı muhakeme altı
na alınmış ise de beraet ettiğini ve tekrar Fakültedeki görevi
ne bavlıyabilmesi için (L) Cetvelindeki kadrosunun aktif kad
rolar araşma alınması lâzımgeleceğini beyanla, icabının yapıl
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5732 2 . n  . 1963



—  28 -

323/296 Birleşik Mahallî 
tdaresi Tahsildar
ları Yardımlaşma 
Derneği Başkanlığı 
İstanbul.

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

( Dilekçe özeti : Dernek mensupla
rının ücretten maaşa geçirilmeleri 
hakkında).

Dilekçi : Barem dışı ücret almakta olan tahsildarların da 
Maliye tahsil darlan gibi maaşa geçirilmelerini ve sair haklar
dan da faydalandırılmalarını istemekt'edir.

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

Karar No. Karar tarihi

5733 2 . II . 1953

JN/310 Mııstal'a Oncu. 
N'asuhdede Malı, 
(fül Yıısufoğıılhı
rından.
Kırşehir.

■ / h ' ı k ç c  i izi 11 :  D o s y a s ı n ı n  c e l p  

h ll.il,ı h ı ı k k n ı d 'i ) .

Dilekçi : Yargıtay 5 nci Hukuk Dairesindeki 950 456 sayılı 
dosyasının celp vs tetkikini istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5734 2 . II . 1953

848/320 Osman Bulacanh.
Ktibank Umumi 
Mıthadebe Memuru 
Ankara.

Dilekçi : Çocuk esirgeme Kurumu ile Kızılay Cemiyetinde 
geçen hizmetlerinin de 5434 sayılı Kanunun geçici 65 nci mad
desi mucibince borçlanmaya tâbi tutularak tekaütlük müddeti
ne katılması hususunun sağlanmasını 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

( D i l e k ç i  ö z e l i  :  -İHI s a y ı l ı  K a n u 

n in i m ıır ıık k e ıl  <i.r> n c i  m ııe ld e s i  

lı i'tl, ııı inıele n isfit 'e ıd ı e t t i r i l m e s i  

In ı k k n ı e l a ).

5735 2 . II . 1953

350/322 Sam et Böke. (Dilekçi özeti : Askerî memurla-
As. Po. 19720 7. s. rın icrfilrri hakkında).
Hs Me Dilekçi : Askerî memurların da muadili subaylar gibi terfi 

ettirilmesini istemektedir.
Gereği düşünüldü Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 

olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına
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Dilekçe
No.

Î74 / : « S

:is | 344

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

mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

5786 2 . II . 1953

Necdet Turgut.
Mi sakı Millî Mah. 
Çataldaki So.
>ÎO. o.
Ankar».

Hüsnü ('(
Milli Kğit 
li Kvrak c 
rın dan. 
Ankara

n«ız ve 
im \'ekâ 
laüıt iril;

<Dilekçe özeti : Memur melasları
mı zetm yapılması hakkında).

Dilekçi : Bütün gıda ve sair ihtiyaç maddeleri fiyatlarının 
günden güne artması yüzünden memurların geçim hususunda 
büyük müşküllere ve sıkıntılara mâruz kalmış ve kalmakta bu
lunmuş olduklarını ve bu sebeple en zaruri ve mübrem ihtiyaç
larını tehvin edebilmeleri için maaş ve ücretlerine münasip 
miktarda zam yapılması gerekeceğini beyanla, bu hususun sağ
lanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ileriye sürdüğü istek, mahi
yeti itibariyle, yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili olduğun
dan, bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5737 2 . II . 1953

(Dilekti öteli : Vekâletler dağıtı
cıları hakkında).

Dilekçiler : Vekâletler teşkilâtında dağıtıcı olarak çalış
tıklarını, almakta oldukları ücretin çok az ve en mübrem ih 
tiyaçları bile temine gayrikâfi bulunmasından dolayı geçim 
hususunda izahı imkânsız birtakım zorluklarla karşılaştıkları
nı beyanla, Devlet Baremine alınmak suretiyle haklarının ko
runmasını istmektedirler.

Gereği düşünüldü : Binnetice yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili olan istek hakkında komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5738 2 . II . 1953

Kının Akçay. 
îsmetpaşa Malı. 
Beştcpeler So. No. 
54
Ankara.

ıDilekçe özeti : Kredi sağlanması 
hakkında).

Dilekçi : Çalışma kabiliyet ve gücüne sahip her vatandaşa 
Marshall yardımından kredi sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu bapta ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5739 2 . II . 1953



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. _ adı, soyadı ve adresi

347/384 Ahmet Acı ve ar.
Maliye Odacısı . 
Cihanbeyli.
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Ko nisyoıı kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : ücretlerinin artı- 
rılm ası hakkında).

Dilekçiler : Muhtelif dairelerin odacıları olduklarını, her 
ay almakta bulundukları çok az bir ücretle kendi ve aileleri ef
radının maişetlerini temin edemediklerini beyanla, bu ücretle
rinin artırılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Teni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5740 2 . n  . 1953

387/350 Muiftafa Sankuç. ( Dilekçe özeti : Çocuk zammı ve
xe ar. rümesi hakkında).
D. D. Y. 8 nci îşlel- 
me Alsaneak Mağa
zasında . 
tzmir.

Dilekçiler : D. D. Y. 8. işletme mağazasında bekçi oldukla
rından, kendilerinin de çocuk zammından, senelik izinle hafta 
tatilinden istifade ettirilmeleri ve ücretlerinin emsalleri gibi 
artırılması lâzımgeleceğinden bahsile, icabının yapılmasını is
temektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin ileri sürdükleri isteklerin 
mahiyetine göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına ancak mezkûr isteklerden kanunen ka
bili terviç olanlar hakkında mumaileyhler tarafından usulü 
dairesinde mensup bulundukları Vekâlete müracaat edilebile
ceğine karar verildi.

Karar .No. Karar tarihi

5741 2 . n  . 1953

396/359
2117/1971

Fazıl Mutluay.
Göl Bucağı Mah. de 
No. 86.
Bartın

( Dilekçe özeti : Dâva dosyalarının 
celp ve tetkiki hakkında).

Dilekçi : Kendisi ve kansı taraflarından Kadir Köse adın
daki şahıs aleyhine açılmış olan zarar ve ziyan ve veraset dâ
valarının mahkemece reddi cihetine gidilmiş bulunması mağdu
riyetlerini mucip olduğundan bahsile; her iki dâvaya ait dos
yaların mahallinden celp ve tetkik edilmesini ve neticesine gö
re icabeden kararın verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu bapta ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve şayet 
kanun yoluna baş vurulmamış ise bu yola usulü dairesinde mü
racaat edilebileceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5742 2 . n  . 1953
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415/378

Dilekçe
No.

751/61)4

754/696

İnayet Aktaş.
Posta Kutusu.
No. 10 .
İskenderun.

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

( Dilekçe özeti : On yıllık maaşları
nı peşin almış olanlar hakkında).

Dilekçi : On yıllık maaşlarını toptan almış olan vatandaş
lardan bu müddeti ikmal edenlerin, maişetlerini teminden âciz 
olmaları hasebiyle çok zor bir durumda bulunduklarını ve 
bunlara eskisi gibi maaşlarının verilmesi hakkaniyet ve mâ- 
delet esaslarına uygun düşecveğini beyanla, icabının yapılma
sını istemektedir.

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

5743 2 . II . 1953

Mehmet Onüçyıldız. 
F akidede Mah.
No. 70.
Konva.

( Dilekçe özeti : Zimmetine para 
geçirmiş olanların da affı hakkın
da).

Dilekçi : Zimmetine para geçirmiş olanların da affı hak
kında, A f Kanununa bir madde eklenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin müracaatından sonra kabul 
ve meriyet mevkiine vaz’edilen 5677 sayılı kanunda, zimmetine 
para geçirmiş olanlar hakkında hükmolunan cezaların da kıs
men veya tamamen affı derpiş edilmiş bulunmasına göre, vâki 
istek hakkında bu itibarla komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5744 2 . II . 1953

Ayşe Naciye Sungur • (Dilekçe özeti : Ye,tim maaşının
Sakarya Mah. Ya- iadeten tahsisi hakkında).

Vehhi^r'ök Dilekçi : îki buçuk seneliği peşin verilmek suretiyle kesilen
j r yetim maaşının, hiç evlenmemiş ve muhtaç bulunmuş olmasın-
. , dan dolayı 5434 sayılı kanun hükmüne tevfikan iadeten tahsi-

iiıiKara . . .  . *•smı istemektedir.
Gereği düşünüldü : Yirmi beş yaşını bitirmiş olmalarından 

dolayı yetim maaşları 1 . I . 1950 tarihinden evvel kesilmiş 
olan kız çocuklardan muhtaç bulunanlara 5434 sayılı Kanunun
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

75 nci maddesi hükmünün teşmili hakkmdaki kanun tasarısı
nın Büyük Millet Meclisince 7 . V . 1952 tarihinde ve 69 ncu 
birleşimde kabul edilmemiş olduğu anlaşıldığından, dilekçinin 
de aynı mevzua taallûk eden isteği hakkında komisyonumuzca 
zikredilen sebepten başkaca işlem yapılmasına mahal bulunma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5745 2 . II . 1953

7ÖH/700
2434/2277

Tovt'ik Baysal. 
Hacıısa Mah. Mum
cu So. No. 11.
Urla. - İzmir.

( Dilekçe özeti 
kında).

Tekrar tavzifi hak-

Dilekçi : Acemi asker bulunduğu sırada izinsiz olarak kıta
sından ayrılmış olmasından dolayı on ay hapse mahkûm edilmşi 

bulunması sebep gösterilerek eski vazifesine alınmamakta olduğu
nu, halbuki bu mahkûmiyetin manii memuriyet bulunmadığını 
beyanla, tekrar posta miivezziliğine tâyini hususunun teminini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Istleğin mahiyetine göre bu hususta ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve di
lekçinin ait olduğu vekâlete müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5746 2 . II . 1953

761/703 Ali Güz.
1). D. Y. Elmadağ 
İstasyonu Takım 
2221 Yol Çavuşu. 
Elmadağ.

765/707 Tevfik örer.
D. 1). Y. 6 işletme 
İkinci Sınıf Yol 
Çavuşu. 1669. 
Adana.

( Dilekçe özeti : 5434 sayılı Kanun
dan istifade ettirilmeleri hakkın
da).

Dilekçiler : Devlet Demiryolları idaresinde yol çavuşu ola
rak müstahdem bulundukları halde 5434 sayılı Kanun hüküm
lerinden faydalandırmadıklarını beyanla, bu kanunun kendi
lerine de teşmili hususunun sağlanmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonmuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5747 2 . n  . 1953
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764/706

745/688

744/687

723/666

722/665

721/664

720/663

YusVıf Süter. 
îtfaiye Merkez 
Grupunda Memur. 
Sicil No. 441. 
İstanbul.

Hüseyin Çelikyay. 
îtfaiye Grupu erle
rinden 426 Sicil 
sayılı.
Kadıköy.
Kadrköy - İstanbul.

Halil Güngel. 
îtfaiye Merkez Gru
punda Memur 183. 
Sicil sayılı.
İstanbul.

Cemal Barlas. 
Boğaziçi Deniz İt
faiyesinde 346 Sicil 
sayılı.
Yeniköy - İstanbul.

Ahmet Sarıyar. 
Boğaziçi Deniz 
İtfaiyesinde.
156 Sicilli Onbaşı. 
Yeniköy - İstanbul.

Hakkı Demirel. 
Boğaziçi Deniz 
İtfaiyesinde.
146 Sicilli Çavuş. 
Yeniköy - İstanbul.

Rıza Aksoy.
Boğaziçi Deniz 
İtfaiyesi Âmiri. 
YenikÖv - İstanbul.

Dilekçe «ahibûtia
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Bilekçe özeti : 5434 sayılı Kanu
nun 32 nci maddesi hükmünden 
faydalandırılmaları hakkında).

Dilekçiler : İstanbul İtfaiyesine mensup olduklarını beyan
la, kendilerinin de 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesi hük
münden istifade ettirilmelerini istemetkedirler.

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

5748 2 . H . 1953



—  34 —
Dilekçe

No.

14389/13240

15932/14877

Necati Cevher. 
Bademli Köyünde. 
Ş. Karahisar.

Dılokç« ■ahÜMakt
adı, «oyadı ye adresi

( Dilekçe özeti : A f talebiyle yap
mış olduğu müracaat hakkmdaki 
karar neticesinin bildirilmesine 
dair).

Dilekçi : Altı aydan ibaret cezasının affı hakkında daha 
evvel yapmış olduğu müracaatın incelenerek bir karara bağ
lanmış olup olmadığını şimdiye kadar öğrenemediğini beyanla, 
bu husustaki tetkikatın teshini ve neticesinden kendisine de 
malûmat verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahsettiği ilk müracaat hak
kında selef komisyonca verilen 18 . III . 1950 gün ve 2559 sa
yılı karar, bir işlem yapılmasına mahal olmadığına mütedair 
bulunmamasına ve « şimdiki müracaatının vukubulduğu 14 .
II . 1950 tarihinden sonra kabul ve » meriyet mevkiine vaz’e- 
dilen 5677 sayılı A f Kanunundan kendisinin de faydalanmış 
olması lâzımgeleceğine göre bu bapta komisyonumuzca başka
ca muamele ifasına lüzum bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ae sebepten verildiği

5749 2 . II . 1953

Hikmet Tuncay. (Dilekçe özeti : İnzibat itiraz Ku-
Avukat rulunun Hâkim Rıdvan pınar hak-
Eskj şehir. kındaki kararının kaldırılmamı n

dııir).

Dilekçi : Eskişehir Asliye Ceza Hâkimi Rıdvan Pınar’in 
görülen lüzuma binaen yerinin değiştirilmesine dair Adalet Ve
kâleti inzibat komisyonunca müttehaz kararın kaldırılması 
hakkında Temyiz Mahkemesinde müteşekkil înzıbat itiraz Ku
rulu tarafından verilen 20 . XI . 1952 tarihli kararda isabet 
görmediğinden ve adı geçen Hâkimin devam edegelmekte olan 
birtakım efal ve harekâtı yerinin değiştirilmesini müstelzim’ 
derece ve mahiyette bulunduğundan bahsile, inzibat itiraz Ku
rulunun mezkûr kararının kaldırılmasını ve sözü edilen yer 
değiştirme kararının da muteber sayılmasını, Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun 82 nci maddesine müsteniden istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen Rıdvan 
Pmar’m bâzı sebeplerden dolayı yerinin değiştirilmesine inzı- 

. bat komisyonunca karar verilmiş ise de vâki itiraz üzerine bu 
kararın inzibat itiraz kurulunca kaldırılmış bulunduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Eskişehir Asliye Ceza Hâkimi Rıdvan 
Pınar’ın bahis mevzuu yer değiştirme kararma karşı ileriye 
sürdüğü itirazı inceliyen inzibat itiraz Krulu tarafından, adı 
geçene atfolunan fiil ve hareketlerin sübutuna kâfi kanaat te
min edilemediği ve binaenaleyh, mumaileyhin yerinin değişti
rilmesini müstelzim bir hali bulunduğu anlaşılmadığı beyaniyle
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mutarazunbih karar kaldırılmış olmasına ve sözü geçen İnzi
bat İtiraz Kurulunun kanunun verdiği yetkiye ve takdir hak
kına dayanarak ittihaz edip zikrolunan mucip sebeplere istinat 
ettirdiği kararında kanun ve nizamlara aykırı bir cihet görü
lemediği gibi bu karar bir hakkın yerine getirilmemesi yahut 
savunması keyfiyetiyle de ilgili bulunmamasına binaen, vâki 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına vazife noktasında ekseriyet ve esasta ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5750 2 . II . 1953

Reis 
Marfa.ş 

l b dullah A y t e miz

Sözcü yerine 
Tokad 

Ahım i (¡urlun

.Kâtip 
Bilecik 

İsmail Aşkın
Balıkesir 

Ali Fahri İşeri

Abdürrahman Faiıi Ağa-oğlu Hâmil Ali Yönet/
Konya Kastamonu 

Muzaffer Âli Müh I o
Malatya 

Abdülkadir Özhay

Maraş 
Salâh a Hin. llüdayioğlu

Seyhan 
Salim Ser<;e

Trabzon 
Salih Esad Alpetrn Reşit Kemal Timur oğlu,

Urfa
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16563/15459 AH Cemal Tekin. (Bilekçe özeti : Camiül - Ezher 
üniversitesinde tahsil yapan oğlu
nun talebelik durumunun kabulü 
ile askerliğinin tecil edilmesi hak
kında .

Babası Müftü Ömer 
Tekin eliyle. 
Beyşehir,

Dilekçi : Sanat mektebinden mezun olduktan sonra Kahi
re’deki Camiül - Ezher Üniversitesine girip halen burada tah
sil yapmakta bulunan oğlu Cemal Tekin’in Maarif Vekâletince 
« Türk öğrencilerinin yabancı memleketlerde okumaları ile il
gili Yönetmeliğin 12 nci maddesinin F fıkrasına » istinatla ta
lebelik durumunun kabul olunmayıp askerliğinin de tecil edil
memiş bulunduğundan, yaş ve menşei itibariyle, memleketimiz
de din adamı yetiştirmekte olan imam ve hatip mektebine ve 
îlâhiyat Fakültesine girme şartlarım haiz olmadığı ve yurdu
muzda din adamı yetiştirecek başka bir tahsil müessesesi de 
bulunmadığı için adı geçen üniversiteye kaydolunarak devam 
eden oğlunun talebelik durumunun mezkûr yönetmelik hü
kümlerine tamamen uygun düştüğünden bahsile gereken ka
rarın Yüksek Meclis tarafından verilmesini istemektedir.

Millî Eğitim vekâletinin cevabi yazısında : Zikrolunan tali- 
maliname ile ancak meslek! ve teknik tahsil yapanların talebe
lik durumlarının kabul olunabileceği derpiş edilmiş bulundu
ğundan bu mahiyeti haiz olmıyan tahsil vaziyeti dolayısiyle 
dilekçinin oğlunun talebelik hak ve vecibelerinden faydalan
masının mümkün olmadığı gibi askerlikten tecil işleminin de 
yapılamıyacağı bildirilmektedir.

Vâki davet üzerine 31 . III . 1953 günü komisyonda hazır 
bulunan Millî Eğitim Vekâleti Talim ve Terbiye Dairesi Reisi 
Kadri Yürükoğlu’nun verdiği izahatta :

Adı geçen Cemal Tekin’in durumunun 1416 sayılı Kanunla 
alâkalı olmayıp Vekiller Heyetince kabul buyurulan « Türk 
öğrencilerinin yabancı memleketlerde okumaları ile ilgili yö
netmeliğin » 12 nci maddesinin F fıkrasına tevafuk ettiğini, 
durumu itibariyle mezkûr fıkrada derpiş olunan evsafı haiz bu
lunmadığı için talebe olarak kabul edilmediğini, Camiül - Ezher 
müessesesinin yüksek tiahsil veren müstakil bir tahsil müesse
sesi hüviyetini haiz bulunmaması bakımından da Askerlik Ka
nununun değişik 35 nci maddesinin C fıkrasında yazılı bulu
nan tahsil müesseseleri idadma dâhil olmadığı için askerlikten 
tecil muamelesinin dahi yapılamadığını, talebe müfettişliğine 
mezkûr müessesenin durumunun incelettirilmekte olduğu be
yan ve ifade edilmiştir.

1 . IV . 1953 günü yapılan mütaakıp komisyon toplantısın
da da bu mevzuda vekâlet olarak ne düşünülmekte olduğu hak
kında izahat alınmak üzere en yetkili mümessil sıfatiyle vekilin 
davet olunması kararlaştırılmıştır.

8 . IV . 1953 günü yapılan son toplantıda : Millî Eğitim
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Vekilinin vâki istifası dolayısiyle tetkikatın gecikmesine ma
hal kalmaması için mevzu tekrar ele alınıp incelendikten son
ra ve vâki talep münasebetiyle âm ve şâmil bir karar verilme
sinin muvafık olamıyacağı hakkında üyeden Salâhattin Hü- 
dayioğlu’nun mütalâasına, Hâmit Ali Yöney’in de iştirak et
mesi üzerine aksi noktai nazar ekseriyetle ve vazife ciheti de 
ittifakla kabul olunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

Dilekçinin oğlu Cemal Tekin’in yurdumuzda imam ve ha
tip mektebinde ve îlâhiyat Fakültesine, yaş ve menşe itibariyle 
kayrt ve kabul şartlarını haiz olmamasından dolayı girememe
si üzerine, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 70 nci maddesinin 
bahşettiği seyahat serbestîsinden istifade ile usulü dairesinde 
aldığı pasaportla Kahire’ye gidip oradaki Camiül - Ezher Üni
versitesine kaydolunduğu ve halen bu üniversitede tahsil gör
mekte olduğu anlaşılmıştır.

Sözü edilen müessesede okuyan Türk talebenin durumlariy- 
le ilgili olarak Millî Eğitim Vekâletinden alman cevapta isti
nat edilen yönetmelik, devlet daireleriyle belediye ve ticaret 
odalarının ve bâzı şirketlerin 1416 sayılı Kanun gereğince 
tahsil için yabancı memleketlere gönderecekleri talebenin ve 
önceden bakanlıkla temasa geçip kendi paralariyle memleket 
haricindeki öğretim müesseselerine gidecek olan öğrencilerin 
mezkûr vekâletle cari olacak münasebetlerinden bahsetmekte 
olup askerlikten tecil konusu hakkında hiç bir hükmü ihtiva 
etmemektedir.

Adı geçen Cemal Tekin, zikredildiği üzere, seyahat ser
bestîsinden faydalanarak usulüne tevfikan tahsil maksadiyle 
Kahire’ye gitmiş ve ancak orada, askerlik mükellefiyetinin te
veccühünden önce tekrar tlalebelik sıfatını iktisap eylemiş ve 
daha evvel, Türk öğrencilerinin yabancı memleketlerde oku- 
malariyle ilgili yönetmelik dairesinde vekâletle bir münasebet 
dahi tesis etmemiş bulunmaktadır. Bu itibarla da gerek 1416 
sayılı Kanunun gerekse mezkûr Yönetmeliğin takyidi ve tah
didi mahiyetindeki bâzı hükümlerinin kendisine ve emsaline 
teşmili asla mümkün ve caiz görülememektedir. Esasen Millî 
Eğitim Vekâletinin bahis mevzuu- cevabı, yönetmeliğin 12 nci 
maddesinin bu durumdaki öğrenciler lehinde imali zaruri olan 
ve istisnai hükmü ihliiva eden G fıkrasiyle de tezat halindedir.

1111 sayılı Askerlik Kanununun 3920 sayılı kanunla değiş
tirilen 35 nci maddesinin C fıkrasına gelince; bu fıkrada orta, 
lise ve yüksek okullarda veya bu vasıfta bulunan memleket 
harici mekteplerde okumakta oldukları anlaşılanların 29 yaşı
nı bitirinceye kadar tecilleri cihetine gidileceği kesin bir ifa
de ile belirtilmiş olup bu bapta her hangi bir yönetmelik veya 
kanuna atıfta bulunulmamıştır.

Binaenaleyh, yabancı memleketlerdeki öğrenim mtiessese- 
lerinde tahsil görmekte bulunan Türk talebenin askerlikten 
tecil işlemleri ancak sözü geçei). kanun maddesinin C fıkrası
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hükümleri dairesinde yapılmak icabedip bu hususta başkaca 
bir mesnet aramaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığından, adı 
geçen Cemal Tekin’in ve okumakta olduğu müessese ile emsali 
müesseselerdeki bütün öğrencilerimizin askrlikten tecil mev
zuunda 1111 sayılı Kanunun muaddel 35 nci maddesinin C 
fıkrasına tâbi tutularak haklarında bu yolda muamele ifası 
lâzımgeleceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5751 8 . VI . 1953

Tleis Sözcü yerine Kâtip
Maruf; Konya Bilecik Ankara

Abdullah Ay temiz A. Fahri . 1 (jtıof/lu Önıcr Bilen

Balıkesir  Bo lu  Klâzığ  (rümürçane
Ali Fahri İşeri Mahmut (inebil ııu: H âm il'Ali Yön* ıı Ahm et Kemal Vıırınal,

Kars Kastamonu Malatya Malatya
Mehmet Bahadır Muzaffer Âli Mii'hlo Nuri Ocakaof/lıı, Abdnlkadir Özbai)

Maraş Soyhaıı Urfa
Halâlıııtlin Hiidmfioğhı Sıılim Serçe Reşit Kemal Timuroğlu

(Dilekçe Sayısı : 112)

e. -
T. B. M. M. Basımevi
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7912/7659 Balıkçılar Cemiyeti 
1945 Başkam.

tattanbul.

( Dilekçe özeti : DeMâliye Resmi 
ıılındığından şikâyet).

Dilekçi : İstanbul Belediyesi tarafından; Belediye Vergi 
ve Resimleri Kanununun 22 nci maddesinin tefsirine mütaallik 
olan 4 . VI . 1930 gün ve 161 numaralı karar hilâfına Balıkha
nede satılmakta olan balıklardan Dellâliye Resmi alınmakta ol
duğundan şikâyet ederek Balıkçılığın inkişafı bakımından asıl 
verginin kaldırılmasını beklerken balıkçıları mağdur edecek 
surette hareket edilmesindeki isabetsizliğe işaretle mezkûr ka
rarın mer’i bulunduğunun lâzımgelenlere bildirilmesini iste
mektedir.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında : İstanbul Balıkhmanesi 
Dellâliye Resmi konusunda Maliye Vekâleti ile yapılan muha
bere sonunda : 423 sayılı Belediye Vergi ve resimleri Kanunu
nun 22 nci maddesindeki Dellâliye Resminin (İstanbul balık
haneleri Düyunu Umumiye meselesi hallolununcaya kadar 
müstesnadır) şeklindeki mâni kümü kalkmış ve bu mesele
lerin henüz askıda bulunduğu bir sırada verilmiş olan 161 sa
yılı Kararda da (İstanbul Balıkhane müzayedelerinin istisna
sı esasen Düyunu Umumiye için vaz’edilmiş olup halen istifası
na devam edilmekte olan resmin ilgasına kadar mer’idir) de
nilmesine göre en son olarak 820 saydı Kanuna göre alınmak
ta olan %  12 resmin yorumda açıklanan mânasını kaybettiği 
ve bugün Saydiye Resminin devlet gelirleri arasına alınmış 
bulunması bakımından İstanbul Belediyesinin diğer belediye
lerden ayrı olarak mütalâa olunamıyacağı düşünülmekle bera
ber durumun Danıştaym mütalâasına sevkolunduğu ve alına
cak neticeye kadar bahsi geçen resmin tahsil edilmemesi hu
susunun İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığına yazıldığı bil 
dirilmektedir.

İçişleri Vekâleti yazılarına ekli olarak gönderilen Danış
tay Genel Kurulunun 46/48 sayılı istişari kararım ihtiva eden 
yazı örneğinde de :

İstanbul ve tevabii balıkhanelerin idaresine mütaallik ni
zamname ve buna mü tefeni 820 sayılı Kanunla su mahsullerin-
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den alınmakta olan resme Dellâliye Resminin de dâhil olduğu 
kanaati ile ittihaz buyurulan ve bu resmin ilgasına kadar 423 
sayılı Kanunun 22 nci maddesindeki ve İstanbul Balıkhanesin
deki müzayedelerin dellâliye Resminden istisnaiyetine dair 
olan hükmün mer’i olacağı hakkmdaki Yüksek Meclisin 161 
sayılı tefsir kararı karşısında , Düyunu Umumiye meselesinin 
halledilmiş bulunmasına rağmen istisnaiyetin devam edeceği 
ve bu resmin istifasına imkân olamıyacağına ve işin ancak kanun 
yolu ile halli icabedeceği belirtilmiş bulunmaktadır.

Gereği düşünüldü : 1945 tarihli Dilekçe ile bahsa konu edi
len 1930 tarih ve 161 sayılı kararın istinat ettiği 423 sayılı 
Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun 5237 sayılı Kanunla 
yürürlükten kaldırılmış ve keza 1950 tarih ve 5639 sayılı Av 
Vergisinin kaldırılmasına dair olan Kanunla da 820 sayılı Ka
nunun ve keza zikrolunan nizamnamenin 13 ncü maddesinden 
gayrı hükümleri yürürlükten kaldırılmış bulunmasına binaen 
halen değişmiş bulunan takibat muvacehesinde dahi dilekçile
rin; haklarının muhtel kılındığında ısrar etmeleri halinde; ih
tilâfın halli kaza merciine ait bulunması bakımından bu merci- 
e müracaatta muhtariyetine ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5752 20 , 1 . 1953

Reis Sözcü Kâtip
Maraş Bolu Bilecik Ankara

Abdullah Aytenıiz İsmail Aşkın Ömer Bilen

Balıkesir Konya Elâzığ Kars
Ali Fahri İşeri Abdürrahman Fahri Ağaoğlu IIAmit Ali Yöney Mehmet Bahadır

Kastamonu Malatya Seyhan Trabzon
Muzaffer Âli Mühto Nuri Ocakcıoğlu Salim Serçe Salih Esad Alperen

Yozgad 
Faik Erbaş

Yozgad 
Yusuf Karslıoğlu



—  3 —
Dilekçe

No.

4356/4143
1942

4581/4354
1942

10254/9999
1943

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

Kütahya.

Faik Çakın. (Dilekçe özeti : Vermeyi taahhüt
Sığı e Eti Mütaah- etmiş olduğu et fiyatına zam ya-
hidi. /nlması hakkında).

Dilekçi : Fevkalâde hal münasebetiyle et fiyatlarının arttı
ğını beyanla, ciheti askeriyeye vermeyi taahhüt etmiş olduğu 
eli fiyatına zam yapılmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Bu hususta 
bir şey yapılmasına imkân görülemediği bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

5753 4 . II . 1953

Hulûsi Yiğit ve ar". (Dilekçe özeti : İhtiyaçlarının kar-
Elyos Köyün do,n. %ıl anması hakkında).
Güngüş - Çermik. Dilekçiler : Köylerine yiyecek yardımı yapılmasını ve to

humluk ihtiyaçlarının da karşılanmasını istemektedirler.
Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Çermik Kazasına 

bağlı köyler halkmın şahsi yiyecek ve tohumluk ihtiyaçlarının 
Ofis ambarından temin edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5754 4 . II . 1953

Mustafa Akpınar. ( Dilekçe özeti : Giyim eşyası veril-
îçkale Camii îmamı. mesi hakkında).
TP T* il n yon Dilekçi : Hayrat Hademesine de parasız giyim eşyası veril

mesini istemektedir.
Diyanet işleri Reisliğinin cevabi yazısında : 4484 sayılı Ka

nunla Hayrat hademesine de giyim eşyası verilmesi kabul edil
miş bulunduğu cihetle vâki isteğin yerine getirilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alman cevaba nazaran bu hu
susta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5755 4 . II . 1953
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'»283/5174 
1 i>44

Dilekçe
No.

.'>890/5757
1!>44

Abdullah Soydinç. 
Tırıklı Mah. No. 30. 
Kilis.

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

(Düyekçe özeti : Oğlunun ölümü
ne sebebiyet veren yüzbaşının ce
zalandırılması hakkında).

Dilekçi : Bölük komutam yüzbaşı Hikmet Foça tarafından 
döğülmüş olmasından müteessiren intihar ettiğini öğrendiği oğ
lu Mehmet Soydinç’in bu suretle ölümüne sebebiyet vermiş olan 
mumaileyh yüzbaşı hakkmda şiddetli takibat yapılarak kanun 
hükümlerinin tatbikini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen 
yüzbaşının bozmaya uyularak yapılan duruşması sonunda bir 
ay hapsine dair verilen ve tecil edilmiş bulunan hükmün Aske
ri Yargıtayca onanmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5756 4 . n  . 1953

Ahmet Tevfik Bül
bül.
Çemberi i taş Camii 
civarında .
Terzi Sait eliyle. 
Çemberli taş - İstan
bul.

(Dilekçe özeti : Tekrar Yargıçlığa 
tâyini veya tazminat verilmesi hak
lında).

Dilekçi : Teklif edilen Malatya Yargıçlığını, mevcut bedeni 
ârızasından dolayı kabulden istinkâf ederek kanuni tazminat 
hakkının tanınmasını istediği halde, Adalet Vekâletince bu hu
susta vâki olan miitaaddit müracaatlarının nazara alınmadığını 
beyanla, ya tekrar tavzifini yahut yirmi beş bin lira tazminatın 
mezkûr Vekâletten alınarak kendisine verilmesini istemekte
dir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Hâkimler Kanununun 
geçici maddesinin (A) fıkrası mucibince vazifesine nihayet ve
rilmesine tasfiye komisyonunca 29 . XI . 1934 tarihinde karar 
verilmiş olan dilekçiye yeniden teklif yapılmasına imkân bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 2556 sayılı Hâkimler Kanununun geçi
ci 1 nci maddesinin A fıkrası hükmüne tevfikan hizmetine ni
hayet verilmiş olan dilekçi hakkında ki karar mezkûr madde
nin son fıkrası sarahatine nazaran katî mahiyette bulunmasına 
ve buna rağmen dilekçinin bu karar aleyhinde Danıştaya mü
racaat ettiği de dilekçesi münderecatmdan anlaşılmasına ve 
tazminat talebinden dolayı ayrıca ve usulü dairesinde kaza 
merciine başvurmakta muhtar olmasma göre vâki isteği hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal bulunma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarih’

5757 4 . II . 1953
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6021/5885
1944

Dilekçe
No.

7594/7351
1945

1446/1290
1946

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

İsmail Girgin ve ar. 
Tuhafiyeci . 
Uzıınçarşıda. 
Tavşanlı.

Ali Haydar Aydın«»] 
Diş Tabibi.
Sam >fun

Komisyon k a ra r ı  ve ııo sel>cpt.etı v e rild iğ i

( Dilekçe özeti : İs mükellefiyetin
den istisna edilmeleri hakkında .

Dilekçiler : Kanunen iş mükellefiyetine tâbi olmadıklarını 
beyanla, bu mükellefiyetten istisna edilmelerini istemektedir 
ler.

iktisat Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerden bir kıs 
mmın iş mükellefiyetinden istisna edilmiş oldukları, bir kısmı
nın da durumlarının İncelenmekte bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Iş mükellefiyeti ile ilgili mevzuat tat
bik mevkiinden kaldırılmış olmasına göre vâki istek hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5758 4 . II . 1953

Dilekçi : Millî Eğitim Vekâleti Ortaöğretim Genel Müdür
lüğünün 22 Ekim 1951 gün ve 7/534 sayılı yazısında : Dilekçi 
tarafından Büyük Millet Meclisine hitaben verilip incelenmek 
üzere vekâlete gönderilmiş olan şikâyetnamenin Vekâlet bina
sının yanması sırasmda zayi olmuş bulunduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yeniden bir istida ile müra
caatı halinde icabı teemmül olunmak üzere halen yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5759 4 . II . 1953

İsmail Türküstürı. 
Fnkıpaşa Malı. 
Cnrcami So. No. 8. 
Afvon.

( Dilekçe özeti : Emekliye şevki re 
ikramiyı verilmesi hakkımla) .

Dilekçi : Ziraat Bankasında mesbuk hizmetinin kırk iki se
neye baliğ olduğunu ve 4222 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren de bir müddet mezkûr Bankada çalışmış ol
masından dolayı bu kanun hükümlerinin kendisi hakkında dahi 
uygulanması gerekeceğini beyanla, ya tekaüde sevkını yahut 
her hizmet yılı için bir maaş nispetinde ikramiye verilmesini 
istemektedir.

Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 4222 sa
yılı Kanunun neşrinden evvel geçen hizmetlerinin emekliliğe 
esas tutulacak hizmetlerinden olmadığı için kendisinin tekaüde 
sevkına imkân görülemediği ve ancak üç aylık ikramiye veril
mek suretiyle taltif edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

madığma ve dilekçinin talebinde ısrar ettiği takdirde usulen 
kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5760 4 . II . 1953

3168/2961
.1947

5761 4 . II . 1953

(Dilekçe özeti : Kaza merkezinin 
nakli hak kın d a ki karann ref’ine 
dair).

Dilekçiler : Palu kasabasının istasyon mevküne nakli uy
gun olacağına mütedair bulunan kararda isabet göremedikle
rini beyanla, bu karann kaldmlmasım ve kasabanın eski yeri
ne bırakılmasını istemektedirler.

içişleri Vekâletimin cevabi yazısında ezcümle : Son defa mü
tehassıslara yaptmlan tetkikata göre de Palu Kasabasının is
tasyon mevkiindeki Talebi düzlüğüne kaldınlmasmın uygun 
olacağı ve maamafih hazırlanacak İmar plânlan esası dairesin
de hareket edilmesinin kararlaştırıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü f Kaza merkezinin nakli hususu, yeni bir 
kanun teklifi mevzuu ile ilgili olmasına ve dilekçilerin bahset
tikleri karar Hükümetçe ittihaz olunmuş ise bunun aleyhinde 
idari kaza merciine müracaat edilebileceğine göre vâki istek 
hakkında bu sebeplerden dolayı komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3361/3150 Mahalle Mıvhtar-
1947 lan.

Palu.

Abdülkadir Tüysüz, 
yetimleri.
Sengin Aklaş Malı, 
(laz i a n tel).

( Dilekçe özeti : Yetim maaşı bağ
lanması hakkında).

Millî Savunma Vekâletinin 14 . VII . 1949 gün ve emekli 
Şubesi Müdürlüğü 10167 sayılı cevabi yazısında : Kendilerine 
yetim maaşı bağlanmasını istiyen ölü Abdülkadir yetimlerine 
bu yolda aylık tahsis edilerek bordrosunun Emekli işleri Ge
nel Müdürlüğüne gönderildiği bildirilmekte ve 18 . X . 1951 
tarihli diğer bir yazıda da dilekçilere ait istidanın zayi olmuş 
bulunduğu beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya alınan cevabi yazı
sına nazaran aylık bağlanması hakkındaki istek yerine getiril
miş olduğundan bu hususta komisyonumuzca başkaca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5762 4 . H . 1953
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3834/3583
1947

Dilekçe
No.

A yşe Veraset. 

Kayabaşı Mah. de. 

Kasap İsmail.

No. 4.
Ankara.

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

(Dilekçe özeti: Yetim maaşı hak
kında).

Dilekçi : Urfa Bidayet Mahkemesi reisi iken vefat eden 
kocası Mehmet Halid’den kendisine bağlanan yetim maaşının
1 Şubat 1328 - 10 Mart 1330 tarihleri arasmdaki kısmını ala
madığını beyanla, bu kısmın da verilmesi hususunun teminini 
istemektedir.

Adalet Vekâletinin bu baptaki cevabi yazılarına bağlı Ma
liye Vekâleti tezkeresinde : Dilekçinin bu iş hakkında gerek 
Danıştay’da gerekse asliye mahkemesinde açmış olduğu dâvala
rın ret ile neticelendiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercilerince incelenerek karara 
bağlanmış olan bir hususa taallûk eden istek hakkında komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar ta r iL i

5763 4 . H . 1953

5800/5387
1947

Rasim Eskin,. 
Reşitefendi So. No. 
15).
Zeytinbm-nu - İstan
bul.

(Dilekçe özeti : Fatih Tahsil Şu
besi icra memuru hakkında).

Dilekçi : Bir vergi ihbarnamesinin yazıhanesine tebliğini 
mütaakıp hemen evine giderek buz dolabının Fatih Tahsil Şu
besi icra memuru tarafından haciz ve daireye nakledilmesinde 
kanuni isabet görmediğini beyanla, mumaileyhin bu hare
ketinin mümasil işlerde tekerrür etimemesi esbabının teminini 
istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Fatih Tahsil Şubesi 
İcra Memuru Kemal Demirkuş hakkında aynı meseleden dola
yı kaza idare kurulunca ittihaz edilen lüzumu muhakeme kara
rı üzerine kendisi mahkemeye verilmiş ise de neticede beraat 
etmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu bapta Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5764 4 . II . 1953

6044/5614 İsmail Okar.
1948 Göçmenler Mah. 

Dikili - İzmir. Tarım Vekâletinin 17 . VII . 1951 gün ve 17 - 3212/2 sayılı 
cevabi yazısında : Çift hayvanı istiyen dilekçi İsmail Okar’m 
on dört yıl evvel yurda gelip iskân edilmiş ve artık yerli halk
tan sayılması lâzımgelmiş olmasından dolayı kendisine yardım 
yapılmasına imkân görülemediği ve Vekâlete tevdi edilen di
lekçesinin de zayi olmuş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin vekâlet tezkeresinde belirtilen
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

mahiyetine göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına ve dilekçinin talebinde ısrar ettiği 
takdirde usulen kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5765 4 . n  . 1953

7378/6781
1948

Sıddık îşgöreıı. 
Âşıkpaşa M ah. 
Kırşehir.

(Dilekçe özeti : Eski Kırşehir mek
tupçusu Akif Rahmi hakkında).

Dilekçi : Eski Kırşehir mektupçusu Akif Rahmi Kocaman- 
oğlu’nun Hükümet Konağı tamiratında menfaat sağladığını, 
öğretmenleri eski vali Refik Noyan hakkında teşvik ettiğini; 
mevkiinden istifade ederek öğretmen olan karısını okula gön
dermediğini ve lâhik Vali Cavit Kınay hakkında da hilafı ha
kikat ihbarlarda bulunduğunu bildirmetke ve gereğinin yapıl
masını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin ihbar et
tiği hususlardan bir kısmının varit olmadığı ve bir kısmının da 
muamele ifasını icabettirecek mahiyette görülmediği, esasen adı 
geçen mekthıpçunun vefat etmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Sorumlu Vekâletin yukarıya alınan ce
vabına göre dilekçede bahis mevzuu edilen hususlar hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5766 4 . n  . 1953

665/660 Atika Yangın.
1949 Orta Mah. No. 6. 

Aydın.

(Dilekçe özeti : Murisine ait para
nın kendisine verilmesi hakkında).

Dilekçi : Mülga Eytam tasfiye komisyonu tarafından Hâ
zineye devredilen paralar arasında murisi Abdullah’a ait 135 
altm lira da bulunmakta olduğundan bahsile, bu paranın Hâ
zineden almarak kendisine verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hâzineye devredilen 
paralar arasında dilekçinin murisi Abdullah’a ait bir paranın 
kaydına raslanmadığı, bununla beraber dilekçi tarafından bu 
para hakkında açılan dâvanın esasa girişilmeksizin zaman aşı
mı noktasından mahkemece reddedilmiş ve hükmün Yargıtayca 
onanmış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahkemece incelenerek karara bağlan
mış olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verileli.

Karar No. Karar tarihi

8707 4 . n  . 1958



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

9 -

Kon lisyon k a r a n  ve ne sebepten verildiği

13276/13222 Bekir Sazan.
1949 Gökçe Mah. No. 2. 

Afyon. Bayındırlık Vekâletinin 24 Ocak 1952 giin ve Yapı îmar 
İşleri Reisliği 2308 sayılı cevabi yazısında :

Afyon’un Gökçe Mahallesinde 2 numaralı evde oturan Be
kir Sazan imzasiyle verilip mündericatımn flahkik ve tetkiki 
için vekâlete gönderilmiş bulunan dilekçenin lefleri ile birlikte 
zıyaa uğramış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi tarafından verilen şikâyetna
menin zıyaa uğramış olduğu Vekâletin Yukarıya alınan ceva
bından anlaşılmasına binaen yeniden verilecek bir dilekçe ile 
şikâyetin mahiyeti belirtildiği takdirde icabı düşünülmek üze
re halen bu bapta yapılacak bir işlem bulunmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5768 4 . II . 1953

14102/12985 Nazmi Bayburt. 
1950 (Haklar Mesçit So. 

No. 28.
Eyüp - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Bir taahhüt işin
din mütevellit şikâyet).

Dilekçi : Dursunbey Devlet Orman İşletmesine ait dekovil 
yolu üzerinde yaptırmakta olduğu tünel inşaatında haksızlığa 
uğradığından ve bu haksızlığa kontrol mühendisi ile muavini
nin ve merkezde bunlan himaye eden diğer bir zatın sebebiyet 
verdiklerinden bahsile, lâzımgelen tahkikatın icrasını ve mü- 
seppiplerinin cezalandırılmasını ve hukukunun da muhafazası
nı istemektedir.

Tanm Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin suiniyetle 
hareket etmesinden dolayı işin emaneten ikmal ettirildiği ve 
yapılan tasfiyeden mütevellit ihtilâfın mahkemeye intikal eyle
miş olduğu ve şahsa raci iddia ve şikâyetin asılsız olduğunu da 
bittahkik anlaşıldığı bildirilmekttedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin esas meseleye mütaallik ola
rak evvelce ileriye sürmüş bulunduğu şikâyet selef komisyon
ca incelenerek 31 . VII . 1951 gün ve 1366 sayı ile karara 
bağlanmış olmasına ve şahıslara mâtuf iddia ve şikâyet üzerine 
Vekâletçe bu kere yaptırılan tahkikatın arzettiği neticeye gö
re her iki husus hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5769 4 . II . 1953
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14466/13313 Ali Kalecioğlu.
735/678 Eski Tekel Memuru.

1950 Sinob.

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

(Dilekçe özeti : Dosyasının 
ve tetkiki hakkında).

celp

Dilekçi : Sinob Tekel İdaresi Ambar memuru iken kendisi
ne isnat olunan bir zimmet hususundan dolayı muhakeme altı
na alındığını, haddi zatinde böyle bir suç işlememiş bulundu
ğunu beyanla dosyanın getirtilerek tetkikim ve hakkında âdil 
bir karar verilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin zimmet su
çundan dolayı gayrimevkuf olarak muhakeme edilmekte oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin isteği, mahkemece görül
mekte olan bir dâva ile ilgili bulunmasına ve bu gibi hususla
rın tetkiki komisyonumuzun görevi dışında olmasına binaen, 
mezkûr istek hakkında bu sebeple bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5770 4 . II . 1953

14632/13460 Ahmet Akbaş. ( Dilekçe özeti : Yugoslavya’daki
Tepebaşı Balyoz emlâkinin mülkiyet hakkının mu-
So. No. 34 - 36. hafazcısı hakkında).
Beyoğlu - İstanbul. Dilekçi : Yugoslav’ya ’da kalıp 1944 senesinde ve halen ne

rede bulunduğunu bilmediği kız kardeşiyle müştereken sahip 
bulundukları emlâkinin kendisine ait hissesinin tasfiyesine 
şimdilik imkân olmadığmdan bahsile tasfiyesine kadar mülki
yet hakkının ve muhafazasını istemektedir.

Dışişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin hissedar 
bulunduğu emlâk eğer halen kız kardeşinin mülkiyet ve ta
sarrufunda bulunuyorsa her hangi bir talepte bulunmaya im
kân olmadığı şayet bu emlâke Yugoslav Hükümeti tarafından 
el konulmuş bulunuyorsa bu takdirde Türk vatandaşı bulunan 
müstedinin hissesine düşen miktar için tazminat talep etmek 
mümkün bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Hükümetlimiz ile Yugoslavya Hükümeti 
arasında ahiren akdolunan mukavelenin tasdikına dair bulunan 
kanun hükümleri dairesinde ilgili vekâlete müraeaatta muhtar 
olan dilekçinin talebi hakkında komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5771 4 . II . 1953



Dilekçe
No.

14645/13472
1950

14646/13473
1950

14647/13474
1950

14602/13432
1950

14603/13433

11

Adlî KikSagüıı. 
Avukat.
Anafartalar Cad. 
Tarko ilan. No. 9. 
Ankara.

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

( Dilekçe özeti : İmtihan hakkı ve
ril m esi hakkında).

Dilekçi : Müvekkili İzzet Söylemezoğlu 1948 - 1949 ders so
nunda sınıfta kalmış belgeli ve belgesiz bütün talebenin bir de
fa daha sınava alınmalarına Büyük Millet Meclisince karar ve
rilmiş ve belgeli olmayı intaç eden başarısızlık da bu şekilde or
sadan kalkmış olduğundan bahsile müekkiline bir defa daha 
sınava girmek hakkının verilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Hukuk 
Fakültesi Dekanlığının yazısında : Birinci sınıf öğrencilerin
den bulunan İzzet Söylemezoğlu yönetmelik hükümlerine göre 
kendisine verilen üç imtihan hakkını kullanmış ve başarı gös
termemiş olduğundan hakkında bir işlem yapılmıyacağı ve bu 
hususta verilmiş karar da bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun
7 nci maddesi gereğince dilekçinin evvel emirde Fakülte Yöne
tim Kuruluna müracaatı icabettiğinden komisyonumuzca vâki 
lialep hakkında bu itibarla bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5772 4 . II . 1953

Ilacer Ertürk.
Şa/.i Malı. den. 
Bolvadin.

Asiye Doğru öz. 
Tiesar Malı. deıı. 
Bolvadin.

Sultan Karanfil 
Ilâkibaba Malı. 
Manisa.

Hatice Ödemişoğlu 
ve Kardeşi.
Dil şeker Mah. 
Öğütler So. No. 33. 
Manisa.

(Dilekçe özeti : Senetsiz gayri
menkul} erinin tescili hakkında).

Dilekçiler : Ecdatlarından kalan ve tahtı tasarruflarında 
bulunan gayrimenkullerin tescili 5519 sayılı Kanunun neşrin
den evvel Tapu komisyonunca karar verilmiş olduğundan bah
sile yargıç karan aranmaksızın tapuya tescilini istemektedir
ler.

Adaleti Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin senetsiz 
olarak tescilini istedikleri gayrimenkul malların 5519 sayılı 
Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Tapu Komisyonunca ka
rara bağlanmış ve kesinleşmiş ise bunlarm tasarruf muamele
lerinin kabuliyle tescillerinin yargıç karan alınmadan yapılma
sının genel olarak valiliklere tebliğ edilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına, dilekçilerin vekâlet işarı dairesinde işlerini takip 

etmekte muhtariyetlerine karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

5773 4 . II . 1953
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14658/13482
li)50

Dilekçe
No.

14660/1348!) 
1 i)50

Cebbar Babacan 
M. P. İlce Yürütme 
Kurul Başkanı. 
Özalp.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komısvı ararı ve ne sebepten verildiği

( Dilekçe özeti : Adliyeden şikâyet 
edildiğim dair).

Dilekçi : Bir meseleden dolayı muğber bulunan Şahveled, 
oğlu Çeçen, Mehmet ve Garip Arslan namındaki şahıslar kendi
sini dövdükleri, ölümle tehdit ettikleri ve 1947 senesinde Ya
şar ismindeki adamm kilimlerini çaldıkları, Aziz ve karısını 
dövmekten mahkûm edilmiş olduklarına dair adliye dairesinde 
bulunan dosyaların imha edilmesine muvaffak oldukları ve Öz
alp Posta Şefini tahkir ettikleri, priniç, buğday çaldıkları ve 
Tekel hırsızlığında alâkalan bulunduğu halde bunlar hakla
rında adliyece bir işlem yapılmadığından şikâyet ve ihbar edil
mekte ve gereken kanuni muamelenin yapılmasını istemekte
dir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi tarafından 
ihbar ve şikâyet olunan olaylar hakkında asliye ceza mahkeme
sine âmme dâvası açıldığı ve sanıkların duruşması devam et
mekte bulunduğu ve görevini ihmal eden karakol komutanı 
hakkmda da soruşturmaya başlandığı ve bu bapta yapılan 
adlî işlemler de bir yolsuzluk görülmemiş olduğu bahis mev
zuu olaylardan bâzılannda muhakeme usulü bakımından hata 
vukua getirilmiş bulunduğu anlaşıldığından ilgili Yargıç hak 
kında da gereken kanuni işleme tevessül olunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ihbar ve şikâyetine mevzu 
ittihaz ettiği hususlardan dolayı adlî ve idari merciler tarafın
dan lâzımgelen kanuni muamele yapılmakta bulunmuş ve bu 
hususlardan bir kısmı mahkemeye de intikal eylemiş olmasına 
ve sair cihetlere mütaallik vekâlet cevabına göre vâki istek 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5774 4 . II . 1953

Bthem Akşit. 
Sıhhiye Hamindi 
So. Ercin Ap. No. 
5. ali kat.
Ankara.

< Dilekçi özeli : San hizmeti dola- 
yısiyle emeldi maaşına zum yapıl
ması veya kesilen emekli maaşının 
fiansııı,m verilmesi hakkında).

Dilekçi : Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda ücretle 
geçen hizmeti için yüzbaşılık emekli aylığına son hizmet zam
mı yapılmasını bu mümkün olmadığı takdirde ücretle müstah
dem bulunduğu sırada kesilen emekli aylığının yansının veril
mesini istemektedir.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünün 
cevabi yazısında : Dilekçinin 22 . VIII . 1938 tarihinde maaşlı 
kadroya nakledildiği ve 30 . XI . 1944 tarihine kadar askeri 
kadro da ücretle çalıştığına göre 211 sayılı ve 23 . XII . 1934
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

tarihli Tevhit ve Teadül Kanununa bağlı tefsir karan muci
bince tamamı kesilmiş olan emekli aylığı hakkında yapılacak 
bir muamele olmadığı gibi ücretli hizmetler için de son hizmet 
zammı yapılacağına dair kanunda bir kayıt olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine at oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5775 4 . H . 1953

(Dilekçe özeti : Arazi verilmesi 
hakkında).

Dilekçiler : Topraksız olduklarından bahsile Seyhan Vi
lâyeti çevresinden Toprak Kanunu gereğince arazi verilmesini 
istemektedirler.

Tarım Vilâyetinin cevabi yazısında : Seyhan Vilâyeti Mer
kez Kazasında 4753 sayılı Kanunun uygulanmasına başlanmış 
bulunduğundan dilekçilerin durumları incelenerek adı geçen 
kanun hükümleri dairesinde topraklandmlmalan mümkün gö
rüldüğü takdirde dileklerinin yerine getirileceği bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5776 4 . II . 1953

1 4 6 7 1 /1 3 4 9 1  A li K a y m a k  v e  

1950  a r .

Su vermez Köyü ve 
diğer ‘köyler . 
Kozana mübadille
rinden.
Niğde.

1 4 6 7 3 /1 3 4 9 ? ) A li K a s a p o ğ lu .  

1950 T la l r k ç ı la r  C e m iy e 

t i  B a l k a n ı .

( 'anakkaTe.

( Dilekçe özeti : »Sîu Ürünleri Ka
i l  una hakkında).

Dilekçi : Bugünkü şartlar göz önünde tutularak yeni bir 
Su Ürünleri Kanununun hazırlanarak yürürlüğe konulmasını 
istemektedir.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Memleke
timiz suları ve ürünleri üzerinde yapılan çalışmalardan alına
cak sonuçlara göre mevcut şartlar göz önünde tutularak halen 
mer’i mevzuatta gerekli ıslahat ve tadilât yapılması gayesiyle 
bir kanun lâyihası da hazırlanacağı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

5777 4 . II . 1953
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14898/13686 Şakir Soydaş.
1950 Askerî Depoda S. 

No. 942 - 32.
Sivas.

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

(Dilekçe özeti : Üç yılda yüksel
tilmesi hakkında).

Dilekçi : Subay ve sivil memurlar gibi üç senede bir terfi 
ettirilmesi için Meclise sevkedilecek olan 1455 sayılı Kanunun
6 ve 8 nci maddelerinde tadilât yapılmasına delâlet buyurul- 
masını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Askeri me
murların terfi durumları hakkında 1455 sayılı Kanunun üze
rinde çalışılmakta olduğu bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

5778 4 . II . 1953

14897/13685 Salih Çubukçu 
195,0 ve ar.

Özel Saymanlık
tahsildarı.
Gümüsane.

( Dilekçe özeti : Devlet memurla
rına verilen haktan istifade edil
mesi hakkında).

Dilekçiler : Maliye tahsildarları gibi kendilerinin de me
mur haklarından istifade ettirilmesini ve bu suretle seneler- 
denberi çektikleri mahrumiyete son verilmesini istemektedir
ler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin 3656 sa
yılı Kanunun 19 ncu maddesi şümulüne giren müteferrik müs
tahdem sınıfında bulunmaları itibariyle memurlara şâmil hak
lardan istifade etmelerine kanuni imkân olmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili olan is
tek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5779 4 . II . 1953

14893/13681 İbrahim Ayan. 
1950 Umum göçmenler 

namına.
Nusraiye Malı. 
Çorlu.

( Dilekçe özeti : Tarlalarının elle
rindin alınmaman hakkında).

Dilekçiler : Göçmen olarak Romanya ve Bulgaristandan 
yurda geldiklerini ve diğer göçmenler gibi kendilerine de Ka
dıköy Çiftliğinden verilen araziyi imar ve ihya ettikleri ve nam
larına tapuca tescilleri yapıldığı halde Hükümetçe bu arazide 
bir boğa yetiştirme deposu yapılması sebebiyle ellerinden alın
ması mağduriyetlerini mucip olduğundan bahsile bu arazinin 
ellerinden alınmamasını istemektedirler.

Tarim Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin bahsettik
leri mezkûr çiftlik arazisinin göçmenlere tevzi edilmek üzere
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evvelce istimlâk edilmiş olduğu anlaşılmakta ise de zirai istih
sal kalkınmasını amaçlıyan ve 30 bin lira kadar masraf yapıl
mış olan boğa yetiştirme ve bakım istasyonunun mesaisine ha
lel gelmemek üzere bir hal çaresi bulunması ve göçmenlerin 
arazilerinin verilmesi valiliğe yazdmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin kendilerine iadesini istedik
leri arazinin Vekâlet işarı dairesinde mahallen teslimi cihetine 
gidilemediği takdirde kaza merciine müracaatla dâva ikame et
mesi zaruri bulunduğuna göre vâki istek hakkında komisyonu
muzca 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

5780 4 . II . 1953

14892/13680 Şerife Olak. 
6763/7317 Arapnıecit Mah. 

1950 No. 37 de. 
Afyon.

(Dilekçe özeti : Emekli maaşının 
b ağlanması hakkında).

Dilekçi : Kocası Yüzbaşı Abdullah Olak’m 14 senelik va
zife hayatı sonunda tekaüt hakkı tanınmıyarak çocuklariyle 
kendisine emekli maaşı bağlanmaması mağdur ve perişaniyeti- 
ni mucip olduğundan bahsile mumaileyhin emekli hakkınm ta
nınmasını ve istifade ettirilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
kocası Abdullah Olak’m hizmeti 15 seneden az olduğu için 
1683 sayılı kanunun 52 nci maddesi gereğince 4684 lira ikra
miye tahakkuk ettirilmiş ve evrakları da Emekli İşleri Mü
dürlüğüne gönderilmiş ve başkaca bir yardım yapılmasına im
kân görülememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına, dilekçi yetim maaşı verilmesi talebinde ısrar ederse 
kaza mercine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5781 4 . II . 1953

14933/13715 Refik Reze.
1050 Gürâu Nahiyesi. 

Zafer Mah. 
Burea.

Dilekçe özeti : İstirdat edilen tar
lasının iadesi hakkında).

Dilekçi : 11 sene evvel kendisine taksitle verilen tarla içine 
meyva ve kavak ağaçlan dikerek imar ve ihya eylediği haldé 
gûya rençper olmadığı ileri sürülerek istirdat ve başkasına 
temlik edilmesine itirazla halen Danıştayda bulunan dâva evra
kının incelenmesini ve haklanın korunmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 4 Mart 
1950 tarihinde vekâlet aleyhine Danıştaya idari dâva açmış 
olup henüz bir karara bağlanmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercine intikal etmiş olan istek
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ue sebepten verildiği

hakkmda komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5782 4 . II . 1953

4967/10745 Salih Dağıstanoğlu 
Belediye Fakirler 
Eevinde.
Kızdçullu.
îzmir.

(D ilekçe ö zeti: T edavi ettirilmesi
nin tem ini h a kkınd a).

Dilekçi : Halen İzmir belediyesine ait fakirler evinde hasta 
bulunduğundan bahsile Ankara Numune hastanelerinden biri
ne nakil ve elektrik tedavisinin yapılmasını istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : Di
lekçinin gerekli tedavisinin temini hususunun İzmir Valili
ğine 27 . V . 1950 tarihinde yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin yerine getirilmesi sebepleri Ve
kâletçe istikmal edilmiş olduğuna göre bu hususta komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5783 4 . II . 1953

14069/13747 Şerif Mehmet Bulut.
Karaali Köyünde. 
Manisa.

(Dilekçe özeti: Senetsiz gayrimen
kulun tescili hakkında).

Dilekçi : Ferağına vekil bulunduğu gayrimenkulün tescili 
5519 sayılı Kanunun neşrinden evvel tapu komisyonunca kara
ra bağlanmış olduğundan bahsile yargıç karan aranılmaksızın 
tapuya tescilini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin senetsiz 
olarak tescilini istediği gayrimenkulün 5519 sayılı Kanunun 
neşrinden evvel tapu komisyonunca karara bağlanarak kesinleş
miş olduğu anlaşıldığı takdirde mahkeme karan aranılmadan 
tescilin yapılmasının genel olarak valiliklere tebliğ edilmiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına ve dilekçinin vekâlet işarı dairesinde işini takip 
etmektie muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5784 4 . II . 1953



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14970/13748 Mehmet Atillâ.
Karamehmet Mah. 
Çaputçular So.
No. 34.
Muğla.

İ4972/13750 Mehmet Beyoğlu 
1950 ve ar.

Hasköyünde. 
Havsa - Edime.

(Dilekçe özeti : İzmir Askerî has
tanesi Heyeti Sıhhiyesinden şikâ
yet ve zarar tazmini hakkında).

Dilekçi : Lüzumsuz hastanede yatırılmak ve tedavi etme
mek ve mütahassıs doktorunun lüzumunu nazara almıyarak 
keyfî sağlam raporu tanzim etmek ve şikâyet dilekçesinin ait 
olduğu makama vermemek gibi umumi ve hususi zararlarının 
müsebbiplerinden tazmin ettirilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
Muğla Askerlik Şubesi Reisliğine verdiği 14 . VI . 1950 günlü 
dilekçesiyle muayeneye gidemiyeceği ve gitmek istemediği 
açıklanmakHa ve bu suretle teklif edilen kontrol muayenesi
ni kabul etmediği anlaşılmış olmasına binaen mumaileyhin tz- 
miz Hastanesine yatırılarak müşahede sonunda verilen sağlık 
kurulu kararına mutavaatının gerekli olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabma 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına ve dilekçinin maddî bir zarar iddiasında bulun
duğu takdirde bundan dolayı kaza mercine müracaatta muh
tariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

5785 4 . II . 1953

t Dilekçe özeti: öz  ağabeysi yanın
da naklen iskânlarına müsaade 
edilmesi hakkında).

Dilekçiler : Mürettep bulundukları Havza Nahiyesine bağ
lı Hasköyü’nde Hazîneye ait toprak mevcut olmadığından bah- 
sile yakınlarının yerleşmiş bulundukları Kocaeli’nin Arslanbey 
Köyünde iskân edilmelerini istemektedirler.

Tanm Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin topraksız 
kaldıkları anlaşılmış ve Arslanbey Köyüne iskânları muvafık 
görülmüş bu köyde veya civarmda Hazine toprağının mev
cut olup olmadığı Kocaeli Valiliğinden sorulmuş müspet cevap 
alındığı takdirde mumaileyhlerin dileklerinin yerine getirilece
ği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabma 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığma ve dilekçilerin vekâlet işarı dairesinde işlerini ta
kip etmekte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5786 4 . II . 1953



14776/13252 
1950

Dilekçe
No.

14979/13755 
11381/10578 

195/)

Hüsnü Akıncı.
Kışla Cad. No. 109. 
Malatya.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

18

Komisyon kararı ve nc sebepten verildiği

( Dilekçe özeti : Felsefe imtihanı
nın başarmış sayılması hakkın
da).

Dilekçi : Felsefe imtihanında başan gösterdiğini ve or
talamayı doldurmak için istediği notun imtihan komisyonunca 
bilinmemesi sebebiyle başarısızlık durumuna düştüğünden ve 
esasen 7 ile 8 arasında bir fark bulunmadığından bahsile bu 
dersten başarmış sayılmasını istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Yönetmeliğin 
73 ncü maddesi yönetmelik sözlü imtihanlarda kanaat notlan 
dikkate alınmadan not verilmesini ve verilen notların hiçbir 
suretle değiştirilmemesini âmir olduğundan dilekçinin di
leğinin reddedilmiş bulunduğu ve adı geçenin bu hususta Da- 
nıştaya açtığı idari dâvasının da henüz neticelenmemiş olduğu 
bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

5787 4 . II . 1953

Muhsin e Al koç. 
Küçük Lânga Cad. 
d esi Bekârbev So. 
No. 4/1.
Aksaray - Samatya. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Kızına tecavüz 
eden Nrjad’m vazifesine şov veril
in ı si hakkında).

Dilekçi : Tertip edilen bir toplantıda esrarlı sigara ve içki 
içirmek suretiyle Kızı Nurhayat’ı kirleten Yüksek Denizcilik 
Okulu öğrencilerinden olup halen Mardin Şilebinde amatör 
kaptan vazifesini görmekte bulunan Nejat încediken’ in vazife
sine son verilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında adı geçen öğrenci
nin 1949 - 1950 ders yılı sonunda Denizcilik Okulundan mezun 
olarak mezkûr okulla iki seneden beri ilgisi kalmıyan ve hâlen 
hususi şahıslara ait gemilerde çalışması dolayısiyle ve Devlet 
Denizyolları idaresinde her hangi bir nispeti bulunmıyan Ne
jat Incediken hakkında yapılacak bir işlem olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı- 
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5788 4 . II . 1953
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1303/1214 Nüzhet Gökçe. 
14983/13758 Piyasa Cad.

1950 No. 55.
Sarıyer - İstanbul.

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

(Dilekçe özeti : Bir üst dereceden 
emekli maaşı verilmesi hakkında).

Dilekçi : Albay rütbesinde 15 sene kaldığından bahsile 1683 
sayılı Kanunun 16 nci maddesi gereğince bir üst rütbeden 
emekli maaşının bağlanmasını istemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
durumu 1683 sayılı Kanunun 16 nci maddesine uygun olmadığı 
gibi mumaileyhin aynı mesele için askerî Yargıtaya açtığı idari 
dâvasının da 12 Ocak 1950 tarihinde reddedilmek suretiyle ke
sinleşmiş olduğu bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış ilan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5789 4 . n  . 1953

14990/13760 Ahmet Yılmaz. 
1950 Orman işletme me

murları namına. 
Sarıkamış.

(Dilekçe özeti : Ücretli memur
ların maaşlı kadroya geçirilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Orman İşletmelerindeki ücretli memurların duru
munu düzeltir bir kanun teklifi mecvut ise Meclisin tatilinden 
evvel çıkarılmasını istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Orman işletmelerinde 
çalışan ücretli memurların maaşlı kadroya geçirileceğine dair 
bir kanun lâyihasının mevcut olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5790 4 . n  . 1953

14993/13761 M. Zeki Oral.
1950 Asarı Atika Müze* 

si Müdürü.
Konya.

(Dilekçe özeti : 2242 sayılı Ka
nundan istifade ettirilmesi hak
kında).

Dilekçi : 1941 yılında mütahassıs Arkeoloğ olarak Konya 
Müzesi Müdürlüğüne tâyin edilmiş olması maaşça mağduriyeti
ni mucip bulunduğundan bahsile ilköğretim öğretmen ve mü
fettişleriyle ilk öğretimde çalışmış ortaokul öğretmen maaşları
nın ayarlanmasına dair olan kanunlardan kendisi gibi bulunan
ların da istifade etmesini âmir hükümlerin konulmasını iste
mektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Sözü edilen 
5242 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 12 . VII . 1948 tarihin
de dilekçinin bahsedilen görevlerde bulunmadığından dileğinin
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebeplen verildiği

yerine getirilmesine imkân görülemediği 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

5791 4 . II . 1953

14994/13762 Rüstem Başarı. 
S413 7811 Deliler Köyiindc 
.'>S77 Malkara.

10644/0893 
10871/10108 
12779/11879 

19.ı0

( Dilekçi özeti : Maluliyet maaşı 
r< rihııeni hakkında).

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde Çanakkale Muharebesin 
de sağ kolundan yaralandığından ve bu sebeeple çalışmak kud
retinden mahrum ve geçinmekten âciz kaldığından bahsile mâ- 
lûliyet maaşı bağlanmasını istemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
1331 - 1332 senelerinde bir hastanede kolundan tedavi edildi
ğine dair kayıt ve rapor bulunmadığı gibi askerlik şubesinde 
harbde mâlûl olduğuna dair bir mâlûmat da bulunmadığından 
mumaileyhe 1325 tarihli Askeri ve Mülkî Tekaüt Kanununun
24 - 25 nci maddeleri gereğince malüliyet maaşı bağlanamadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5792 4 . II . 1953

4996/13764 Ha,san Sarıcan.
19.->0 Sığırcı Atik.

Köyünde.
Bandırma.

(D i l e k ç e  özeti  : E m ekli  hakkının  
111 ıı n e m a s ı ha k k ım la ).

Dilekçi : Fransız Şirketinde geçen 17 yıllık hakkından 10 
senesinin Devlet Demiryollanndaki 11 yıllık hizmetine eklene
rek baliğ olan 21 senelik hizmetinin eski ve yeni kanunlar hü- 
kiimünce emeklilik hakkının tanınmasını veyahut 17 senelik 
ikramiyesinin ayrıca verilmesini bu da kabil olmadığı takdirde 
muhtacin faslından yardım maaşı tahsis edilmesini istemekte
dir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Şirket Demiryol
larında geçen hizmetlerin 10 senesinin borçlanmak suretiyle ek
lenmesi hakkındaki Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel 
dilekçinin emekliye sevkedildiği için Şirket hattında geçen 
hizmetlerinin 10 senesinin borçlanmak suretiyle eklenmesine 
ve tekaüde tâbi olarak geçen hizmeti 20 seneyi doldurmadığın
dan emekli maaşı bağlanmasına kanunen imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Kurar No. Karar tarihi

Ko ııisyoıı kararı ve m> sebepte» verildiği

5793 4 . II . 1953

1+997/13765 Hüseyin Öner. 
1950 Eski Nahiye Mü

dürü.
Bacırga - Yüksek
ova.

(Dilekçe özeti : Açık maaşının 
verilmesi veya lekeıül maaşımı 
zam yapılması hakkında).

Dilekçi : Devlet hizmetinin müddeti kanuni merasimden 
geçip Tekaüt maaşının miktarının da tesbit edilerek bu maaşı 
üç sene aldıktan ve .Devlet Şûrasının kararı ve Dahiliye Vekâ
letinin emrilerine atfen 320 kuruş da maaşına zammedildikten 
sonra tekrar bu zammın iptal edilmesi yolsuz bulunduğundan 
bahsile ya azille, geçen müddete ait açık maaşlarının verilmesi 
veyahut da emir gereğince bu müddetin tekaüt maaşına zam- 
medilmesinin kabul buyurulmasım istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Danıştay kararı ge
reğince dilekçiye ait tanzim olunan emekli tahsis evrakı Sa- 
yıştayca Hescil olunmadan geri çevrilmiş bulunduğu için muma
ileyhe ait emekli muamelesinde tadil cihetine gidilmediği bildi 
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Sayıştay tahsis ve tescil işlemi aleyhine 
yapılacak müracaatların Sayıştay Kanununa göre evvel emirde 
Sayıştay Genel Kurulunda ve bilâhara da Danıştayca incelen
mesi icabettiğine mebni son muamele aleyhine bu mercilere 
müracaatta muhtar bulunan dilekçinin talebi hakkında komis
yonumuzca bu bakımdan yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5794 4 . II . 1953

14998/13766 Mehmet özer 
257/231 ve ar.

1950 Kitapçı Şefik ya
nında.
Hopa.

(Dilekçe iizeli : Haşla yere nakil 
ve. toprak verilmişi hakkımla i.

Dilekçiler : Topraksız olduklarından ve eski oturdukları 
yerde Devlet arazisi de bulunmadığından bahsile başka bir 
yere nakledilmek suretiyle topraklandınlmalarım istemekte
dirler.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : 5618 sayılı Kanun 
gereğince dilekçilerin bulundukları yerin iklim şartına uygun 
geniş topraklı diğer bir bölgede topraklandırılmaları o yerde 
oturan çiftçilerin ihtiyaçlarından fazla toprak olan yerlerde 
mümkün olacağı ve Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun yugu- 
lanmasına başlanmış olmasına göre müsait bir yer bulunduğu
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takdride dilekçilerin talepleri göz önünde bulundurulacağı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca 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

6795 4 . n  . 1953

14999/13767 Müslim Kayacan . 
843/783 ve ar.

1950 Hatay Mağazası.
Ulucami civarında. 
Urfa.

(Dilekçe özeti : At koşularına ait 
paranın verilmemesinden şikâ-

Dilekçiler : 1948 yılı sonbahar at koşulan için tahsis ve tef
rik edilen yedi bin küsur liranın Urfaya gönderilmek üzere es
ki mebuslardan Atıf Esenbel tarafmdan Ziraat Bankasından 
alınarak zimmetine geçirdiğinden bahsile haklı olarak bu ala- 
caklannın mumaileyhten istirdadına delâlet buyurulmasım is
temektedirler.

Başbakanlığın cevabi yazısında : Yarış ve ıslah Encümeni
nin Başbakanlıkla ilgisi bulunmadığına göre bu hususta yapıla
cak bir işlem olmadığı bilidirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetikikı kaza mercüne ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5796 4 . II . 1953

15000/13768 İbrahim Pala.
Kayıklı Kahve ci
van No. 19 da. 
Zahit Ünver. 
eliyle.
Konya.

(Dilekçe özeti : Tekrar memuri
yette tavzif edilmesi hakkında).

Dilekçi : 22 senedir Devlet Demiryollan İdaresinde ateşçi 
olarak çalışmakta iken sıhhi durumu bahane edilerek işine son 
verilmiş olması mağduriyetini mucip olduğundan bahsile te
kaütlük hakkını alabilmesi için tekrar vazifeye alınmasını iste
mektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin De
miryollarında loko ateşçisi olarak çalışmakta iken sağlık duru
munun müsaadesizliği ve kadro tensikatı dolayısiyle görevine 
son verilmiş ve halen boş kadro olmadığından tekrar tavzifi 
dileğinin yerine getirilmesine imkân görülememiş olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

8797 4 . n  . 1968



Dilekçe
No.

15,009/13777
1950

115010/13778

İsmail Yapar. 
Burhaniye Mah.
No. 90.
Ceyhan.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Vatani hizmet 
tertibinden ev, toprak -ve nakdî 
yardım yapılman hakkında).

Dilekçi : Birinci Cihan Harbiyle İstiklâl Savaşındaki hiz
metlerine mukabil bir ev biraz toprak ile vatani hizmet terti
binden nakdî yardım yapılmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin vatani hiz 
metine mukabil emlâk veya arazi verilmesine mevzuatın müsa
it olmadığı, nakdî yardım hakkında ise hususi kanunlara müs
teniden bağlanan maaşlara ait aylık hesaplarının isimleri her 
sene Bütçe kanununa eklenen (Ç) cetvelinde gösterilmekte bu
lunduğu ve bunun dışında kalanlara yardımda bulunulmasına 
kanunen imkân görülemediği 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
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5798 4 . II . 1953

Mehmet Tafa.
Namık Kemal Okulu 
öğretmeni.
Adana.

(Dilekçe özeti : Er olarak yaptığı 
hizmetinin memuriyetteki fiilî hiz
metine myılması hakkında).

Dilekçi : Er olarak yaptığı iki buçuk senelik hizmetinin di
ğer muvazzaf askerliğini yapan ve memuriyetteki fiilî kıdem 
ve tekaüt hizmetlerine sayılan subaylar gibi kendisinin de bu 
haklan faydalanmasını ve mağduriyetine meydan verilmemesi
ni istemektedir.

MilK Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 12 . 
IX . 1337 ve 1 . IV . 1340 tarihleri arasında orduda er olarak 
hizmet ettiği anlaşılmasına göre 788 sayılı Memurin Kanunu
nun müzeyyel maddesi gereğince Millî Mücadeleye raslıyan bu as
kerlik hizmetinden bir yıl 11 ay, 11 günlük süresinin fiilî hiz 
metine katılması gerekmekte olduğu 23 - VIII . 1339 dan sonra 
ki hizmetinin fiilî hizmetine katılmasına imkânı kanuni olma
dığı bildirilmektedr.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5799 4 . II . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

15012/13780 Mustafa Altın 
1950 ve ar.

Cazi Cad. No. 96. 
Diyarbakır.

(Dilekçe özeti : İstimlâk edilen 
dükkânları yerine yeni yapılanlar
dan kendilerine kiraya verilmesi 
halikında).

Dilekçiler : Belediyece istimlâki kararlaştırılan dükkânla
rının yıktınldığmda müşkül duruma düşeceklerinden bahsile 
yeni yapılacak dükkânların tercihan kendilerine kiraya veril
mesinin temin buyurulmasmı istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis konusu olan 
istimlâkin imar plânına göre yapılarak plân dışında kalanların 
sahiplerine bırakıldığı ve yüzleri caddeye çıkan arsalar üzeri
ne sahipleri tarafından yapıtırılacak dükkânların bundan evvel 
bu cadde üzerindeki dükkânlarda oturan kimselere tahsisi key
fiyetinin belediyece karara bağlanmasına imkân görülemediği 
ancak idari bakımdan âzami yardım ve kolaylık gösterilmesine 
çalışddığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Dilekçi: Nafia tarafından aleyhine açılan men’i müdahale 
dâvasına karşılık aynı mahiyette kendisi de mukabil dâva aç
tığı halde yargıcın kendi dâvasına bakmıyarak aleyhine açı
lan dâvanın neticelendirildiğinden ve vârisi bulunduğu evinin 
salon kısmının yıkılmasına karar verildiğinden, fakirliği 
dolayısiyle hükmü temyiz edemediğinden bahsile bu haksızlı
ğın giderilmesini ve hukukunun sıyanet buyurulmasmı iste
mektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Müştekinin davacı 
aleyhine aynı mahiyette açtığı mukabil dâvanın Yargılama 
sırasında dâvacının ölümü ile kızı Nafıa’nın dâvayı takibe baş
ladığı ve Şükrü namındaki şahsın da müdahil olarak dâvaya 
kalblmasiyle devam eden muhakeme sonunda : Dilekçi Yusu- 
fun mezbure Nafıa’nın arsasına 20 santimetre tecavüz ettiği 
tesbit olunarak tecavüzün men’ine ve mütekabil dâvanın reddi
ne karar verildiği, ve mumaileyh Yusuf Çetin’in vâki temyizi 
üzerine bu hükmün Yargıtayca onandığı anlaşılmasına göre 
yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercünce incelenerek karara 
bağlanmış ve Yargıtayca de onanmış olan bir hususla ilgili is-

Karar No. Karar tarihi

5800 4 . II . 1953

15014/13782 Yusuf Çetin 
1950 Nusratiye Mah. 

41 So. No. 23. 
Mersin.

( Dilekçe özeti : Haksız olarak ve
rilen hükümden şikâyet).



Dilekçe
No.

15015/13783
1950

15017/13785
5699

1950

25

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

tek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

S801 4 . II . 1953

Mehmet îsfoa.
D. D. Y. Ticariye 
Ambarında S. No. 
32349.
Eskişehir.

(Dilekçe özeti : Maaş farkmvn ve
rilmesi hakkında).

Dilekçi : Evvelce kendisinin 14 ncü dereceye dâhil edile
rek 67 lira ücret verilmekte iken bilâhara 4620 sayılı Kanuna 
uygun olmadığı ileri sürülerek 13 ncü dereceye terfi etmesi 
lâzımgelirken yapılmamış olması ve üç sene yanlışlıkla kesilen
7 lira maaş farkının verilmemesi mağduriyetini mucip oldu
ğundan bahsile terfiinin yapılmasını ve maaş farkı olan 252 li
ranın da verilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 30 . 
VI . 1947 tarihinde 13 ncü dereceden 174 liraya terfi etmiş bu
lunduğuna göre mütaakıp terfii de 30 . VI . 1950 de mevzuu- 
bahis olacağı ve bu duruma göre müstedinin mağdur edilme
miş olduğu gibi tevkif edilmiş olan yedişer lira farkın da ken
disine iade edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususlla komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına, dilekçinin durumu ıslah edilmediği , ve bir ihtilâf 
zuhur ettiği takdirde kaza merciine müracaatta muhtariyeti
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5802 4 . II . 1953

Asım Kunbar. (Dilekçe özeti : Aleyhine verilen
Zevher Köyünde. hükümden şikâyet).
Refahiye.

Dilekçi : Hazine ile aralarmda zuhur eden gayrimenkule 
ait tapu iptali dâvasının sonunda Refahiye Asliye Hukuk 
mahkemesinden aleyhine verilen ve Yargıtayca onanmış olan 
26 . II . 1948 tarihli kararda yolsuzluk bulunduğundan bah
sile şikâyet olunmakta ve dâva dosyalannm celbiyle yeniden 
tetkik buyurulmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında ; Dilekçinin şikâyet 
konusu edilen hükmün Yargıtayca onandığı anlaşılmasına 
göre yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5803 4 . II . 1953
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ir,021/13788 Ali Mak.
1950 Tabaklar Mah.

tnadiye Mezarlık So. 
kak No. 29.
Üsküdar - İstanbul.

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

1727/161»
1950

Abdiilkadir Kokgil. 
Orman Geoıel Mü
dürlüğü 2 nci Şube 
S. I. Başmühendis. 
Yardımcısı.
Ankara.

1733/1621 Ali Rıza Karakava. 
2+36/2279 Nusratiye Mah 
4942/ 48 So. No. 25.

1950 Mersin.

(Dilekçe özeti : Kesilen maluliyet 
maaşının verilmeni hakkında).

Dilekçi : Askeri Tıbbiye Hastanesi Sağlık Kurulundan al
mış olduğu mâlüliyet raporu üzerine 6 ncı dereceden mâlûl 
aylığı bağlandığı halde bilâhara yapılan devre muayenesinde 
mâlüliyet derecesinin kaldırılmış ve maaşının da kesilmiş ol
ması mağduriyetini mucip olduğundan bahsile mâlüliyet maa
şının yeniden bağlanarak verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
halen mâlüliyet derecesine girecek bir ârızası bulunmadığı an
laşılmış bulunduğundan mâlüliyet aylığı bağlanmasına kanu
ni imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5804 4 . II . 1953

( Dilekçe özeti : Askerlikte geçirdi
ği müddetin kıdemine ilâvesi hak
kında).

Dilekçi : Yedek subay okulunda ve subaylıkta geçen hiz
metlerinin, sivil memuriyetteki kıdemine eklenmesini istemek
tedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 1 Eylül 
1939 tarihinden önce terhis edilmiş olması hasebiyle isteğinin 
kanunen tervici kabil olmadığı bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Gerek 4379, gerekse 5585 sayılı kanun
ların bu baptaki açık ve kesin hükümlerine göre vâki istek 
hakkında komisyonumuzca da bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5805 4 . II . 1953

(Dilekçe özeti : Maluliyet aylığı 
bağlanması hakkında).

Dilekçi : Askerliği esnasında sakat kaldığmı, Adana Aske
ri Hastanesinden aldığı rapor kâfi görülmediğinden kendisinin 
Ankara'da tekrar muayenesine lüzum gösterilmiş ise de yol 
parasını teminden âciz bulunduğundan bu muayeneye gide
mediğini beyanla, yol parasının verilerek Ankara’daki hasta
neye sevkı hususunun sağlanmasını ve mâlüliyet maaşı bağlan
ması için gereken sair muamelelerin de ifası lüzumunun alâ
kalılara bildirilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

ilk muayenesine ait raporlarda tesbit edilen ârızası 551 sayılı 
Kanuna bağlı emraz cetvelinde gösterilen derecelerden hiçbi
rine girmemekte olduğu ve son müracaati üzerine kendisinin 
tiekrar tam teşekküllü Ankara Mevki Hastanesinde muayene 
ettirilmesi kararlaştırılarak keyfiyet tebliğ edilmiş ise de yol 
parasını temin edemediğini ileri sürerek bu muayeneye gitme
diği ve harcırahının temini mevzuunda Vekâletçe yapılacak 
bir işlem blunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mâlüliyet iddiasında ısrar eden dilek
çinin durumunu tesbit ettirmek üzere bir kere de vekâletçe 
gösterilen tam teşekküllü hastaneye müracaatla muayene ol
ması ve bu hastane sıhhat kurulundan istihsal edeceği son ve 
katî rapor iddiasını müeyyit bulunduğu takdirde hakkında 
bu dairede muamele ifasını talep etmesi lâzım ve zaruri oldu
ğuna göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal bulunmadığına ve mumaileyhin teminden âciz olduğu
nu beyan ettiği yol parası için usulüne tevfikan mahallî bele
diyesine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5806 4 . II . 1953

(Dilekçe özeti : Okul masrafının 
<ılınmaması hakkında).

Dilekçi : Siyasal Bilgiler Okulunun ikinci sınıfında üst üs
te iki sene kalmış olmasından dolayı bu okuldan çıkarılarak 
yapılan masraf için aleyhine dâva ikame edildiğini beyanla, bu 
masrafın kendisinden aranmamasını yahut mecburi hizmetinin 
halen mensup bulunduğu Millî Savunma Vekâletine devrini 
istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Bir sınıfta iki 
sene üst üste kalmış olmasından dolayı mezkûr okulla ilişiği 
kesilen dilekçinin mecburi bir hizmeti bulunmadığına göre 
böyle bir hizmetin devri de bahis mevzuu olamıyacağı ve okul 
masrafı hakkmdaki dâvanın henüz karara bağlanmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin evrak arasında bulunan 
ikinci dilekçesi münderecatına nazaran okul masrafı hakkın- 
daki dâva aleyhine hükme bağlanmış olmasına ve diğer cihete 
mütaallik vekâlet cevabına göre vâki istek hakkında komis
yonumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1749/1637 İsmet Cesur. 
11234/10442 Piyade Okulu 

1950 Temel Kursu.
S. No. P. 950 - 52. 
Çankırı.

5807 4 . H . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibimin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten, verildiği

1784/1668 Hüseyin Çakır. 
li)50 Köybucağı Köyünde. 

Terme.

( Dilekçe, özeti : Necati Yazıcı adın
daki şahısla Terme Jandarma üst
çavuşundan şikâyet).

Dilekçi : Necati Yazıcı adındaki şahsın tabanca ile kendi
sini tehdit edip cebinden parasını almış, daha evvel de müta- 
addit defalar ahırından öküz, inek ve mandasını çalmış oldu
ğunu ve bu hususta vâki ihbar ve şikâyeti üzerine Terme Ka
zası Jandarma Üstçavuşunun adı geçen Necatiyi himaye ede
rek hakkında hiç bir muamele yapmadığını beyanla, keyfiye
tin tahkik ve tetkikini ve lâzımgelenlerin cezalandırılmasını 
istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Suçlu sanılan kim
seler hakkmdaki tahkik evrakının, 5677 sayılı Af Kanunu
nun yürürlüğe girmesi üzerine, mahallî C. Savcılığınca mua
meleden kaldırılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Suçlu sanılan kimseler hakkmdaki 
cezai takibatın 5677 sayılı Kanuna tevfikan merciince tatil 
edilmiş olduğu vekâletin yukarıya alınan cevabından anlaşıl
masına göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına, ancak dilekçinin şahsi hak noktasından ait oldu
ğu mahkemeye müracaatla icabedenler hakkında dâva açmak
ta muhtariyetine karar verildi.

Dilekçiler : Tüllün bedellerinden evvelâ %  10 ve sonradan 
da %  5 ve 4 üzerinden kesilen paraların sahiplerine iadesini 
ve bundan sonra böyle bir tevkifatm yapılmamasını istemekte
dir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Türk Tü
tün Ortaklığı Kanunu hükümlerine göre bu paraların iadesi
ne imkân görülemediği ve mezkûr paralarla koruyucu bir mü- 
essesenin kurulması hususunda mutabık kalınmış olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâletin kanu
na ve Türk Tütün Kongresi kararına müsteniden cevabına gö
re bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçilerin taleplerinde ısrar ettikleri takdir
de usulen kaza mercine müracaatta muhtariyetlerine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5808 4 . II . 1953

1785/1660 Balcah ve diğer Köy 
l'i)50 muhtarları.

Balcalı - Çarşamba.

( Dilekçi özeti : Tütiln bedellerin
den kesilen paraların iadesi hak
kında).

Karar No. Karar tarihi

5809 4 . n  . 1953
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1802/1685 
1950

Dilekçe
No.

1852/1727
1950

1865/1738

1950

Yaşar özgün. 
Ahırkapı ınevdanı. 
No. 14.
Sultanahmet - İstan
bul.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon k a ra r ı ve ne sebepten verildiği

( Dilekçe özeti 
hakkında).

Maaş bağlanması

Dilekçi : Refah hâdisesinde vefat eden kardeşi Arif Özgün
den kendisine aylık bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Gerek mül
ga 1683 sayılı gerekse yürürlükte bulunan 5434 sayıh kanun
larda kardeşe aylık bağlanacağına dair bir hüküm mevcut ol
madığından dilekçinin vâki isteğinin nazara alınamıyacağı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5810 4 . n  . 1953

Afmmare Barcu. 
Rasimpaşa Mah. 
li İm alı çeşme So. No. 
51.
Kadıköy - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Emekliye ayrılma
sı ve saire hakkında).

Dilekçi : Trablusgarp Muharebesi ile Birinci Cihan Harbi
ne ve İstiklâl Savaşına iştirak ederek mütaaddit yaralar aldı
ğı ve İstiklâl madalyasiyle de taltif edildiği ve teğmenlik 
rütbesini haiz bulunduğu halde bunların hiçbiri nazara alın
maksızın 1943 yılında bir yedek subay gibi terhis ve bütün 
kanuni haklardan mahrum edildiğini beyanla, ya yeniden is
tihdamını yahut tekaüde sevkını veya terhis tarihinden iti
baren teraküm eden maaşlarının verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
şeref ve haysiyeti muhil halleri itiyat edinmiş olduğu, İstan
bul Komutanlığınca teşkil edilen askeri bir heyetin tanzim 
ettiği mazbata münderecatı ile mahallî zâbıtaca yapılan tah
kikattan anlaşılarak 2340 sayılı Kanunun (A ) fıkrası gere
ğince subaylık hakkının kaldırıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle kaza merciince tet
kiki lâzımgelen istek hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5811 4 . n  . 1953

Osman Güngör. 
Çaylaklar Köyünde 
Taşköprü - Kastamo
nu.

(Dilekçe özeti : Bir meranın köy
lüye terki ve saire hakkında■)'.

Dilekçi : Köylerinin ihtiyar heyeti ile Hazine arasında bir 
meraya mütaallik olarak cereyan eden muhakeme sırasmda 
Hâzinenin altı bin lira zarara sokulduğunu ve sözü geçen 
meranın köy halkînm intifama terkedilmesi zaruri bulundu
ğunu beyanla keyfiyetin tahkik ve tetkik edilerek bir karara 
bağlanmasını istemektedir,
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Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Vaktiyle köy 
öğretmeninin geçimine terkedilmiş olan mezkûr meranın son
radan ihtiyar kurulunca geri alınarak mukabilinde başka 
arazi gösterildiği ve bu meraya vâki müdahalenin men’i ta
lebiyle Hazine tarafından aynı heyet aleyhine açılan dâvanın 
muhakemesi neticesinde de bahis mevzuu müdahalenin men’i- 
ne ancak imar bedeli olan altı bin liranın Hâzineden alınarak 
ihtiyar kuruluna tevdiine hükmedilmiş olduğu ve bu hükmün 
Hazînenin temyizi üzerine Yargıtayca tetkik edilmekte olup 
henüz karara bağlanmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara 
bağlanmış olan bir hâdise ile ilgili istek hakkında komisyonu
muzca 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

5812 4 . II . 1953

1890/1763 Aziz Demirel.
1950 Çalışma Vekâleti 

Bölge Çalışma Mü
dürlüğü, 
tş Müfettişi.
Bursa.

(Dilekçe özeti : Maaş derecesinin 
yükseltilmesi hakkında).

Dilekçi : Elindeki Danıştay ilâmı gereğince bir derece 
yükseltilmesini istemekliedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin yine 
Millî Eğitim Vekâleti emrine geçmiş olması hasebiyle isteği 
hakkında yapılacak bir işlem bulunmadığ» bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahis mevzuu Danıştay ilâ
mına dayanarak maaş derecesinin yükseltilmesi talebiyle da
ha evvel Büyük Millet Meclisine yapmış oldlğu müracaat se
lef komisyonca incelenmiş ve o zaman Millî Eğitim Vekâle
tinden alınan cevaptan, kendisinin aynı konuya dair Danıştay- 
da ikinci bir dâva açmış ve binaenaleyh meselenin tekrar ka
za mercüne intikal etmiş bulunduğu anlaşılarak mezkûr mü- 
racaati hakkında muamele ifasına lüzum olmadığına 4 . V .
1949 gün ve 2801 sayı ile karar verilmiş bulunmasına göre, 
yazılı şekilde karara bağlanmış olan bu husustan dolayı ko
misyonumuzca tekrar tetkikat icrasına mahal görülemediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5813 4 . II . 1953

1963/1827 Halit Dündar.
1950 Otakçılar Mesçit So. 

No. 24, 26, 28 de. 
Eyüp - İstanbul.

(Dilekçe özeti : A f Kanununa bir 
madde ilâvesi hakkında).

Dilekçi : İstanbul Barosu Yönetim Kurulunun hiçbir deli
le istinat etmiyen karan ile avukatlık meslekinden çıkarılmış 
olduğundan ve A f Kanununa, kendisi gibi meslekten ihraç 
edilen avukatlann haklanın da nazara alan hükümler ilâvesi 
icabedeceğinden bahsile, gereğinin yapılmasını istemektedir.
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Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Avukat
lık şeref, haysiyet ve vakarma uymıyan birtakım hal ve hare
ketlerde bulunduğu sabit olmasından dolayı evvelâ Baro Yö
netim Kurulunca iki sene müddetle işten menedilmesine karar 
verilmiş ise de vekâletin yazılı emir yoluna baş vurması üze
rine bu kara nn haysiyet divanınca bozularak mumaileyhin mes 
lekten çıkarılmasına karar verildiği ve 5677 sayılı Kanunun 
7 nci maddesine göre de bu hâdisenin affm şümulü dışında 
kalmış olduğu bildirilmektedir,

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Büyük Millet Meclisine 
yaptığı müracaat tarihinden bir gün sonra, yani 14 . VII . 1950 
tarihinde kabul edilen 5677 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde; 
Hâkimler ve Memurin kanunları ile bunlara ek kanunlara ve 
sair hususi kanunlara tevfikan verilmiş ve verilecek idari ve 
inzibati karar ve yapılmış ve yapılacak işlemlere affın şümu 
lü olmadığı açıklanmış ve müstedinin durumu 1739 sayılı 
Meclis kararında tesbit edilen esaslara da tevafuk etmemek
te bulunmuş olmasma ve mamafih talep yeni bir kanun tek
lifi mevzuu ile de ilgili görülmesine binaen mezkûr talep hak
kında zikredilen sebeplerden komisyonumuzca muamele ifa
sına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5814 4 . II . 1953

1996/1860
195j0

Zckeriya Kılıç, 
tnönii Malı. Muhtarı 
Sarıkamış.

( Dilekçe özeti 
hakkında).

İznos otlâkıyesi

Dilekçi : 2502 sayılı Kanun hükümleri dairesinde Sarıka
mış Kazası halkının intifama terk ve tahsis kılmmış olan 
(îznos) otlakıyesine sonradan ciheti askeriyece tecavüz ve 
müdahale edildiğinden bahsile, sözü geçen otlakıyenin eskisi 
gibi halk yedinde ipkasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Sarıkamış’
taki (îznos) çayırmm Tanm Vekâletince 14. Süvari Tümeni 
hayvanlarına tahsis edilmiş olduğu ve bu çayırm halk ile bir 
alâkası kalmamış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müraca- 
cat edebileceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4 . II . 1953
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2031/1892 Zübeyde Özkan. 
1950 Balgat Mah. dc. 38 

No. lu evde.
Ankara.

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

( Dilekçe özeti : Kocasına Emekli 
maaşı bağlanması re saire hakkın
da).

Dilekçi : Kocası Bedri Özkan’a emekli aylığı bağlanması
nı, ikramiye verilmesini ve son derece geçim sıkıntısı çek
mekte olduklarından tahsil çağında bulunan çocuklarının da 
parasız yatılı okullarda yetiştirilmesini istemetkedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Tapu memuru iken 
1609 sayılı Kanuna göre tevkif ve bilmuhakeme bir sene kü
sur ay hapse mahkûm edilen Bedri Özkan’ın, hükmün infazı ta
rihinde mer’i 1683 sayılı Kanun mucibince tekaütlük hak ve 
maaşının sakıt olduğu ve hakkında Memurin Kanununun 49 
ncu maddesinin de uygulanmış bulunduğu ve diğer isteğinin 
vekâleti ilgilendirmiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Adı geçen Bedri Özkan, 5677 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinin tefsirine mahal olmadığına müte
dair olan 1739 sayılı Meclis kararının muhtevi bulunduğu esas
lara göre mezkûr Kanunun derpiş eylediği aftan mahkûmiyet 
neticelerine şâmil olarak istifade ettirilmek lâzrmgeldiği tak
dirde, bu gibilerin emeklilik hak ve maaşlarının avdet ede
ceği yolundaki Sayıştay Genel Kurulu kararı gereğince işle
me tiâbi tutulmak icabedeceği cihetle, iktizası ait olduğu vekâ
letçe bu yolda yapılmak üzere, vâki istek hakkında komisyo
numuzca muamele ifasına mahal olmadığına ve dilekçinin ço
cuklarına mütaallik isteğinden dolayı merciine müracatta 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5816 4 . II . 1953

3665/3457
1950

daha dört sene jandarma gediklisi olarak çalışabileceğini ve 
terhisi tarihinden sonra kanuni süre içinde tekrar mesleke 
alınması hakkında merciine müracaat etmiş olduğu halde na
zara alınmadığını beyanla, bakiye müddetini ikmal edinceye 
kadar yeniden tavzifini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin taahhüt 
ettiği hizmet süresini bitirdikten sonra arzusu ile terhis edil
diği ve dosya durumunun müsait olmaması ve kanuni bir mec
buriyet de bulunmaması hasebiyle tekrar tavzifine imkân gö
rülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına

A. Reşit öcal. (Dilekçe özeti : Tekrar Jandarma-
Divitçioğlu Cad. de. yu alınması hakkında).
No. 74.
o Dilekçi : Refikasının vefatı üzerine küçük cocuklarmabamsnın. , , , . , , , , . " . . .bakmak için meslekten ayrılmış ise de neşet tarihine nazaran



Dilekçe
•No.

9843/9164
3249/2199

1950

10257/9531
1950

—  33 —

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

mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarih:

5817 4 . II . 1953

(Dilekçe özeti : Sicilinin düzeltile
ri k tekrar tavzifi haşkkmda).

Dilekçi : Jandarma üsteğmeni iken hakkında düzenlenen 
bir sicile dayanılarak emekliye sevkedilmesinde hiçbir veçhile 
isabet ve mâdelet bulunmadığından bahsile, sözü geçen sicilin 
düzeltilmesini ve tekrar tavzifini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin mesleki 
kifayetsizliğinden dolayı 1683 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin (D) fıkrası mucibince emekliye sevkedilmiş olduğu ve 
bu baptaki kararnamenin de yüksek tasdika iktiran ettiği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu sicilin mevzuata uygun 
olup olmadığı noktasından tetkiki idari kaza merciine ait bu
lunduğundan dilekçinin vâki talep ve iddiasını dâva şeklinde 
mezkûr mercie karşı dermeyan etmekte muhtar olmak üzere 
isteği hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5818 4 . n  . 1953

Ali Ulvi Sebülktekin 
Emekli .Jandarma 
Subayı.
Göksu.

Ali Rıza Soysallı (Dilekçe özeti : Kanunlara aykırı
B. P. 3. olun sınır dışı kurarının düzeltil-
Lâzrkiye - Suriye. inesi hakkında).

Dilekçi : Kendisinin Erzurumlu ve Türk vatandaşı olduğu
nu Birinci Cihan Harbinden evvel Kafkafya’da ticaretle meş
gul babası Orhan’ ın nezdinde bulunduğunu ve babasının ölü
mü üzerine ortağı tarafından himaye edildiğini haksız ve ka
nunsuz olarak sınır dışı edildiğini ve Danıştaya açtığı dâva
sının süre aşımı sebebiyle reddedilmiş olduğunu beyanla bir
takım gizli kuvvetlerin tezviri neticesi düçar olduğu bu mağ
duriyetten kurtarılmasını, millî şeref ve haysiyetinin iadesini 
istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçi hakkında ya
pılan telflrikat sonunda; bu şahsın bir Türk vatandaşı olmayıp 
Ruslar tarafından özel maksatla yetiştirilmiş bir Rus casusu 
olduğu kanaatine varılmış ve nüfusa usulsüz yapılan kaydi 
sildirilerek 14 . VII . 1943 günü Suriye’ye sınır dışı edilmiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

madıgma karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

5819 4 . II . 1953

(Dilekçe özeti : T a/y m bedeli veril
mesi hakkında ).

Dilekçi : 4105 sayılı Kanuna göre almaya istihkak kes 
betmiş olduğu bir er tayın bedelinin verilmemekte bulunduğu
nu beyanla, tesviyesi hususunun karar altına alınmasını iste
mektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
tayın bedelini almış olduğu cihetle Büyük Millet Meclisine 
vâki müracaatından vazgeçtiği bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü Vekâlet cevabına göre bu hususta ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5820 4 . II . 1953

Sözen yerine Kâtip
Tokad Bilecik Ankara

Ahmet (türkan Ismail . 1 skin Ömer Bilen

Reis 
Maraş 

Abdullah yİytemiz

•‘1880/3f>94 Mühmet Sarpege. 
1941 Tarım Vekâleti Top

rak İşleri Genel Mü
dürlüğünde Reepam. 
Ankara.

Balrke«ir 
Ali Fahri İşeri

Bolu Konya Elâzığ
Mahmut, Gnçhümez Ahdürrahman Fahri Ağaoğlu , Ifâmit Ali Yöney

Gümüşane 
Ahmet Kemal Varınca

Kars Kastamonu Malatya
Mehmet Bahadır Muzaffer Ali Mühto Abdülkadir özbay

Trabzon Urfa Yozgad
Salih Esad Alper en Reşit Kemal Timuroğlu Faik Erba$

(Dilekçe sayısı : 86)

*>•<*

T. B. M. M. Basımevi



Dönem

Dilekçe
No.

9293/8590
1948

10814/9896
1949

: IX T. B. M. M. Toplantı 3

d i l e k ç e  k o m i s y o n u

/  A F T A L I K  K A R A R  C E T V E L İ

-  -8 Sayı : 58 

27.  I V . 1953 Pazartesi

Dilekçe sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Cevdet Düz giden. 
Kolcu.
Gümrük kolcuları, 
adına 2101.
İzmir.

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Gümrük kolcuları
na gece ve gündüz tatil günlerin
de bekçilik yaptırilmaması hakkın
da).

Dilekçi: Yüksek Meclise sunduğu ve 2754 sayı ile Dilekçe 
Komisyonuna havale buyurulan her iki dilekçesiyle de belirttiği 
gibi Gümrük kolcularına kanuna muhalif olarak yaptmlan gece 
ve tatil günlerindeki bekçilik vazifelerinin üzerlerinden alınma
sını ve bu işin 12 . IV . 1933 gün ve 14149 sayılı Vekiller Heyeti 
kararında tesbit olunan şahıslara gördürülmesini ve yahut bu 
mevzu ile ilgili ve 2/14153 sayılı kararname ile kabul edikmiş 
bulunan nizamnamenin 44 ncü maddesinin C. fıkrasının tefsir 
olunmasını istemektedir.

Kayıtlara nazaran; zikrolunan dilekçelerin vürudu kaydına 
rastlanamamıştır.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında: Kolcuların; 
vazife ve teşkilât icabı olarak lüzumlu zamanlarda ve münavebe 
suretiyle gecs nöbetlerine tâbi tutulması zaruri görülmekle ni
zamnamenin tefsiri cihetine gidilmesine mahal görülemediği be
lirtilerek, dilekçinin 28 . VII . 1950 tarihinde emekliye ayrılmış 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Tefsir teklifinde bulunmaya yetkili ol
suya n komisyonumuzca, v: 1u t. V.p İr: klanda b;v r:. 1 raclo ifa
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5821 11. I I . 1953

Osman Uzuııkul.
Yeşiltepe 404 Sn 
Hane No. 4.
İzmir.

Dilekçi : Yerköy Kazasının Çakır Hacıali Köyünde tesis et
tiği mandıradan; kendisinin bulunmadığı bir sırada Mehmet 
Şahin ve adamları tarafından eşyalannın ve peynirlerinin ça-

( Dilekçe özeti : Mandırasından eş
ya ve peynirlerini çalan failleri 
himaye eden savcı, hâkim ve jan
darma kumandanından şikâyet).
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1 )i İlikçe 

\ o .

14837/13637 
1950

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve tıe sebeplen verildiği

lımp ve failler suçüstü yakalannuş bulunduğu halde savcının 
bunları tevkif etmediği gibi bidayeten haklarında ademita- 
kip kararı verdiğinden ve bozma kararı üzerine de evrakı tah- 
kikıyeyı uzun zaman mevkii muameleye koymadığından; hâ
kimin de aynı maksatla yakalanan peynirler hakkmda gayri- 
kanuni olarak ihtiyati tedbir karan verdiğinden, keza bu 
mevzuda müddeti kanuniyesi içerisinde açılmıyan dâvayı dahi 
kabul ve kendi aleyhine yürüttüğünden ve çalman eşyanın yeri 
malûm bulunduğu halde jandarma kumandanı tarafından ara
ma nm başka yerlerde yapıldığından mesruk peynirlerin tanı
dıklara gönderildiğinden ve saireden bahsile bu kanunsuz mu
ameleleri yapanlar hakkında icabeden kanuni takibatın yapıl
masını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Müştekinin yaptığı 
mandıradan 4 bin lira alacağı olan ve ayrıca imal edilen pey
nirler üzerinde de hak iddia eden Mehmet Şahin’in bu pey
nirlerden 34 tenekesini Ankara’ya sevketmesi üzerine ve ya
pılan hırsızlık iddiası dolayısiyle savcılıkça ihtilâfın; hukuki 
mahiyeti bakımından bidayeten ademitakip karanna bağ
landığı, vâki itiraz üzerine ve yaptırılan tahkikat neticesin
de; hâdisenin emniyeti suüstimal mahiyetini haiz olduğu ka
bul edilerek adı geçenler hakkmda âmme dâvası açıldığı ve 
tu itibarla savcının himayekâr hareket ve menfaat temin etti
ği yolundaki iddiaların hiçbir delile istinat etmediği, işin ge
ciktirilmesi iddiasının da keza vârit olmadığı, hâkim tarafın
dan da ihtilâf mevzuu olan peynirler üzerinde teminat muka- 
fcili ihtiyati tedbir kararı verilmesinde keza bir yolsuzluk bu
lunmadığı ve iltizamkâr hareketi de anlaşılamadığı için şikâ
yet sebebiyle tâyini muameleye mahal olmadığı neticesine va
rıldığı bildirilmektedir. *

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5822 11 . I I . 1953

(Dilıkçt özeti : Askerî yargıçlara 
¡la tazminat verilmesi hakkında) .

Dilekçi : Hak ve vecibeleri bakımından sivil yargıçlardan 
hiçbir suretle farklı bulunmamaları icabeden askeri yargıçla
rın da bunlara tanınan haklardan istifadelerini temin için ica
beden kanuni tadilâtın yapılmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Tetkik ettiril
meye değer mahiyette görülerek bir komisyona tevdi olunan 
bu işin, bir kanun mevzuu bulunmasına binaen ilgililerin in
tizar etmesi icabettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanım teklifi mevzuu ile ilgili

Masan Aydemir. 
As. Pos. 13877 K. 
As. Adlî Yargıcı. 
Sivas.
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Dilekçe Dilekçe sahihinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

bulunajı talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesine göre; Komisyonumuzca bu sıfatla yapılacak bir iş
lem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5823 11 . II 1953

14839/13639 İrfan öner. (Dilekçi özeli : 6608 lira kira al<ı-
1050 Eski Hamam Malı. cağının ödenmesi hakkında).

Ceyhan Dilekçi : Ceyhan Orta Sanat Okuluna vermiş olduğu binala
ra ait alacakh bulunduğu 6 608 lira icar bedelinin Millî Eğitim 
Vekâletince ödenmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında: Mahallen öden
mesi icabettiği halde ödenmediği anlaşılan mezkûr bedeli icarın 
Vekâletçe ödeneceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre ta
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5824 11 . II . 1953

14840/13640 Sedat Nemlioğlu. 
155/135 İskân memunı. 

(¿eli bolu.

(Dilekçe özeti : Müstahak bulun
duğu açık maaşlar Mm tediye olun
ması hakkında).

Dilekçi : Keşan Kazası iskân memuru bulunduğu bir sırada 
vekâlet emrine alınmak suretiyle açıkta bırakıldığı zamana ait 
olup ve tahsisat bulunmadığından dolayı ödenemediği bildiri
len 1946 ve 1947 yılları açık maaşlarının münakale yoliyle te
min ve kendisine ödenmesini istemektedir..

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : 
Dilekçinin açıkta bulunduğu zamana ait olup, 2919 sayılı Ka
nuna göre tahakkuk eden 906 küsur liralık alacağı için ancak 
1948 yılı tahsisatından para gönderilip, diğer senelere ait ala
caklarının da tesviyesi hususunun Maliye Vekâletine yazıldığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre ta
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahaü ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5825 11. I I . 1953
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( Dilekçe özeti : Bir tertip mahsu
lü olarak hakkında verilmiş bulu
nan sımrdışı kararının kaldırılma
sı hakkında).

Dilekçi : Aslen Türk soyundan olan; şerefli ve tarihî bir 
aileye mensup bulunduğunu ve bin bir fedakârlık ihtiyar ede
rek Bulgaristan’dan Anavatana gelip ve henüz yerleşmiş bu
lunduğu bir sırada hazırlanan bir tertip neticesi olduğunu kuv
vetle tahmin etmiş bulunduğu bir isnat dolayısiyle sınır dı&ı 
edilmesine karar verilmiş bulunmasından büyük bir elem duy
duğunu ifade ederek hiçbir hükme istinat etmeden verilen 
mezkûr kararın kaldırılmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Bulgar uyruklu olan 
dilekçinin; tezkerede yazılan sebep dolayısiyle ve 3529 sayılı Ka
nunun 23 ncü maddesine dayanılarak icra Vekilleri Heyetinin 
26 . 1 .1950 gün ve 3/10524 sayılı Kararı ile sınır dışı edilmiş 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, vâki talep hak
kında tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı. soyadı ve adresi Komisyon kaı arı ve ne sebepten verildiği

5826 11 . I I . 1953

14842/13642 Fıuıd Hasanoğlu. 
lit;>0 Abd¿ilhak Hâmid 

Cad. No. 66/4. 
Taksim - İstanbul.

(Dilekçe özeti : 9 yıla baliğ olan 
ordu ve öğretim hizmetinin emek
lilik müddetine, katılması hakkın
da).

Dilekçi : Orduda ve öğretmenlikte çeçen 9 yılkk müddetinin 
tekaütlük hesabında nazarı itibara alınmadığından şikâyet et
mektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 1926 yılında sınıf 
çavuşu olarak jandarmaya intisap edip; gedikli başçavuş olarak 
ve yaş haddinden dolayı 3779 sayılı Kanuna göre emekliye çıka
rılmış olan dilekçmin bu durumuna binaen orduda ve öğret
menlikte geçen hizmetlerinin 669 sayılı karar ve 1683 sayılı 
Kanunun 9 ncu maddesi muvacehesinde emeknlik hesabına 
dâhil edilmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciine müracaatta muhtar bulu
nan dilekçinin talebi hakkında Vekâlet cevabına göre Komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

14848/13646 İbrahim Tecer.
1 !>r»0 Kuşdili Malı. No. 71 

Kırşehir.

5827 11.11.1953



14851/13649 İbrahim Kocakuş. 
1950 Camiikebir Mah. de. 

Orhangazi.

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

(Dilekçe özeti : müracaatının Ma
liye Vekâletince 11 aydır intaç 
olunmadığından, şikâyet).

Dilekçi : Ekli olarak takdim kıldığı tebliğ kartlarının tet- 
kikından da istihraç buyurulacağı üzere vâki, müracaatının 
Maliye Vekâletince 11 aydır neticelendirilmediğinden şikâyet 
etmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin; adına 
tarholunan vergilerden bakiye borcu olan 956 küsur lirayı öde
mekten imtina etmesi üzerine Tahsilât Komisyonundan alınan 
karara tevfikan bir kısım eşyasının haczen satışa çıkarıldığı 
ve bu suretle yapılan tahsilâta ait verilmek istenilen makbuz- 
larıda almaktan imtina etmiş bulunduğundan, Vekâletçe;
1 . IV . 1949 tarihli müracaatı üzerine yapılan incelemeden 
sonra olunacak muamele hakkında 27 . III . 1950 tarihinde Buı 
sa valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
Komisyonumuzca bir işiem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5828 11. I I . 1953

14852/13650 Ahmet Savaşoğlu. 
1050 Kaptan - Posta. 

Kutusu No. 180. 
İzmir.

(Dilekçe özeti : Muattal bir vazi
yette duran Krtuğrul Yatının ken
disine kiralanması hakkında'/.

Dilekçi : Yıllardır Boğaziçi koylarında; metrûk ve muattal 
bir vaziyette duran Ertuğrul Yatını gösterilecek fennî şekil 
ve şerait altında tamir ettirerek ve Turizm işlerinde kullan
mak üzere kendisine kiralanması için vâki müracaatlarının 
sudan bahanelerle Ulaştırma Vekâletince is af olunmadığından 
şikâyet ederek Hazine ve şahıs nefine olan bu talebinin yerine 
getirilmesi için tavassut buyurulmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye daha 
önce yapılan tebligatı havi tezkere örneğinin gönderildiği be
lirtilmekte ve mezkûr yazıda da Yatın tâdilinin çok masraflı 
olacağı ve aynı zamanda inşa maksadına uygun düşmiyeceğine 
hali hazır durumunun sefere elverişli bulunmadığına işaret 
olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5829 11 . II . 1953
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I )i|ekçı

No.
Dilekçe sahihinin

adı. sovadı ve adresi

14856/13653 tdris Kaçmaz ve ar. 
1950 Derince Köyünde. 

Erzincan .

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

( Dilekçe özeti : Köse mevkiindeki 
tarlalarının, kendilerine bırakılma
sı hakkında).

Dilekçiler: Metrûk araziden olup yıllardır zilyedi bulunduk
ları topraklarının ellerinden ahnarak göçmenlere verilmek iste
nildiğinden şikâyet ederek Köse mevkiindeki bu yerlerinin 
kendilerine birakılmasını istemektedirler.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiler, topraksız 
veya az topraklı kimselerden iseler tasarrufları altındaki ara
zilerden yeteri kadarım köylerinde toprak dağıtılıncaya kadar 
Hâzinece kendilerine kiralanması ve göçmenlere tercihan boş 
arazilerden toprak verilmesi hususunun Erzincan Valiliğine 
yazılmış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet ' cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yaplmasma mahaû 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5830 11 . II . 1953

14857/13654 Hikmet Güney. 
15217/13952 Orta Mah. de. Eski 

1950 P. T. T. Hat Bakı
cısı.
Sason.

( Dilekçe (keti: Eski vazifesine tek
rar alınması hakkında).

Dilekçi: Istifaen ayrılmış bulunduğu P. T. T. İdaresi hat ba
kıcılığına tekrar tâyin olunmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında: Askerden dönüp de 
sıra bekliyen ve 4379 sayılı Kanuna göre tercihan tâyinleri icap 
eden dağıtıcı ve hat bakıcıları bulunduğundan dilekçinin tek
rar vazifeye alınmasının mümkün görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre ta
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5831 11. I I . 1953

14860/13656 Halim Terzi.
1950 Ben t deresi Nro. 

542/2.
Ankara.

( Dilekçe özeti : Tahrif olunan sağ
lık raporunun iptal olunması hak
kında).

Dilekçi: Aldığı sağlam raporu üzerinde Emniyet Genel Mü
dürlüğü Başhekimi tarafından yapÜan tahrifat dolayısiyle po
lislikten çıkarılmış ve açtığı dâvanın da Danıştayca sadece bu 
rapora itibar olunarak reddedilmiş bulunduğundan şikâyet 
ederek vücutça hiçbir ânzası olmadığından mezkûr raporun ip
tal olunarak tekrar mesleke alınmasını istemektedir.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında : Aydın Emniyet kadro
sunda stajyer olarak çalışmakta iken memur sınıfına nakil işle
mi dolayısiyle Aydın Memleket Hastanesi Sağlık Kuruluna mu-
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Dilekçe
No.

14862/13658
1950

Dilekçe sahihinin
■ieli, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

ayene ettirilen dilekçi hakkında tanzim olunan raporda kendi
sinde düz tabanlık ârızası tesbit edilmiş ve muahharen Gülha- 
ne Hastanesinden aldığı raporla da bu ârızası belirtilmiş oldu
ğundan dilekçinin; polis meslekine giriş ve yükseliş tüzüğünün
14 ve 15 nci maddelerine tevfikan ilişiğinin kesilmiş ve bu mev
zuda açtığı dâvanın da Danıştayca reddedilmiş bulunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5832 11. I I . 1953

Osman Baki ve ar. (Dilekçe özeti : ikinci sınıf inıti-
Üniversite İktisat hanlarına </irme hakkının t anın-
Fakültesi öğrenci le- masına dair).
ınnden . Dilekçiler : iktisat Fakültesi 2 nci sınıf müdavimlerinden
İstanbul. bulunduklarını, ancak 1948 - 1949 yılında birinci sınıfta kal

mış bulundukları tek derstan 1 . I . 1950 tarihinde yürürlüğe 
giren yeni imeihan talimatnamesine tevfikan 1950 Şubatın
da imtihana girerek muvaffak oldukları halde 2 nci sınıf im
tihanlarını ancak bir sene sonra vermek gibi izahı müşkül 
bir durumla karşılaşmış bulunduklarından ve bu mevzuda 
Rektörlüğe yaptıkları müracaatların da nazarı itibara alın

madığından ve bu meyanda talimatnamenin bu hükmü ile 
kabili telif bulunmıyan birçok kararlar verilmiş olduğundan 
şikâyet ederek 1950 Haziran ve Eylül dönemlerinde mezkûr 
sınıf imtihanlarına girmeleri için karar verilmesini istemek
tedirler.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabına bağlı İktisat Fakültesi 
Dekanlığı tezkeresinde :

Durumları Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinin 9 ncu mad
desine temas eden dilekçilerin Fakülte tedrisatında bilhassa 
ehemmiyet atfedilen ve hususi bir deneme mahiyetinde kabul 
olunan birinci sınıfın bir kısım derslerinin imtihanlarını ta
mamlamadan ve geriye kalan tek dersin imtihanını ileride 
ikmal etmek şartı ile diğer arkadaşları ile aynı zamanda 3 
ve 4 ncü sömestre imtihanlarına kabul olunmalarına mezkûr 
madde muvacehesinde imkân ve her hangi bir sebep görüleme
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüllü : 4936 sayılı Kanuna göre; tetkiki evvel 
emirde Fakülte Yönetim Kuruluna ait bulunan talep hakkın
da bu bakımdan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5833 11 . I I . 1953



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi K o  ai.syoıı k a ra r ı  ve ııe s e b e p le n  v e r ild iğ i

14863/1365j9 Ramazan Budak .
1950 Serez Mübadillerin

den.
Karaoğlanlı Köyün
de.
Edremit.

14864/13660 Turgut Şişli.
1950 İstasyon karşısında 

Şen Otelde. 
Eskişehir.

( Dilekçe özeti : İskân hakkının ta
nınmadığından şikâyet).

Dilekçi : Mübadil muhacirlerden olup iskân tarihinde küçük 
olduğundan dolayı kendisine verilmiyen iskân hakkının bugün 
müstakil bir aile reisi olarak verilmesi icabettiği halde veril
mediğinden şikâyet etmektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında :
1340 yılında Serez’den gelerek İzmir’e iskân olunan mu

maileyhin; burasını terkederek Salihli’ye yerleşmiş bulunduğu 
ve kanuni müddeti içerisinde de her hangi bir iskân talebinde 
bulunmadığı için 885 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre; 
iskân hakkı sâkıt olduğundan hakkında bu bakımdan bir mua
mele yapılmasına imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar olan 
dilekçinin talebi hakkında, vekâlet cevabına göre yapılacak 
tir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5834 11. I I . 1953

(Dilekçe, özeti : İcra Vekilleri He
yeti kararına atfen yapılmış bulu
nan 19 . VIII . 1948 gün ve 
76/7049/6/2889 sayılı Başvekâlet 
tamiminin nazarı itibara almma- 
d ığından şikâyet).

Dilekçi : Askerlik hizmetini yapmak üzere ayrılmış bulun
duğu P. T. T. memurluğuna; terhisini mütaakıp ve tekrar alın
ması için yaptığı müracaata sıraya konulduğundan bahsile ce
vap verilmesi hasebiyle belediye ve ceza evinde açılan diğer 
memuriyetler için Başvekâletin kendi' durumunda olanların 
tercihan tâyin olunmalarına mütedair bulunan 19 . V I I I . 1948 
gün ve 76/7049/6/2889 sayılı tamimini de zikrederek yaptığı 
müracaatlarında keza iltifat görmediğini belirterek mağduri
yetine mahal bırakılmamak üzere mezkûr tamimin hangi ah
valde tatbik olunacağının belirtilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin vuku- 
bulan müracaatının münhal ve ihtiyaç vukuunda nazarı iti
bara alınmak üzere askerden dönen memurları sıralıyan lis
teye kaydedildiği, bu durumdaki memurlara lüzum ve ihti
yaç bulunan yerlerde 4379 sayılı kanundaki esaslar dairesinde 
ve sırasına göre kendisine hizmet teklif olunacağı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Tetkik ve icabeden muamelenin ifası 
ilgili vekâlete ait bulunmasına binaen; talep hakkında komis-



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

yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5835 11 . II . 1953

(Dilekçe özeti : Tekrar işe alınma
sı veyahut yardım yapılması ve 
maluliyet maaşı bağlanması hak
kında).

Dilekçi : Çalışmakta olduğu Ereğli Kömür İşletmesi Kandil
li Ocağında, geçirdiği bir iş kazası neticesinde, havza da çalışa- 
mıyacağı hakkında verilen rapor üzerine işten çıkarılmış ve ha 
len muhtacı muavenet bir durumda bulunduğunu belirterek 
tekrar eski işine alnmasını veyahut yardım yapılmasını ve ma
luliyet maaşı bağlanmasini istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin, İşçi Si
gortalan Kurumunun faaliyete geçmesinden önce iş kazası g<; 
çirmiş ve havza da çahşamıyacağı hakkında raporlu bulunma
sı itibariyle kendisine kurumdan yardım yapılmasına ve yeni
den tavzif olunmasına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bulu
nan dilekçinin talebi hakkında, komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5836 11 . I I . 1953

14853/13651 Hanım Sağlıbaş. (Dilekçe özeti : Oğluna ait ceza-
Meydan Malı. de. nın affolunması hakkında).
Birecik

Dilekçi : Kaçakçılık suçundan dolayı oğlu hakkında Gaziar- 
teb Asliye Ceza Mahkemesince verilen ve 1 sene hapis, 2 sene 
sürgün ve 1 000 lira ağır para cezasına dair olan mahkûmiyet 
karanmn infaz olunması halinde 6 nüfuslu efradı ailesinin pe 
rişan bir duruma düşeceğine işaret ederek af olunmasını iste
mektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Satmak için üzerinde 
esrar bulundurmaktan suçlu Abit Sağlıbaş hakkında ittihrz 
olunan 26 . X I . 1949 tarihli mezkûr kararın kesinleşmiş olduğu 
ve yapılan işlemlerde kanuna aykın bir cihet görülemediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin tarihi müracaatı ve bâzı suç 
ve cezalann affına mütaallik 5677 sayılı Kanunun ahiren yü
rürlüğe girmiş bulunması itibariyle vâki talep hakkında tâyir.i

14868/13664 Ilasan Solmaz.
Ova Köyünde. 
Karadeniz Ereğlisi.
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muameleye mahal görülmediğine karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

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

5837 11. I I . 1953

( DUekçr özeti : Kendisine terfihi
ni temin edecek bir hizmet veril
mediğinden şikâyet).

Dilekçi : Tahsil durumu ve mesbuk yurt hizmetleri nazarı 
itibara alınmaksızın kendisinin İstanbul Belediyesinde bu du
rumu ile mütenasip bulunmıyan bir vazifede çalıştırıldığından 
bahsile; terfihini temin edecek olan sair bir vazifeye alınma
sını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Belediye Elektrik ve 
Sanayi işletmeleri Müdürlüğü bekçiliğinde istihdam olunan di
lekçinin daha önce memuriyette bulunmamış olduğu için başka 
bir vazifeye tâyin olunmasına şimdilik imkân görülemediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâletin cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5838 11 . II . 1953

14860/13665 Ahmet Kalyon.
Belediye Tophane 
garajı.
İstanbul.

Yayia Cad. No. 10. 
Şehremini - İstanbul

13lif>l Nail Altıneıoğlu. (Dilekçe özeli: Emeklilik karan-
Kmekli Yarbay. Knın iptııl olunması hakkında).

Dilekçi : 3360 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin g fıkrasına 
tevfikan ve sadece üstünün kendisine olan şahsi husumetinden 
dolayı tanzim ettirdiği 1946 siciline itibar olunmak suretiyle, 
haksız ve mesnetsiz olarak emekliye sevkedilmiş bulunduğun
dan, keza bu konuda açtığı dâvaya rüyet eden Askeri Yargıta- 
yın; hakkı kazasını lâyıkı veçhile istimal etmiyerek talebini 
reddetmiş bulunduğundan şikâyetle; bilcümle sicil ve mahrem 
notlarının ve Vekâletteki dosyasının celp ve tetkik buyurularak 
sicil mevzuatı hilâfına yapılan emekli muamelesinin iptal olun
masını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin; bu 
mevzuda 3410 sayılı Kanuna dayanarak Askerî Yargıtayda aç
mış olduğu dâva ile keza tashihi karar talebinin bu merci ta
rafından reddedilmiş bulunduğuna göre yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış bulunan bir meseleye taallûk eden talep hakkında; Teşki
lâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesinin sarih hükmü karşı-
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Dilekçe Dilekle sahihinin

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

sında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5839 11 . II . 1953

(Dilekçi özeti: Müddeti hizmeti
ne f/öre ınıuış derecesinin yiiksel- 
Iilm esi hakkında).

Dilekçi : İlkokul öğretmenliğinde geçen hizmet seneleri ile 
keza yüksek tahsili bulunduğu nazarı itibara alınmaksızın, 
3656 ve 5242 sayılı kanunlardan istifade ettirilmediğinden, 
dolayısiyle 25 yıllık devlet hizmetine mukabil henüz 50 lira 
maaş almakta bulunduğundan şikâyetle mağduriyetinin telâ
fisi için müddeti hizmetine göre ve 1 . VI . 1950 tarihinden 
muteber olmak üzere maaş derecesinin yükseltilmsini istemek
tedir.

Millî Ezitim Vekâletinin cevabi yazısında : 4598 sayılı 
Kanunun yürürlüğe girdiği 31 . V . 1944 yılma kadar hüküm
leri mer’i bulunan 1702 sayılı Kanuna tevfikan eerfi ettiril
miş bulunduğu yüksek tahsilini bitirmesini mütaakıp da zik- 
rolunan 4598 sayılı Kanundan faydalandınldığı, 5242 sayılı 
Kanundan ise ortaokul öğretmenliğine geçmiş bulunması ba
kımından faydalandırılamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Hukukunun muhtel kılındığında ısrar 
ettiği takdirde kaza merciine müracaatta muhtar bulunan di
lekçinin, talebi hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5840 11. I I . 1953

14867/13668 Şadaıı Kadıpaşıaoğhı.
Karajgüan riik Orta- 
oku'lu Matematik Öğ
retmeni.
Îstaınhu'l.

14871/13667 Hüsnü Demir ve 
kardeşleri.
A skerî 11 asit an o Cad
de üzerinde I lokıan- 
tacı Mustafa Kara
yalı eliyle.
Aılaıva.

(Dilekçe ö z e li : Mübadil hakları
nın eenlm esi hakkında).

Dilekçiler : Mübadil muhacir olarak iskân olundukları 
Gümüşhacıköy Kazası iskân Memuruna tevdi etmiş bulunduk
ları ve terkettikleri gayrimenkullere ait tajpu senetleri üze
rine tanınan haklarının mütaaddit müracaatlarına rağmen il
gili makamlarca ve bu memur tarafından verilmediğinden şi
kâyet etmektedirler.

Tarım Vekâleti cevabi yazısında : Mürettep mahallerinde 
nüfusları nispetinde kendilerine arazi verilmek suretiyle is
kânla alâkaları kesilmiş bulunan dilekçilere; 4796 sayılı 
Katî Tasfiye Kanunu karşısında terkeyledikleri gayrimenkul
lere mukabil bir şey verilmesine imkân olmadığı billirilmek- 
tedir.

Gereği düşünülü : Kaza merciine müracaatta muhtar bu-
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lunan dilekçilerin talebi hakkında Vekâlet cevabına göre ko
misyonumuzca 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

5841 11 . I I . 1953

14874/13670 İhsan Şankal.
Bahariye - Durak - 
Keresteci Aziz So. 
No. 56.
Kadıköy - İstanbul.

( Dilekçe özeti : Emekli 
lanı n m as ma, dair).

hakkının

Dilekçi: 27 yıldır çalışmakta olduğu Demiryolları İdaresin
de geçirdiği bir sinir buhranı yüzünden vazifesi başına gideme
diği bir kaç gün için; kaydının terkin edilmiş bulunduğundan 
tazallümü hal ederek 5434 sayılı Kanuna göre kendisine emek
li hakkı tanınmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında: 1 nci İşletmede ça
lışmakta iken 20 günden fazla vazifesini terketmiş bulunan di
lekçinin; 8 . VI . 1944 tarihinde kaydının terkin edilmiş bu
lunduğu ve müddeti hizmetinin 25 seneyi doldurmadığı için de 
emekliye sevkının mümkün olmadığı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

5842 11. I I . 1953

14880/13672 Ulvi (îürel.
D. I). Y. 2. İşletme 
Ka'llem âmiri 
S. No. 6779.
Ankara.

( Dilekçi özeti : ('ocuk zammı ve
rilmesi İ k i  kİ; nıdıı).

Dilekçi: Ankara Fen Fakültesi yüksek kimya kısmında tah
sil gören ve 1928 doğumlu bulunan oğlunun bu tahsile liseyi 
ikmal ettikten bir sene sonra devam etmiş olduğundan bahsile 
çocuk zammından mahrum bırakıldığını belirterek emsal bir 
müracaat dolayısiyle bu hakkının tanınmasına dair Dilekçe 
Komisyonunca ittihaz buyurulan 2289 sayılı karara müşabih 
bir kararla kendisine de bu hakkın tanınmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında: Maliye Vekâletinin
8 . V . 1950 gün ve 3378/1239/131139 sayılı işarı üzerine mez
kûr istihkakın mumaileyhe tamamen ödenmiş bulunduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına göre yerine getirilmiş 
olduğu anlaşılan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5843 11. n  . 1953
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14882/13674 Sınai ve Ticari Züııı- 
reier İşletme T. A. »Ş. 
.N'orlstlern llaıı 
No. 1<).
Galata - İstanbul.

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

(Dilekçe özeti : Yurt içinde imal 
(dileni neviden bulunanı bâzı ithal 
malı alâtı ziraiye üzerindeki güm
rük muaflığının kaldırılması hak
kında).

Dilekçi : Şu sırada ciddi bir buhran geçirmekte oían sana
yiimizin korunması için, memlekot dâhilinde yapılmakta bulu
nan el ve demirci ocağı gibi alâtı ziraiye nevinden olupta ha
riçten ithal olunanlar için tanınan gümrük muaflığının kal
dırılması istenmektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : 664 tarife 
numarasında isimleri yazılı bulunan ziraat alât ve edevatı için 
5608 sayılı Kanunla tanınan gümrük muaflığı üzerinde Tarım 
Vekâleti ile yapılan muhabereye atfen; memleketimiz dâhi
lindeki ziraat alât ve makineleri imal işi müspet ve programlı 
bir safhaya intikal edinceye kadar ithalâtın her hangi bir tah
dide tâbi tutulmasının ziraatımız ve dolayısiyle- millî iktisa
diyatımızın gelişmesi bakımından mahzurlu görüldüğü.

Ancak yurt içinde kâfi miktarda imal edilen ziraat alât 
ve makinalarımız nev’inden olupta gümrük muafiyetleri kal
dırılması lüzumlu görülen idhal malı aletler için bir kanun 
tasarısı hazırlanması hususunun uygun görüldüğü bildiril
mektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

5844 11 . II . 1953

14872/13668 Süheyl a Akıncı.
14212/13081 Postane arkası Kur

şuncu Merhum Hacı 
T ah ir evi.
Konya.

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

Dilekçi : 25 yaşım doldurması üzerine kesilmiş olan yetim 
aylığının; tedavisi kabil olmıyan bir sara illetine müptelâ 
bulunması bakımından 1683 ve 5434 sayılı kanunların 54 ve 74 
ncü maddelerine tevfikan iadeten tahsis olunmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Maaş tahsisi ciheti 
badehu düşünülmek üzere muayene ettirilmesi istenilen dilek
çinin, örneği dosyada bulunan dilekçesinden de istihraç buyu- 
rulacağı üzere: İsteğinin maluliyetinin bir sara illeti olmayıp 
bir sinir buhranından ileri geldiği ve şimdilik hastalığından 
bir eser kalmadığı için 5434 sayılı Kanunun 75 nci maddesine 
tevfikan aylık bağlanmasından ibaret bulunduğuna göre mez
kûr kanunun geçici 76 nci maddesi muvacehesinde kendisine 
iadeten maaş tahsisinin mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi icabeden
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l)ilek<;o Dilekçe sahihinin

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

talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5845 11 . II . 1953

14X73/1366!) Di'. Cev<ıt R. (iiir- (Dilekçe özeti : \fawj durumu hak*
soy. ' kında).
Anka ra ünaversit esi 
I). T. < Fakültesi 
(Tikeler < ’(»¿rafyası 
I )o<jenti.
A ıı ka ra.

Dilekçi : Dil Tarih Fakültesinde, 60 lira maaşla Asistanlık
tan bilimtihan muvaffak olduğu doçentliğe 4936 sayılı Üniver
siteler Kanununun 19 ncu maddesine tevfikan bir üst derece 
maaşı olan 70 lira ile tâyini gerekirken münhal ki.dro bulunma
masına binaen ve hakkı miiktesibi mahfuz bulundurulmak kaydı 
ile vermiş olduğu muvafakata müsteniden 50 liralık münhal 
bir kadroya tâyin edildiği halde; bu tâyin muamelesinin yeni 
bir tâyin mahiyetinde telâkki olunarak kanuni hakkı olan 70 
liranın verilmediğinden şikâyetle 4598 sayılı Kanunun 4 ncii 
maddesi hilâfına yapılan bu muamelenin yani yapılan tâyinin 
yeni bir muamele olmadığına, 50 ve 60 liralık kadrolarda ken
disine 70 lira ödenmesi icap ettiğine karar verilmesini istemek
tedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısına bağlı Ankara Üni
versitesi Rektörlüğü tezkeresinde Dilekçinin; Doçentliğe tâ
yin muamelesi dilekçede yazılı olduğu şekilde belirtildikten 
sonra; 1611 sayılı Yüksek Meclis karan muvacehesinde; Mu
maileyhe 50 liralık dûn kadroda hakkı müktesebi olan 70 lira
nın verilmesine imkân görülemediği ve ancak 60 ve 70 liralık 
Doçent kadrosu açıldığı vakit maaşının yükseltilebileceği. 
Danıştay’da açtığı dâvanın da; muamelenin mevzuata uygun
luğu bakımından reddolunmu'ş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
landığı anlaşılan talep hakkında Komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem olmadığımı karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5846 11. I I . 1953

I490!)/I3«i)4 Ayşe (> l.
Toprak Mahsulleri 
Ofisi memuru.
Salbri Şenkal yanın
da.
Kars.

( Dilekçe özeti : Dedesinden inti
kâl eden gayrimenkul kayıtlarının 
ç ikan İni ası hak kında).

Dilekçi : Dedesine ait ve Denizli’de kâin gayrimenkul ka
yıtlarının verilmesi hususunda mezkûr vilâyet tapu sicil muha
fızlığına ve tapu kadastro umum müdürlüğüne vâki müracaat- 
lanndan bir netice alamadığından şikâyet etmektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr kayıtlann 
aranılabilmesi için dilekçinin dedesinin ve babasının ad ve 
lâkaplarının bilinmesi zaruri görüldüğünden kendisine bu yolda
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tebligat yapılmak üzere aranan mumaileyhinin adresinde bulu
namadığı, bu kerre vâki müracaatı üzerine yine karar araştırılıp 
mezkûr hususatm kendisinden sorulması lüzumunun Eskişehir 
tapu sicil muhafızlığına yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep halikında Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahihinin
\(». ildi. soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5847 11. I I . 1953

(D ilek ç i ö z e ti : U m um i a f  ta leb i
ni' d a ir ).

Dilekçi : Hazırlanmış olan Af Kanunu lâyihasının âdi müc
rimlerin de istifadelerine yarıyacak şekilde ve umumi affı derpiş 
etmesini dilemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : A f ilânı Yüksek Mec
lisin yetkisine dâhil bulunması itibariyle Vekâletçe yapılacak 
bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahis mevzuu ettiği lâyiha 
5677 sayı ile kanuniyet kesbetmiş bulunduğundan komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5848 11 . II . 1953

(D ilek çe  ö z e t i :  E v  verilm esi hak
k ın d a ).

Dilekçi : Her türlü iskân yardımı gördüğü halde en mübrem 
ihtiyacı olan bir meskene sahip olamadığını ifade ederek her ne 
suretle olursa olsun kendisine bir ev verilmesi için lâzımgelen- 
lere emir verilmesini istemektedir.

Tarım Vekâleti cevabi yazısında : Tek nüfus olarak yurda 
geldiği için ev verilmiyen fakat halen 5 nüfus sahibi olduğu 
anlaşılan dilekçiye bir ev verilmesi hususunun Çanakkale 
Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre ta
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

14890/13678 Me'lmet Arat.
< Jüneyli Köyünde.
< ielibohı.

14878/13671 Möhmet Yakın ay. 
Ceza e)vnTid<‘. 
Tarsus.

5849 11 . II . 1953



16

14888/13676 Dr. Osman Akifoğlu 
Haşan Halife Mah. 
Vatanperver So.
No. 4.
Fatih - İstanbul.

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

(Dilekçe özeti : 3000 liralık nakdî 
yardım yapılması hakkında).

Dilekçi : Kırım Türklerinden olduğunu ve tıbbi aletleri ile 
mualecesinin Gümrük idaresince yurda kabul olunmaması 
yüzünden mağdur edildiğini ifade ederek tababet meslekini 
icra edebilmesi için kendisine ödünç olarak 3 000 liralık bir 
nakdî yardımda bulunulmasını istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye; tahsisat 
kifayetsizliği yüzünden istenilen miktar yardımda bulunul
masının mümkün olamadığı. Ancak şimdilik mesleki ile mü
tenasip bir işe yerleştirilmesi için teşebbüse geçildiği, buna 
imkân bulunmadığı takdirde hayatını kazanması için bir mik
tar nakdî yardımda bulunulacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5860 11. I I . 1953

141*27/13710 Osman Noyan. ( Dilekçe özeti : Hükmolunan 25 li-
15253/13980 Karaman Cad. \o. 8. ra para eczasının affolunması hak-

116/136 Fatih - İstanbul. kında).

Dilekçi : Tarihten 2 sene önce bırakmış olduğu ev ko- 
müsyonculuğunu; terkettiği tarihte Mâliyeye bildirmiş oldu
ğu halde Ticaret Odasına ihbar etmemiş bulunduğundan do
layı 25 lira para cezasına mahkum edilip ve bu cezasının da 
hapsen infazına tevessül olunduğundan tazallümühal ederek;
2 oğlu askerde ve halen fakrü zaruret içerisinde ve 65 ya
şında bulunan bir kimse olmasına merhameten bu cezasının 
affolunmasını istemektedir.

Adalet Vekâleti cevabi yazısında : Dilekçinin; 2 seneden 
beri terki ticaret ettiği halde kanuni süresi içerisinde tescili
ni yaptırmadığından dolayı sicil memurluğundan yazılan tez
kere üzerine Asliye Birinci Ticaret Mahkemesince Ticaret 
Kanununun 38 ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddelerine 
tevfikan ve Yargıtay yolu açık olmak üzere 25 lira para ce
zası ile tecziyesine karar verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanun yollarına müracaatta muhtar 
olan dilekçinin vâki talebi hakkında; tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5851 11. I I . 1953
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M925/H3708 Şaban Tekin ve ar.
Bademli Köyü Muh
tarı.
Acıpayam.

Dilekc*o> Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Kargın Gölünü 
kurutmak suretiyle elde edecekleri 
sahanın kendilerine bırakılması 
hakkında).

Dilekçiler: Seyyar ahaliden iken yerleştirilmiş bulundukla
rı Bademli Boğazı mevkiindeki köylerinde arazi menaatı yüzün
den toprağa muhtaç bir durumda ve fakrü zaruret içerisinde 
kaldıklarını belirterek; 2500 dönümlük batak bir sahayı kap- 
lıyan Kargın gölünü kurutmak suretiyle elde edecekleri ara
zinin beyinlerinde taksimine müsaade olunmasını ve kendileri
ne bu mevzuda yardım yapılmasını istemektedirler.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında: 5516 sayılı Kanunun 
ikinci maddesine göre; bu kabîl bataklıkların kurutulmasına 
izin vermek yetkisi valiliklere ait bulunmasına binilen keyfi
yetin tetkiki ile dilekçilere gerekli tebligatın yapılması için 
Denizli Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre ta
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ııc sebepten verildiği

5862 11. n  . 1953

14928/113711 Mümin Yıldırım.
Çöplüce Köyünde 
Büyükçekmece - İs
tanbul.

( Dilekçe özeti 
talebine dair).

Topraklandırılma

Dilekçi: Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun bir türlü müs
pet bir tatbikat sahasına intikal etmediğinden ve ezcümle köy
leri dâhilinde bulunan Glâdina ve Ermeni köy çiftliklerinin ha
kiki ve mukayyet sahasının 15-17 bin dönüm oHm&sı icabeder- 
ken halen 50 bin dönümlük bir sahayı işgal etmekte ve kayden 
Hâzineye ait 3000 dönümlük metruk arazi bulunduğu halde1 
muhtaç halkın topraksızlık yüzünden el’an sıkıntı çekmekte ol
duklarından ve saireden bahsile derakap; Tapu ve Kadastro 
kanunlarının da tatbikına geçilmek suretiyle topraklandınl- 
malannı istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında: Çatalca’da çalışan 14 
numaralı Toprak Komisyonuna yaptırılan etüde nazaran; bu 
köyde, dağıtıma tâbi tutulacak Devlet arazisi bulunmadığı Çöp
lüce Çiftliği arazisinin de köylülerle davalı ve ihtilaflı bulun-i 
ması ve hissedar adedi bakımından 4753 sayılı Kanuna göre ele' 
alınmasında bir fayda görülemediği, devtetleştirilmek üzere el 
konulan Glâdina Çiftliği sahipleri ise bu muamelenin kesinleş
mesinden önce çiftlik arazisini satmış bulundukları, Ermeniköy 
Çiftliği arazisinden devletleştirilen 7245 dönümlük toprağın hak 
sahiplerine dağılmış olduğu.

Arazi kadastro ve tapulama işlerinin Adalet Vekâletini il
gilendirmekte bulunduğu bildirilmektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü: Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre ta
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmassma mahal ol
madığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

5853 11. I I . 1953

( Dilekçe özeti: 1455 sayılı Kanun
du değişiklik yapılması hakkında).

Dilekçi : Subay ve askeri memurların maaş ve terfi durum
larına dair hazırlanan kanun lâyihasında; kendileri gibi yedek 
subay çıktıktan sonra askerî memur olarak orduya intisap 
edenlerin durumuna rastlamamış ve bu zümrenin gerek terfi 
ve gerekse sair hakları bakımından subay ve sivil memurlara 
nazaran mağduriyetlerinin devam edegelmekte bulunduğun
dan bahsile mezkûr lâyihaya 1455 sayılı Kanunun; 6 ve 8 nci 
maddelerini sarahaten tadil eden hükümler konulmasını ve su
baylara tanınan haklardan faydalandırılmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Askerî me
murların terfi durumları hakkında; 1455 sayılı Kanun üzerin
de çalışılmakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesine göre; komisyonumuzca bu sıfatla bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5854 11. I I . 1953

(Dilekçe özeti: 5585 sayılı Kanun-- 
da değişiklik yapılması hakkında).

Dilekçi : 5585 sayılı Kanunun; 1. IX . 1939 yılından önce 
Millî Orduya ve Türkiye Cumhuriyeti Ordusuna yedek subay 
olarak iştirak edenlerin kâffesine teşmil olunacak şekilde de
ğiştirilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Bu mevzu hakkın
da vekâletçe yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

14921/13704 Nusret Karaosman- 
oğlu
Devlet Demiryolları
8 nci İşletme Müdür
lüğü memurlarından 
İzmir.

14924/13707 Kemal Bülbülân. 
11996/11143 5. Yurt İçi Bölge

Komutanlığı I. Ş. de 
Kd. 5. S. Mİ. Me. 
Kayseri.

5855 11. I I . 1953



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14920/13703 Nuri Marmara.
(5650/ Topalak 29. P. 

11137/10363 A. 111 Tb. K. V. 
Kd. Yzb, 
Erzurum.

19 —

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : 4 aylık mahkumi
yet müddetinin terfi müddetinden 
mahsup olunmasından şikâyet).

Dilekçi : Af talebini muhtevi ilk müracaatını mütaakıp vâki 
diğer müracaatlarında da; belirtiği g ibi; üstünün kuvvetli bir 
tahriki neticesi ve müdafai nefis maksadiyle yaptığı hareketin 
üstüne taarruz mahiyetinde telâkki edilerek ve Askerî Yargıtay- 
ca da tasdik olunmak suretiyle kesinleşen 4 aylık mahkûmiyetini 
tamamen çekmiş bulunduğunu, ancak yürürlüğe giren 5677 sa
yılı Af Kanununun 7 nci maddesi ile alâkalı bulunıyan ve mut
lak şekilde affa dâhil olan bu cezasının Millî Savunma Vekâle
tince yüzbaşılık nasbmdan düşülmek süretiyle mağdur edildiğim 
ifade ederek mezkûr maddei kanuniyenin doğru bir şekilde 
tefsir olunup mahkûmiyet müddetinin nasbından düşülmemesi 
için bir karar verilmesini istemektedir.

Dilekçinin ilk müracaatına cevap teşkil eden Millî Savunma 
Vekâleti karşılık yazısında : Dilekçinin 4 aylık mahkûmiyet 
cezasının Askerî Yargıtaydan da geçmek suretiyle kesinleşmiş 
bulunmasına göre Vekâletçe yapılacak bir muamele bulunma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tefsir olunması istenilen maddei kanuni
yenin tefsirine mahal olmadığı Yüksek Meclisin 1739 sayılı ka
ran ile tesbit olunmuş bulunmasına ve ihtilâfın kaza mercince 
de karara bağlandığına göre talep hakkında bir işlem yapılması
na mahal bulunmdığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5856 11 . n  . 1953

14919/13702 tdris Çetin ve ar.
Gazi Köyünde. 
Kozan.

(Dilekçe özeti : Toprak verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Toprak Kanununun bir an önce köylerinde de tat
bik olunmak suretiyle kendilerinin de araziye kavuşmalarının 
temin buyurulmasım istemektedirler.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Köylerinde dağıtıma 
başlanıncaya kadar, Devlete ait boş kültür arazisi mevcutsa 
Mâliyece muhtaç çiftçilere kiraya verilmesi iüzumunun Seyhan 
Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre ta
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5857 11 . H . 1953
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Dilekço
No.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

14917/13700 Necati Akın.
Tekkedere Köyünde. 
Zeytindaığ - Berga-

Komisyoıı kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti 
dair1) .

Toprak isteğine

Dilekçi : Topraksız bulunmalarına mebni bir an önce 
köyleri halkına arazi dağıtılmasını istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Toprak Kanunu hü
kümlerine tevfikan dağıtım yapılıncaya kadar pazarlık ve 
kira suretiyle toprak verilmesi hususunda İzmir Valiliğine 
yazılmış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5858 11. I I . 1953

14914/13697 Muharrem Yaşar.
Yeni Mahallede. 
Arac.

Dilekçe özeti > Uzatmalı jandarma 
eratı hakkındaki kanun lâyihasına
dair).

Dilekçi : 1949 yılında hazırlanmış bulunan ve temditli 
jandarma eratının emeklilik ve sair haklarının tanınmasına da
ir olan Kanun lâyihasından, mezkûr tarihte sin haddinden do
layı emekliye çıkarılmış bulunanların da faydalandırılması
nın göz önünde tutulmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Hazırlanmış olan 
mezkûr lâyihanın henüz yüksek Meclise sunulmamış bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili bulunan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun
15 nci maddesine göre; komisyonumuzca bu sıfatla yapıla
cak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5859 11. I I . 1953

14913/13696 Makbule Bayraktar. 
12834/11943 öneelbeci Dilim So.

Hatay Bakkaliyesi 
No. 33/E.
Ankara.

(Dilekçe özeti: Yetim maaşı bağ
lanması hakkında).

Dilekçi : Halen kocasından boşanmış, mâlûl ve muhtacı mu
avenet bir durumda olduğundan bahsile; ceza reisi iken ölen 
babası Refik’ten kendisine aylık bağlanmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Vefat tarihinde mer’i 
olan 1683 sayılı Kanunun 64 ncü maddesine göre dilekçiye ay
lık bağlanmasına mesağ bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bulu
nan dilekçinin talebi hakkında; mevcut kanuni sarahat karşısın-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

14905/13693 Nafiz Tdker ve ar. 
270 Sicil No.
Tekel Genel Md. 
Emeklilerinde«. 
İstanbul.

14899/13687 Mustafa Karadöl. 
DeveM.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

da komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5860 11. I I . 1953

(Dilekçe özeti: Bir dun derece 
üzerinden emekliye ayrılan Tekel 
emeklilerinin durumlarının ıslah 
olunması hakkında).

Dilekçiler : 3656 sayılı Taadül Kanunu gereğince bir dun 
derece üzerinden intibakları yapılmış olan tekel memurlarının 
bu durumlarının bir kanunla islâh olunacağını duyduklarını 
belirterek bu idarenin müktesep hakları zayi olan diğer emekli 
memurlarının da çıkarılacak kanunda nazara almmasmî iste
mektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazsında : 3659 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ve bu mev
zu ile ilgili olarak Ankara eski Mebuslarından Hıfzı Oğuz Beka- 
ta tarafından yapılan ve ilgili komisyonlarda İncelenmekte olan 
teklifin intaç edilmemiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü - Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesine göre komisyonumuzca bu sıfatla yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5861 11. n  . 1953

(Dilekçe özeti : Eski dâva vekille
rinden Şükrü Nayman hakkında).

Dilekçi : Bir kısım yüz kızartıcı suçlarından ve vâki mal* 
kûmiyetlerinden dolayı elindeki dâva vekâleti ruhsatı geri 
alınan ve ordudan tardedilmiş bulunan Şükrü Nayman adın
daki şahsın A f Kanunundan istifade ederek yenidein ruhsat
name almaya teşebbüs etmiş bulunduğundan şikâyet ederek 
durumunun incelenmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen Şükrü 
Nayman’ın yüksek Meclise vâki müracaatı üzerine Dilekçe 
Komisyonunca müttehaz ve evvelce komisyonca şekle bağlı 
ret kararı verilmiş bulunmasına göre 4359 sayılı Kanunun 
muvakkat 4 ncü maddesi hükmü ile salâhiyet verilen ve en 
yakın ağır ceza mahkemesince işin incelemeye tâbi tutularak 
bir karara bağlanmasının muvafık olacağına karar verilmiş 
ve mezkûr kararın da itiraza uğramış bulunduğu ve geçen bu 
muameleye göre Vekâletçe halen yapılacak bir iş olmadığı 
bildirilmektedir.
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Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5862 11. I I . 1953

(Dilekçe özeti: Ceza evi gardiya
nından şikâyet).

Dilekçi : Mevkuf bulunduğu Sultanahmet Ceza Evi Gardi
yanı Turan tarafından dövülüp ve hakarete mâruz kaldığın- 
dan şikâyetle icap eden muamelenin ifasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : isnat olunan suçtan 
dolayı adı geçen gardiyan hakkında; İstanbul 7 nci Asliye Ce
za Mahkemesinde kamu dâvası açılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; kanuni icabı
na tevessül olunduğu anlaşılan talep hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5863 11. I I . 1953

(Dilekçe özeti: Yunan Divam 
Harbince mahkum, edildiği 3 yıl
lık hapis cezasına ait bu müdde
tin fiilî hizmetine eklenmesi hak
kında).

Dilekçi : 1336 yılında Bursa Emniyet kadrosu polis memur 
larından iken kuvayi milliyeye mensup arkadaşlarına silâh 
verdiğinden dolayı ve Yunan işgal kuvvetleri divanı harbi 
tarafından mahkûm edilip ve Atina’da infaz olunan 3 yıllık 
hapis müddetinin; Yüksek Meclisin işgal kuvvetleri tarafın
dan işten menolunanlara maaşlarının verilmesini natık bulunan
9 Kânunusani 1339 tarihli kararı gereğince fiilî hizmet müdde 
tine katılmasını istemektedir.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında : 1336 yılında Yunan’lılar 
tarafından tevkif olunması üzerine meslekten çıkarılıp ve esa
retten dönüşünde bir müddet açıkta kaldıktan sonra 1926 tari
hinde tekrar polis memurluğuna tâyin kılındığı anlaşılan dilek
çinin bu tarihlere ait her hangi bir maaş kaydına tesadüf olu- 
namadığı için bu müddetin emeklilik hesabında nazara alınma
sına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : tetkiki kaza merciine ait bulunan talep 
hakkında İçtüzük’iin 53 ncü maddesine göre Komisyonumuzca

7368/6812 Ahmet Vahdeti. 
14850/13648 Başkaya Emniyet 

Komiser Muavini 
S. 2817.
Çorlu.

14900/13688 Mustafa Galyoııcu. 
15125/13877 Sultanahmet Ceza 

Evi kısım 1. kovuş 
6 da.
İstanbul.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

yonu karan ile müteveffa pederi
ne verilmesi kararlaştırılan arazi
nin verilmediğinden dolayısiyle
12 yıldır bu kararın infaz olun
madığından şikâyet).

Dilekçi : Müteveffa pederinin hali hayatta iken Yüksek Mec
lise vâki müracaat üzerine; Dilekçe Komisyonunca ittihaz buyu
rulan 910 sayılı kararla; Ziraat erbabından bulunmasına bina
en kendisine 1341 tarihli Muvazenei Umumiye Kanununun 
:J3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasına göre arazi verilmesi karar
laştırılmış olduğu halde yerine getirilmemesi hasebiyle tekrar 
yapılan müracaat ve şikâyet dolayısiyle aynı komisyonca veri
len 1945 tarih ve 2212 sayılı ve dilekçi ile mürisinin kanuni 
şartları haiz bulunmamalarına mebni kendilerine bir şey veri
lememiş olduğu hakkındaki Maliye Vekâleti cevabına göre, ke
za son defa kendisi tarafından yapılan müracaata karşılık da 
1946 tarih ve 2507 sayılı komisyon karan ile: Ziraatle iştigal 
etmemekte bulunduğuna ve yürürlüğe giren Çiftçiyi Toprak
landırma Kanuununa göre dağıtım esnasında bu kabîl isteklerin 
nazara alınacağına dair olan vâki işara nazaran yapılacak bir 
işlem olmadığı kararlaştırılmış bulunduğunu belirterek; Millî 
Mücadele kuvvetlerine silâh taşımakta iken Ingilizler tarafın
dan bütün emlâki imha olunmuş bulunan murisine tanınan bir 
hakkın 13 yıldır yerine getirilmemiş olması hasebiyle uğradığı 
mağduriyetin giderilmesi için; Samsun, İstanbul veya İzmir ha- 
valisnde 9 nüfuslu efradı ailesinin geçimine medar olacak mik
tarda arazi verilmesi hususunun karara bağlanmasını istemek
tedir.

İncelenen dosyaya nazararn: Şikâyet konusu edilen 910 sa
yılı karar muhtevası itibariyle «beyan edilen mesainin askerlik 
vazifesini ifa sırasında cereyan etmiş bulunması itibariyle arazi 
temlikine müsait kanuni sebeplerden olmadığı ve ancak ziraat 
erbabından ise ve civar mahallerde tevzie müsait arazi bulun
duğu takdirde 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 23 
ncü maddesinin a fıkrası mucibince toprak tevziinden faydalan- 
dmlması için Giresun Defterdarlığına yazılmış olduğundan 
oraya müracaat olunmasının kendisine tebliği» hususunu ih
tiva etmekte ve zikrolunan diğer komisyon kararları da dilek
çinin vâki beyanatını müeyyit bulunmaktadır.

5864 11. I I .1953

7374/6818 Fahriye Çulcu.
Tabak Mustafa eliyle 
Bulancak.

(Dilekçe özeti: Millî Mücadelede 
sepkeden hizmetinden dolayı 1937 
tarih ve 910 sayılı Dilekçe Komis-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve. ne sebepten verildiği

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1944 tarih ve 17939 sa
yılı yazı ile de arzolunduğu gibi dilekçinin kocasının ölümünden 
sonra büyük bir sefalete duçar olması sebebiyle işini takip ede
mediği için topraklandırılamamış bulunduğa ve muhtelif ta
rihlerde tevziat yapılmış olduğundan halen dağıtılacak toprak 
dahi kalmadığı.

Toprak Tevzi Talimatnamesinden de ancak çiftçilikle işti
gal eden toprağa muhtaç köylülerin istifadesi kabil olduğu 
gibi, 4753 saılı Kanun mucibince kültür topraklan Devlet Vekâ
leti emrine intikal etmiş bulunduğıından Vekâletçe yapılacak bir 
muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Daha önce aynı mealde vâki müracaatlar 
dolayısiyle selef komisyon tarafından ittihaz olunan kararla
rın dilekçinin ifade ettiği şekilde müspet ve iltizam edi
ci bir mahiyette bulunmamasına keza Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına yer görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5865 11 . II . 1953

13386/12480 Behiye Ongan.
Denizciler Cad. De
nizciler Ap. Kat3 
Daire 5.
Ankara.

Dilekçi: 31 Mayıs 1948 tarihli bir vasiyetname ile menkul 
ve gayrimenkul emlâk ve emvalini kendisine bırakan dayısı 
Hüseyin A şir Uluğ’un; bıraktığı bu vasiyetname aleyhine diğer 
vârisler tarafından açılan iptal dâvasının 6 ncı Asliye Hukuk 
Mahkemesince aleyhine neticelenmiş bulunduğundan, vâki Tem
yiz taleplerinin de keza reddolunduğundan bahsile; uğradığı 
haksızlığın telâfisi için dâva dosyasının celp ve tetkik buyuru
larak müttehaz kararın ref’ini dilemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi muvacehesinde; vâki talep hakkında komisyonumuzca 
yapılacak bir muamele bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

(Dilekçe özeti: Aleyhine olarak 
karara bağlanıp ve kanun yolla
rından da geçmek suretiyle kesin
leşmiş bulunan vasiyetname ipta
line mütaallik dâva dosyasının 
celp ve tetkik buyurulmadı hak
kında).

5866 11. H . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

12199/11334 Hafize Demirok.
Atpazarı tmamniy«- 
zi So. No. 5,6.
Fatih - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Şehit maaşının ar
tırılması veyahut hidematı vatani
ye tertibinden aylık bağlanması 
talebine dair).

Dilekçi: Birinci Cihan Harbinden; Şam civarında bulunan 
kıtalarımızın çekilmesini temin ederken şehit olan kocası ka
demli yüzbaşı Osman Hâki’nin tarihi şahadetini takibeden gün
lerde binbaşılığa terfi ettiğine dair kendisine tebligat yapılmış 
olduğu halde; yüzbaşılık rütbesi üzerinden şehit maaşı bağlan
mış bulunduğunu ifade ederek maaşının ya binbaşılık rütbesi 
üzerinden tadil ve itasını ve yahut kendisine hidematı vataniye 
tertibinden aylık bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçenin 
binbaşılığa terfiine dair dosyasında bir kayıt bulunmadığı gibi, 
Umumi Heyetin 1336 tarih ve 26 sayılı kararma göre de ma
fevk rütbe üzerinden maaş bağlanmasının da; ancak İstiklâl 
Savaşında şehit olanların yetimlerine münhasır bulunması iti
bariyle dileğinin yerine getirilmesine imkân görülemediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına ve talebin kanun tek
lifini mutazammın bulunmasına göre; komisyonumuzca bir mu
amele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Dilekçi : Umumi harbde şehit düşen kocasından kendisine 
ancak tütün ikramiyesi verilmekte olup ve her hangi bir maaş 
bağlanmadığından bahsile ikramiyesinin artırılmasını ve aylı
ğa çevrilmesi esbabının temin buyurulmasmı istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Şehit er Meh
met eşi olan dilekçiye; 1485 sayılı kanuna tevfikan ve her se
ne verilmekte olan tütün ikramiye miktarının, dağıtılan ikrami
yenin inhisar maddelerinin satışının az veya çok oluşuna göre 
değişmekte bulunduğundan artırılmasına ve ay beay ödenmesine 
imkân bulunmadığı gibi ve adı geçen zarifeye 1937 yılında bağ
lanan maaşın 300 kuruştan aşağı bulunması itibariyle 10 yıllığı 
peşinen ödenmiş ve Hazine ile alâkasının kesilmiş olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri karşısında; 
vâki talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5867 11. n  . 1953

12284/11416 Zarife Köstekçi 
15901/14847 Dedeoğlu Köyünde 

Devrek.

(Dilekçe özeti : Şehit maaşı bağ
ları maxi hak k md a).

5773 4 . II . 1953

5868 11 . I I . 1953
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Dilekle Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

13191/12288 İhsan Kurtoğlu.
Levent Mah. Çarşı 
So. No. 12.
Şişi i - Beyoğlu.

15965/1+909 Abdullah Eratlı. 
13369/12463 Cedit Mah. 
14332/13347 Kadıköy Kandıra 
15174/14173 Caddesi No. 21. 
15340/14328 Limit.

( Dilekçe özeli : 5434 sayılı Kanu
nun geçici 65 nci maddesinden 
harb mâl fillerinin dahi istifade 
vd-ij) edemiyecekleri hususunun ku
rura bağlananım hakkında).

Dilekçi : Krklareli Bölge Muhakemat Müdürlüğünde müs
tahdem iken yürürlüğe giren 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 65 nci maddesine göre; ücrette geçen hizmetlerine 
ait Maliye Vekâletince tanzim olunan cetvelle birlikte vâki 
borçlanma talebinin harb mâlûlü olduğundan dolayı reddedil
miş bulunduğundan bahsile bu hükümden istifade edemiyenler 
idadına dâhil edilmemeleri icabeden harb mâlûllerinin mezkûr 
maddei kanuniyeye tevfikan borçlanmaya tâbi tutulup tutul
mayacağının karar altına alınmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Harb mâlûllerinin 
dahi bu kanunun 44 ve 64 ncü maddelerine göre mezkûr mad
dei kanuniyeden istifade edemiyecekler meyanmda bulunan va
zife mâlûllerinden madut bulunmasına binaen; dilekçinin borç
lanma hükümlerinden faydalandınlamıyacağı ve nitekim bida- 
yeten vekâletçe tanzim olunan borçlanma hizmet cetvelinin yan
lışlıkla düzenlendiği anlaşılarak bilâhara muamelenin düzelti
lerek kendisine de bu yolda tebligat yapıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan vâki 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5869 11. I I . 1953

( Dilekçi özeti : Emeklilik hakkı 
lanmması hakkında).

Dilekçi : Ordu ve jandarmada geçen çavuşluk hizmetleri
nin gümrük teşkilâtında sebkeden 17 yıllık hizmetine eklenmek 
suretiyle emeklilik hakkı tanınması için yaptığı müracaatının 
5434 sayılı Kanundan bahsile is ’af olunmadığından dolayısiyle 7 
nüfuslu efradı ailesi ile ihtiyar halinde perişan bir duruma 
düştüğünden bahsile kendisi için müktesep bir hak olan bu 
hizmetinin nazarı itibara alınmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Gümrük Muhafaza 
memuru iken 1942 yılında yaş haddinden emekliye sevkedil- 
miş bulunan dilekçinin 5434 sayılı*Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte memur olmaması hasebiyle ve bu kanunun geçici 76 nci 
maddesi muvacehesinde mezkûr hizmetlerinin kabul olunma
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Dilekle Dilekçe sahibinin

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

sına imkân görülemediği bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri karşısında; 

vâki talep hakkında tâyini muameleye mahal olmadığına ve 
bir hak iddiasında musir bulunduğu takdirde dilekçinin kaza 
merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karaıt tarihi

4870 11 . II . 1953

( Dilekçe özeti : Jfaksız olarak 16 
afi gecikme ile yapılan terfi mua
melesinin ıslahı hakkında)

Dilekçi : İstanbul Çocuk Hastanesi Ayniyat Muhasibi iken; 
terfi müddetini doldurmuş olmasına rağmen, bu hastane Baş
tabibi tarafından sicilli ahval nizamnamesine muhalif olarak ve 
hissî ölçülerle verilen bir tezkiye yüzünden 40 liraya olan terfii- 
nin 16 aylık bir gecikme ile yapıldığından ve bu haksız muamele 
aleyhine açtığı idari dâvanın da ancak sonradan elde etmek 
imkânım bulabildiği vesaiki vaktinde ibraz edememiş bulun
duğu için aleyhine neticelenmiş olduğundan bahisle; ibraz etti
ği vesaikin tetkik buyurularak ziyama sebebiyet verilen kıde
minin ve farkı maaşlarının telâfi olunmasını istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında: 
Terfi için; 4598 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile derpiş olu
nan ehliyet ve basan unsurlarının tahakkuku esas bulundu
ğundan dilekçinin; aldığı tezkiye dolayısiyle müracaat ettiği 
tarihte terfi ettirilmemesinde bir kanunsuzluk olmadığı ve 
bu mevzuun Devlet Şûrasınca da karara bağlanmış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
landığı anlaşılan talep hakkında bu sebebe mebni komisyo
numuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5871 11 . II . 1953

(Dilekçe özeti : Düşman tarafın- 
dan yağma edilen emvaline ait za
rar ve ziyanının tazmin olunması 
halkında).

Dilekçi : Birinci Cihan Harbine 7 kardeş iştirak edip 4 nü 
şehit vermiş bulunduğunu ve Millî Mücadeleye de fiilen iştirak 
edip Yozgad isyanının tenkili sırasında köyündeki emvalinin 
düşman tarafından yağma edilmiş bulunduğundan bahsile za
rar ziyanının tazmin olunmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Düşman, usat ve haü- 
bellüzum Hükümet tarafından emvali tahrip veya müsadere

14110/13146 Aziz Özdemir.
Yeni Ziraatli Kö
yünde.
Bandırma.

13663/12723 Halit Atamer. 
15575/14540 Cevizlik - Reyhan 

So. No. 23.
Bakırköy - İstanbul.
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edilmiş olan vatandaşlara Hükümet yedindeki sahipsiz emlâkin 
tevzii hakkıdaki 441 ve 622 sayılı Kanunlar yürürlükten kaldı
rılmış ve bu gibilere yardım yapılacağına dair kanuni bir hü
küm de mevcut bulunmadığından vekâletçe yapılacak bir mua
mele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünülü : Vekâlet cevabına göre; tâyini muameleye 
mahal olmadığına dilekçinin kaza merciine dahi müracaatta 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5872 11. I I . 1953

Başkan 
Maraş 

. 1 bdullahAytemiz

.Sözcü yerine 
Elâzığ 

Hâmit Ali Yöney

Kâtip
Bilecik Ankara

Ömer Bilen

Balıkesir Kars Kastamonu Malatya
Ali Fahri İşeri Mehmet Bahadır Muzaffer Âli Miihto Abdiilkadir Özbay

Seyhan Trabzon Urt'a Yozgad
Salim Serçe Salih Esad Alper en Reşit Kemal Timuroğlu Faik Erbaş

Dilekçe sayısı : 68

» > > •«

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

Savı : 59 

29. IV . 1953 Çarşamba

Dilekçe Dilekçe sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

921/788 Kâzım. Mersin 
Ffeki Kala Mah. 
Ycrıı Çarşı mevki
inde 17/6 No.
Sivas,

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Millî Savunma 
Sağlık Dairesi ve Askerî Yargı
larca kaldırılan maluliyet derece
sinin yeniden kabul buyurulmam 
hakkında).

Dilekçi : Kafkas Cephesinde mâlûl kaldığım ve işbu mâlû- 
liyeti dolayısiyle de yarbaylıktan emekliye sevkolunup, 551 
sayılı Kanuna göre kendisine mâlûliyet maaşı verilmekte iken 
bilâhara yapılan muayene raporundaki sarahate rağmen Millî 
Savunma Vekâleti Sağlık Dairesince ve keza Askerî Yargıtay- 
ca mâlûliyetinin dereceye girmediği beyanı ile mağdur edildi
ğinden şikâyet ederek almakta bulunduğu emekli aylığının 
cüziyetinin nazan itibara almarak durumunun ıslâh olunması
nı istemekledir.

Millî Savunma Vekâleti cevabi yazısında : Dilekçinin 
bidayeten ve 551 sayılı Kanuna göre 6 ncı derece üzerinden 
terfihi cihetine gidilmiş olduğu, ancak 1935 ve 1938 yıllarında 
yaptırılan devre muayenelerinde ânzasmm mezkûr kanunun 
emraz cetveline girmemesine binaen derecesinin kaldırılmış 
olduğu ve bu husustaki dâvasının da keza: Askerî Yamtayın 
416 sayılı kararı ile reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin selef komisyon tarafından da
ha önce incelenip; 1 . VI . 1944 gün ve 1456 sayılı ve hâdise
nin kaza merciince tetkik ve karara bağlanmış bulunması ba
kımından reddini mutazammın bir karar verilmiş bulunması
na binaen yeniden bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5873 25 . IH . 1953

1455/1299 Ahmet Al tun. (Dilekçe özeti : Mâlûliyet maaşı
9628/8863 Tepecik Mah. 2. No. bağlanması hakkında).

lu evde. Dilekçi : 1331 yılında Bağdat Cephesinde yaralanıp ve mâ-
y lûl kalmış bulunduğunu belirterek; yeniden muayeneye sevko-



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

8317/804*8 Hüseyin Tartış. 
1035/899 Köşker Pazarında. 
4281/3970 Kunduracı. 
4270/3950 No. 108.

11944/10940 Antakya.
402/365

— 2 -

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

lunup ve maaş bağlanmasını istemektedir.
Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin; 

bağlı bulunduğu askerlik şubesinde yaralandığı tarihte ilk te
davi gördüğü hastaneden verilmiş bir raporu ve bu durumuna 
ait bir kaydı bulunmadığı için 1004 sayılı Yüksek Meclis Kara
rma göre kendisine aylık bağlanmasının mümkün olmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bu
lunan dilekçinin talebi hakkında; selef komisyon tarafından 
daha önce 6 . X I I . 1948 gün ve 1833, keza 2 6 .1 .1949 gün ve 
2413 sayılı ve «bu durum karşısında komisyonca yapılacak bir 
işlem olmadığına dair» kararlar verilmiş bulunduğundan yeni
den bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5874 25 . i n  . 1953

(Dilekçe, özeti : Maluliyet maaşı 
■ bağlanması hakkında).

Dilekçi : 1946 - 1950 yıllan arasında sunmuş bulunduğu 
6 aded dilekçesi ile ezcümle; kendisinin Çanakkale Savaşı 
mâlûllerindem bulunduğunu ve bu durumunu belirten 72 par
çadan ibaret evrakı müsbitesinin daha önce ve yüksek Mec
lis marifetiyle Milli Savunma Vekâleti Tekaüt Şubesine gön
derilmesine rağmen emsallerine yapılmakta olan yardımlardan 
el’an müstefit olamadığından bahsile bir an önce mâlûliyet 
maaşı bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin; 
1939 tarihinde yaptığı müracaat üzerine 6 ncı derece üzerin
den maluliyeti tahakkuk etmekle aylık tahsis evrakının Diva
nı Muhasebata gönderildiği, ancak bu merci tarafından mu
maileyhin vâki müracaatının 3711 sayılı, Hatay’ın Anavatana 
İlhakına Mütaallik Kanundan sonra vukübulması ve mezkûr 
Kanunda bu durumda olanlara maaş bağlanacağına dair bir 
hüküm de bulunmaması dolayısiyle tahsisin tescil olunmadığı 
ve Maliye Vekâletince de kanuni sebepler zikralunmak suretiy
le; adı geçene maaş bağlanamıyaicağının bildirilmiş oldu
ğu gibi, kendisinin Devlet Şûrasına dahi müracaat etmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş bulunan 
talep hakkında bu sebebe mebni komisyonumuzca bir muame
le ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5876 25 . m  . 1953
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Dilekçe

No.

6708/6250 

0114/8432

8134/7546

.11906/10905

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe, özeti : 3506 sayılı dilek
çesinin karara bağlanması hakkın
da).

Dilekçi : Mersin Ağır Ceza Mahkemesince hakkında müt- 
tehaz karar dolayısiyle; vâki mağduriyetinin giderilmesi ta
lebine dair bulunan 2 . V . 1947 gün ve 3506 sayılı dilekçe
sinin bir an önce tetkik ve karara bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahsettiği ve af talebini 
mutazammın bulunduğu anlaşılan talebi hakkında; daha önce 
selef komisyon tarafından 4 . V . 1948 gün ve 396 sayılı ve 
« geri kalan cezaların af veya ertelemesini gerektirir bir cihet 
görülemediğinden dileklerinin kabulüne imkân bulunmadığına 
dair » bir karar verilmiş olduğundan yeniden bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5876 25 . m  . 1953

Ahmet. Dana. (Dilekçe özeti : Tedavi ettirilmesi
Ceylanlı Köyünde. hakkında).

Dilekçi : 30 . VI . 1948 tarihinde takdim ettiği dilekçesin
de de bahsettiği gibi ciğerlerindeki rahatsızlığın yoksuzluk ve 
tedavisizlik yüzünden ilerlemekte olduğunu ifade ederek haya
tının kurtlanlması için Yüksek Meclisten şefkat dilemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : 
Akciğer veremi musabı olan dilekçinin; İskenderun Devlet 
Hastanesi Verem Pavyonunda yatırılması hususunun 17 . I . 
1953 tarihinde Hatay Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre; talep hakkın
da komisyonumuzca tâyini muameleye mahal görülemediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5877 25 . m  . 1953

Dilekçe sahibinin
adi', soyadı ve adresi

Avııi Eşmen.
KsM P. T. T. Mü
dürü.
Anamur.

Hayriye Gülâl. (Dilekçe özeti : Kesinleşmiş olan
Vatan Okulu Öğret- bir dâva dosyasının celp ve tetkik
meni Rıfkı Gülâl. buyurulması hakkında).
karısı.
Antalya - Serik.

Dilekçi : Medeni ve borçlar Kanunu hükümlerine tevfikan 
tanzim edilmiş bulunan bir mukavele hükmüne istinat edip ve 
vereseden yedisi için kesbi katiyet etmiş bulunan bir ilâmın 
aradan 4 yıl geçtikten sonra ve vâki temyiz talebi üzerine, bir 
içtihada ittiba olunmak suretiyle ve keyfi bir şekilde bozulmuş 
olduğundan şikâyet ederek, mezkûr dâva dosyasının celp ve 
tetkik buyurulmasını ve mukavelede tesbit edilmiş bulunan ev 
hissesinin adına tescil olunmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : İhtilâf konusu hane
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

hakkında müşteki ile diğer vereselerin anlaştığı ve kendisinin 
bir şikâyeti kalmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve ihtilâfın hallinin 
esasen kaza merciini ilgilendirmekte bulunmasına göre vâki 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5878 25 . m  . 1953

15163/13909 Hasarı Korüfn.
Derizbin Köyünden, 
Midvat.

( Dilekçe özeti : Kardeşi ile iki ar
kadaşını /Kiralarına tamaan öl
düren gümrük erlerinin cezalan
dı rilmalan h akkmda).

Dilekçi : İkinci Cihan Harbinin tevlit ettiği buhran dolayı- 
siyle Suriye’ye giderek bir müddet sonra iki arkadaşı ile bir
likte ve Suriye’de kaldığı müddetçe kazandığı emval ve em
lâk bedellerini de üzerlerine alarak yurda dönmektelerken bida- 
yeten huduttan girmelerine müsaade edip ve beraberce gelmiş 
bulundukları Girhessi gümrük karakol erleri tarafından üzer
lerindeki paralara tamaan ve hâdiseye kaçakçılarla müsade
me mahiyeti verilmek suretiyle öldürülmüş bulunduklarından 
ve mahallî savcılığa vâki müracaatlarından da bir netice ala
madıklarını belirterek bunların cezalandırılmalarını istemek
tedir.

Gümrük ve Tekel Vekâleti cevabi yazısında : Askerî Adlî 
yargıç tarafından yapılan inceleme sonunda erler hakkrnda 
kamu dâvasının açılmasını haklı gösterecek bir delil ve emare 
bulunmadığından soruşturmaya mahal olmadığına karar veri
lerek mezkûr kararın Âmiri Adlîlikçe de tasdik olunduğu;

Bu duruma göre dilekçinin ileri sürdüğü hususatı kanuni 
mercilere müracaat etmek suretiyle, ispat etmesi icabettiği bil- 
dirilmektiedir.

Gereği düşünüldü : Kanun yollarına dahi müracaatta muh
tar olan dilekçinin talebinin; kaza merciince incelenerek kara
ra bağlanmış bulunmasına binaen komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5879 25 . m  . 1953

i:> 164/13910 Cıımasar.
Hamidiye Mah. 
Siverek.

(D ilek çe  (k e ti  : H aksız alarak y a 
lıdan vergi larhiyatıtıdıırı şikâıjrf/.

Dilekçi : 1948 ve 1949 yılları için, Birecik ve Siverek Mâli
yelerince haksız ve kanunsuz olarak adına tarh ve tahakkuk ve 
tahsil olunan kazanç vergilerinin geri verilmesini istemek
tedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Satın almış olduğu
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.Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

kamyondan dolayı dilekçi adına tahakkuk ettirilen vergiye 
ait ihtilâfın malî kaza merciinden geçmek suretiyle kesinleşti
ği; yağ ticaretinden dolayı vâki tarhiyatın da keza kanun da
iresinde yapılmış bulunduğu ve bu itibarla idarece yapılacak 
bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan ta
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5880 25 . H I. 1953

15167/13911 Abdullah Erdoğan. (Dilekçe özeti : Arazi verilmesi
ve ar. hakkında).
Vağvir Köyünde. 
Erzincan. Dilekçiler : Bütün gayrimenkullerinin Erzincan yeni şehir 

sahası için ve 3 500 lira gibi cüzi bir bedelle istimlâk olunmuş 
bulunduğundan bahsile; buna mukabil Ortakadağan ve Ek- 
rek Humma köyleri hudutları dâhilinde bulunan Hazine arazi
lerinden kendilerine toprak verilmesini istemektedirler.

Tarım Vekâleti cevabi yazısında : Dilekçilerin vâki müta- 
addit müracaatları üzerine istimlâk olunan arazilerine muka
bil Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa tevfikan kendilerine 
toprak verilmesinin mümkün bulunmadığı, ancak toprağa muh
taç kimselerden oldukları takdirde kendilerine; mezkûr ka
nun tatbikma başlanıncaya kadar Hazine topraklarından kira
ya verilmesi hususunun Erzincan Valiliğine yazıldığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5881 25 . H I. 1953

ir> 172/.1391H Rüstem Çiftçi (Dilekçe özeti : Bir suçlunun ser-
Dcdegiil Köyünde. best bırakılmasından şikâyet).
Ardahan. Dilekçi : Kendisine Öldürmek kasdiyle kurşun atan Meh

met Dursun’un Ardahan Adliyesince serbest bırakıldığından 
şikâyet ederek keyfiyetin bir müfettiş marifetiyle inceletil- 
mesini istemektedir.

Adalet Vekâleti cevabi yazısında : Hâdise faili hakkın
da Kars Ağır Ceza Mahkemesince ‘ beraet karan verilmiş bu
lunduğu, ayrıca da dilekçi ile adı geçenin birbirlerini yarala
dıklarından ve öldürmeye teşebbüs ettiklerinden dolayı ilk 
soruşturmalarının devam etmekte olduğu ve yapılan işlemler
de kanuna aykın bir cihet görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ-

j
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Dilekçe Dilekçe sahibinin *

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

lanmış bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem ya- .. 
pılmasma mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5882 25 . m  . 1953

(Dilekçe, özeti: Ef radı ailesini teh
dit eden köy muhtarından şikâyet)

Dilekçi : Pütürge’nin Derezarato Köyü Muhtarı Kasım 
Aksoy ve oğullan tarafından efradı ailesinin daima tehdit al- 
tmda bulundurulduğundan ve ağabeyisinin ailesinin kaçırıldı
ğından ve saireden şikâyetle haklarında takibat yapılmasını 
istemetkedir.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında : Bu köy halkı arasında 
öteden beri ailevi bâzı geçimsizlikler mevcut olduğu ve dilek
çinin bahsettiği hâdise faillerinin yakalanıp ve zabıtaca da 
vakanın önemle takip olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Hâdisenin adalet makamlarına intikal 
etmiş olup ve mâni zabıta yönünden alınması icabeden ted
birin alınması da vazifeli vekâletlere ait bulunduğundan talep 
hakkmda komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5883 25 . I I I .1953

(Dilekçe özeti : Maaş lahsini hak
kında).

Dilekçi : 1926 yılında jandarma eri iken mâlûl kalan ve 
bilâhara muayeneye sevkı sırasında hastalanarak ölen koca
sından kendisine ve yetimlerine maaş bağlanmasını istemekte
dir.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında : Sağlığmda vâki müra
caatı üzerine muayene ettirilen kocasının ânzasının 551 sayılı 
Kanunun emraz cetveline girmemesine binaen dilekçiye ve ye
timlerine maaş tahsisine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhfiar olan 
dilekçinin talebi hakkmda komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5884 25 . m  . 1953

T5174/.13918 Zeynep CÎurbüz.
Pınarbaşı Malı den. 
Afşin.

15173/13917 Nedim Demirtaş. 
1976/1840 Tahtakale Caddesi 

Cedit, Han No. 34. 
İstanbul.

t



15177/13921 As.ıt' Raykal. 
330/302 Noterlik eliyle.

B a fra .

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

15181/13924 A r i f  Aybetk.
B ıy ık l ı  Köyünden . 

K o ça r lı - A y d n ı.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

( Dilekçe özeti : Bir iş verilmesi ve 
yanlım yapılması hakkında) .

Dilekçi : Aledderecat bütün makamata vâki müracaatları 
ile her hangi bir iş temin edemediğini belirterek esbabının te-* 
min buyurulmasını istemektedir.

Çalışma Vekâleti cevabi yazısında : İş ve işçi Bulma Kuru
mu vasıtasiyle kendisine iş teminine çalışılan dilekçinin, Sam-* 
sun, Bursa, Eskişehir, Adana, Diyarbakır ve Sivas şubelerince) 
yapılan tekliflere cevap vermediği için hakkında bir muamele 
yapılamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5885 25 . 3 . 1953

(Dilekçe, özeti: A yd ın  Adliyesinde 
zayi edilen dâva dosyası hakkın
da ).

Dilekçi : Koçarlı Yargıçlığınca lehine olarak ittihaz buy- 
rulmuşi olan karara ait 73 sayılı dosyasının Aydın Asliye Hu
kuk Mahkemesinde zayi edilmiş bulunduğundan bahsile buldu
rularak mezkûr ilâmın kendisine verilmesini ve maddi zarar
larının müsebbiplerine ödettirilmesini istemektedir.

Adalet Vekâleti cevabi yazısında : Dilekçinin vâki talebi 
üzerine; dosyasının mezkûr mahkemeye tevdiine karar veril
miş bulunduğu ve diğer iddialarının da asılsız olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve kendilerine mes
uliyet terettüp edenler hakkında da yapılması icabeden tahki
katın ifası da kanuni mercilerine ait bulunmasına göre; talep 
üzerine komisyonumuzca bir işlem ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Kamr tarihi

5886 25 . 3 . 1953

15182/13925 A l i  H a yd a r K ıl ıç .

V e li A hm et M a lı. 

No. 2 de. Em ek li. 

M a liy e  M em uru . 

İzm it.

( Dilekçe, özeti: 200 bin lira değe
rindeki miras hakkının kurtarıl
ması talebine dair).

Dilekçi : Murisinden intikal eden terekeye vazıyed olunup 
ve hakkı verasetinin korunması için İstanbul 3 ncü Sulh Hu
kuk ve 6 n c ı Asliye Hukuk mahkemelerine vâki müracaatln- 
n ın  zamanında ele alınmadığından dolayı terekenin kaçırıl
mak suretiyle hakkının zayi edilmiş bulunduğundan şikâyet 
etmektedir.



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

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Bidayeten zuhur eden 
47 kalem eşyanın bildirilen evde bulunan Hayrünnisa tarafın
dan kendisine ait bulunduğu iddia olunmuş ve müştekinin avu
katı tarafından 6 ncı Asliye Hukuk Mahkemesine açılan dâva
ya ait yapılan yargılamada da ancak iki kalem eşyanın dâvacı- 
ya aidiyetine ve fazla talep iddiasının reddine karar verilmiş 
ve bu kararın Yargıtayca da tasdik olunmuş bulunduğu bildi- 
rilmektedri.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelerek karara bağ
lanmış olan talep hakkında bu bakımdan komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5887 25 . m  . 1953

8098/7520 Z ek i Feday i. (Dilekçe özeti : iskân talebine
15188/13927 Cum hu riye t Mah. do dair).

i e t ’niye. Dilekçi : Rodos’tan Anayurda iltica edip ve vatandaşlığı
mıza da kabul olunmuş bulunduğunu belirterek emsalleri mi- 
sillü kendisinin de iskân olunmasını istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Serbest göçmen ola
rak yurttaşlığa kabul olunan dilekçinin 2510 sayılı Kanunun 
tâyin ettiği 2 yıllık müddet içerisinde iskân talebinde bulunma
dığı için dileğinin is’afına imkân görülemediği bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar olan 
dilekçinin talebi hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5888 25 . I I I . 1953

15191/13930 M clnnet G ü lte ıı. 

vc ar.
A k k a y a  Köyünde. 

Şa rk  m ü lte c ile r in 

den.
Sivas.

(Dilekçe özeti : Arazilerine nıüda- 
hale olunduğundan şikâyet).

Dilekçiler : iskân haklarının noksan verilmesi dolayısiyle 
ve maişetlerini temin maksadiyle işgalleri altında bulundurduk
ları topraklarla ve sair Hazine arazilerine füzulen müdahalede 
bulunan Hamit adındaki şahıstan şikâyet etmektedir.

Maliye Vekâleti cevabi yazısında : Mezkûr köyde bulunan 
Hazine topraklarından 20 parçasını fuzulen işgal ettiği anla
şılan Hamit Akkaya’nm müdahalesinin men’i cihetine gidildiği 
ve mezkûr toprakların dağıtılmasına başlanıncaya kadar, muh
taç çiftçilere kiraya verilmesi için valiliğe yazıldığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre
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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 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5889 25 . m  . 1953

( Dilekçe iizeti : Dul mjlığı veya 
ikramiye verilmesi hakkında).

Dilekçi : Manavgat Hükümet Tabibi iken vefat eden koca
sının yaptığı geçici görevleri nazan itibara alınmadığı için 
müddeti hizmeti bakımından kendisine ve yavrusuna dul ve 
yetim aylığı bağlanmadığından tazallümü hal ederek durumu
nun incelenmesini istemektedir.

Sağlık ve Sosyal yardım Vekâleti cevabi yazısında : Dilek
çinin kocasının henüz namzet memur iken vefat etmiş bulun
masına binaen yetimlerine bir şey verilmesine imkân bulunma
dığı ancak askerlikte yedek subay olarak geçen hizmetinden 
dolayı tazminat verilmesi için Millî Savunma Vekâletine yazıl
mış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : K a za  merciine müracaatta muhtar bu
lunan dilekçinin talebi hakkında; komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5890 25 . m  . 1953

115)193/13932 Sem im m iş E rbek .

Ye ldeğ irm en i İzzet

t in  So. No. 121. 

Kadıköy.

1S200/13937 M ehm et Yü ce l.
D. D . Y .  3 ncü İş 

letme Şube 32 de. 
8. İT . Sü rveyan. 

43343.
Kayseri.

( Dilekçe Özeti : K ısım  şefi unvanı
nın verilmesi hakkında).

Dilekçi : 1945 - 1946 yılında Demiryolu Meslek Okulundan 
mezun olduğu halde 1944 - 1945 yılında bu okul mezunlarına 
verilen maaş derecesi ve kısım şefliği unvanından faydalandı- 
nlmadığını belirterek kendisine de bu unvanın verilmesini ve 
bu ikiliğin giderilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Bu okul mezun
larından Sürveyan olup da müstakil kısım verilmiş olanların 
unvanlarının kadro müsaadesi nispetinde kısım şefliğine tahvil 
edilmekte olduğu, dilekçiye müstakil kısım verilmediği için 
kısım şefliğine terfi etitirilmediği bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tariki

5891 25 . m  . 1953



iô -

15202/13939 Hüseyin  Geleş.

K o caeJ i K ö y ü  M u h 

t a r ı .

Erciş

I )ilekçe I )ilekço sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : IIasan vc Gejo 
Vorus’un kendi köylerinden uzak
laştırılmaları hakkında).

Dilekçi : 5098 sayılı Kanundan bilistifade tekrar köylerine 
dönen ve şekavetle melûf bulunan Haşan ve Gejo adındaki 
şahısların köyün huzur ve sükûnetini ihlâl ve gayrimenkulle- 
rine tecavüz ettiklerinden ve saireden bahsile bu kişilerin köy
lerinden uzaklaştırılarak başka bir mahalde iskân olunmaları
nı istemektedir.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında : İskân mevzuatına tev
fikan bu köydeki arazilerine tesahup etmek istöyen adı geçen
lerin bu isteklerinin iskân komisyonunca reddedilmesi üzeri
ne mahkemeye müracaat etmiş bulundukları köyden uzaklaş
tırılmaları hakkındaki talebin is’afma da kanuni imkân bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5892 25 . I I I . 1953

15204/139+1 Sa lis  A  y  ta*.

Osman Y ılm a z. 
Mah. de. Rom anya 

göçm en lerinden. 

Gebze.

( Dilekçe özeti: İskân istihkakı ola
rak verilen evin ad mu tapulandı- 
rdnıası, toprak eı zeytinlik veril
mesi hakkımla ).

Dilekçi : 1939 yılında Romanya’dan getirilerek boş bir eve 
iskân edilmiş bulunduğunu ve o tarihten beri mezkûr evin adı
na tapulandırılmamış olduğu gibi sair iskân haklannm da ve
rilmemiş bulunduğundan şikâyet ederek 11 yıldır oturmakta 
olduğu bu evin tapu senedinin ve bir miktar toprakla Danca’
daki zeytinliklerden yeteri kadarının kendisine verilmesini is
temektedir.

Tanm Vekâletinin cevabi yazısında : Kendi isteğiyle ve İb- 
kân hakkından feragat etmek suretiyle miirettep yerini terke- 
derek Gebze’de yerleşmiş bulunan dilekçinin serbest göçmen 
sıfatmı iktisap etmiş bulunmasına binaen sâkıt olan iskân hak
kından ötürü kendisine gayrimenkul mal verilmesine imkân 
bulunmadığı bildirilmetikedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bu
lunan dilekçinin talebi hakkında bu bakımdan komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5893 25. I I I . 1953



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

15212/13948 F a tm a  Güm üş. (Dilekçe özeti : Yetim maaşı tahsis
ve kardeşi. olunması hakkmda).
Dere M a lı. Kum ılu 

So. No. 72.

Manisa.

Dilekçiler : Babalarının ölümü tarihinde evli bulunmaları 
itibariyle bağlanamamış olan yetim aylıklarının halen dul ve 
muavenete muhtaç bir durumda bulunmalarına binaen 1683 ve 
5434 sayılı kanunlar dairesinde yeniden tahsis olunmasını iste
mektedirler.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 1683 sayılı 
Kanunun 47 ve 64 ncü maddeleriyle, 5434 sayılı Kanun hüküm
lerine göre; dilekçilere yeniden maaş tahsis olunmasına imkân 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bu
lunan dilekçilerin talebi hakkmda bu bakımdan komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5894 25 . I I I . 1953

5213/13949 Ilan«jfi Şimşek. (Dilekçe özeti : Toprak verilmesi
K a ra ku la k  K ö v iiı ı-  haklında).

den.

Teıvaıı - Erzincan.
Dilekçi : 11 nüfuslu efradı ailesinin maişetini temine medar 

olmak üzere emsali misillü kendisinin de topraklandırılmasını 
istemektedir.

Tarım Vekâleti cevabi yazısında : Tercan İlçesinde Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununun uygulanmasına başlanılmış oldu
ğundan muhtaç çiftçilerden bulunduğu takdirde dilekçinin de 
topraklandırılması için Toprak Komisyonu Başkanlığına yazıl
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre ta
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5895 25 . m  . 1953

15216/13951 Ş ü k rü  Cebi. (Dilekçe özeti : Orman İdaresince
A şağ ı V  i zara K ö - tapulu ormanımı müdahale olun-
vündc. duyundan şikâyet).
Sürm ene Dilekçi : Yıllardır faydalanmakta bulunduğu tapulu orma

nına Orman İdaresi tarafından müdahale ve kendi tasarrufuna 
mümanaati olunduğundan şikâyet etmektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : 1278 ve 1279 tarihli 
ilâmı şer’î ve fermanların bugün için âmme mülkiyetinde olan 
Devlet ormanlarına tesahup iddiasına vesile teşkil edemiyece- 
ğinden; dilekçinin yeni bir tasarruf vesikası ibraz etmedikçe 
mülkiyet haklarının orman sahalarına teşmili yoluna gidilmesi-



-  1* -
bilekçe Dilekçe sahibinin

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

ne imkân bulunmadığından 4785 ve 5658 sayılı kanunlara tev
fikan mezkûr ormanın mumaileyhe iade edilemıyeceği ve ken
disine bedel ödenmesinin de bahis mevzuu olamıyacağı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan talep 
hakkında bu bakımdan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5896 25 . I I I . 1953

(Dilekçe özeti : Vâki meslek hasta
lığına rağmen yardım yapılmadı
ğından şikâyet).

Dilekçi : Çalışmakta bulunduğu işinden dolayı hastalandığı 
halde 4772 sayılı Kanuna tevfikan İşçi Sigortalan Kurumunca 
kendisine yardım yapılmadığından şikâyet etmektedir.

Çalışma Vekâleti cevabi yazısında : Gerek işçi Sigortaları 
Kurumunca ve gerekse Sağlık Şûrasınca dilekçiye ait hastalı
ğın meslek hastalığı olmadığı tesbit edilmiş bulunduğundan; 
kendisine yardnn yapılmasına imkân görülemediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan talep 
hakkında bu bakımdan komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5897 25 . I I I . 1953

15220/13955 Hüseyin Demirezen.
H a liç  F a b r ik a  ve 
H avu z la r ı İş le t

mesinde D e m irc i. 

4312 s ic il No. İU. 

İstanbu l.

15221/13956 Mehmet Memdî*.
Dere Köyünde. 
Emet.

( Dilekçe özeti : İki yıldır intaç 
edilnıiı/en bir dâvaya, ait mueımc- 
lenin ince!dilmeni hakkında).

Dilekçi : Kendisini ve ailesini darp ve tehdit ile hürriyet
lerini tahdit edip ve ırzına tasaddide bulunan 28 şahıs hak
kında Kütahya ağır Ceza Mahkemesinde devam etmekte olan 
yargılamanın iki yıldır neticelendirilmediğinden ve sanıklar
dan 22 sinin serbest bırakıldıklarından şikâyet ederek duru
mun bir adalet müfetttişi marifetiyle incelettirilmesini istemek
tedir.

Adalet Vekâleti cevabi yazısında : Haklarında son tahkikat 
açılmış bulunan sanıkların; yapılan yargılama sonunda işle
dikleri suçlann 5677 sayüı A f Kanununun 1 nci maddesi şü- 
mülü dâhilinde görülerek haklarındaki âmme dâvasının süku
tuna karar verilmiş olduğu, mezkûr dâvada, son tahkikatın 
açılmasına dair olan kararda bâzı suçlular hakkında karar ve
rilmemiş ve yine bâzı sanıklar hakkında âmme dâvası açılıp 
ve takipsizlik karan dahi verilmediği görülerek müseb-
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J)i)ek<;e
No.

15226/13901
13082/12184

15227/13962
15218/13953

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

bipleri hakkında kanuni takibata tevessül olunmuş bulunduğu, 
diğer safahatta bir yolsuzluk görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5898 25 . I I I . 1953

Mehmet Ali Akmay. ( Dilekçe özeti : Emekli aylığına
Fethiye Cad. zanı yapılması hakkında).
No. 25 - B . de. . .. ......  . . .Dilekçi : Tekaütlüğüne esas olan hizmet suresine polis mes

lekinde geçen müddeti hizmetinin ilâve olunmak suretiyle 
emekli aylığına gereken zammın yapılmasını istemektedir.

içişleri Vekâleti cevabi yazısında : Dilekçinin Başgedikli- 
lik sıfatına binaen ve 1683 sayılı Kanunun 9 ve 1164 sayılı Ka
rarın 21 nci maddelerine göre mülki hizmette geçen müdde
tinin emekli maaşının hesabmda nazarı itibara alınmasının 
mümkün bulunmadığı ve bu mevzudaki dâvasının Askeri Yar- 
gıtayca da süre aşımı noktasından reddedilmiş bulunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince halli icap edip ve bu 
merciden de geçtiği anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca 
bu bakımdan bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5899 25 . m  . 1953

(Dilekçe özeti : Sahte tapu seni
dinin iptal olunması ve gayrimen- 
kullerinin kendisine iadesi hak
kında).

Dilekçi : Üzerindeki velâyet hakkından bilistifade kendi
sini iğfal eden amcasının yüzünden tapulu yerleri üzerinde 
Mehmet Özkan adına çıkarılan sahte tapu senedinin iptal 
ve gayrimenkullerinin iade olunması için hakkında adlî müza
heret karan verilmek suretiyle bu işin mahkemeye sevkolun- 
masmı istemektedir.

Adalet Vekâleti cevabi yazısında : Dilekçi tarafından açı
lıp ve duruşması derdest bulunan bir men’i müdahale dâvasından 
başka mumaileyhin adalete intikal etmiş başka her hangi bir 
işi bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan talep

Mustafa Gezici . 
Bali-ıhisar Köyünde. 
Yenice - Haymana
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

hakkında bu bakımdan komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5900 25 . I I I . 1953

15228/13963 Doğru Benli.
Baleıhisar Köyün
den.
Yenice - Haymana.

(Dih ire özeti : O ay rimenkullv ri- 
iu vâki tecavüzün (tef olunmuş» 
hakkında).

Dilekçi Tapu senedi ile sahip bulunduğu ev ve arazisinin 
Cemal Köse ve arkadaşları tarafından cebren zaptedilip ve 
kendisinin ölümle tehdit edilmekte bulunduğundan şikâyet 
ederek, nahiye müdürlüğünce dahi lehine karar verilmiş bu
lunduğundan bu mütecavizlerin şerrinden korunmasını ve kur
tarılmasını istemektedir.

Adalet Vekâleti cevabi yazısında : Vâki tehdit suçundan 
dolayı ilgililer hakkında kanuni gereğinin takdir ve ifası ile 
sonucunun dilekçiye tebliği hususunun Ankara C. Savcılığına 
yazıldığı, vâki gayrimenkul ihtilâfının da Haymana Asliye Hu
kuk Yargıçlığmca yargılanmasına devam edilmekte bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup ve kıs
men bu mercilere intikal ettiği anlaşılan talep hakkında Teşki
lâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi muvacehesinde ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5901 25 . I I I . 1953

15232/13966 Şükrü Karabuhıl.
Ali f'etinkava Malı. 
Sinanpaşa - Al'yon.

(Dilekçi özeli: Karısını iğfal eden
lerin < ezıdandınhnıdarı hakkın
da).

Dilekçi : Afyon Hukuk Mahkemesinde açmış olduğu dâva 
neticesinde; karısını iğfal ederek zina etmekte bulunan Hamdi 
Işık ve şerikleri hakkında gereken cezanın verilmesini istemek
tedir.

Adalet Vekâleti cevabi yazısında : Şikâyetçinin karısı 
tarafından aleyhine açılan boşanma dâvasının devam etmekte 
bulunduğu ve yapılan işlemlerde keza bir yolsuzluk olmadığı 
bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince İncelenmekte bulundu
ğu anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5902 25 . I I I . 1953
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15234/13968 Ekrem Bayraktar.
Diıkbıyık Köyünde. 
Çarşamba - Samsun.

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

( Dilekçe özeti : Hakkında yapılını 
bir iı rıı takibatından şikâyet).

Dilekçi : Halen murabahacılıktan dolayı Samsun Ceza Evin
de mahkûm bulunan Reşat Kural tarafından hakkında yapılan 
bir icra takibatında gerek Samsun tera Tetkik merennin ve ge
rek Çarşamba îcra Memurluğunun bu şahsı himaye ve iltizam 
etmek suretiyle kanunsuzluk yapmakta bulunduklarından şikâ
yet ederek bu muamelenin hak ve kanuni mecrasma konulma
sını istemektedir.

Adalet Vekâleti cevabi yazısında : İpotekli bir borcundan 
dolayı, Samsun icrasmca aleyhine yapılan takibat üzerine borç
lu olan dilekçinin gayrimenkullerinin kıymetlerinin takdiri 
için Çarşamba icrasına gönderilen talimata, istinaden, mez
kûr mahal icrasmca kıymet takdir edildiği ve tetkik merciince 
de vâki şikâyetinin reddedildiği ve mahcuz gayrimenkullerin 
satılması için de keza aynı yer icra memurluğuna talimat 
gönderilmiş olduğu anlaşıldığına göre Vekâletçe yapılacak bir 
işlem bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kendisinden şikâyet olunan vazifeliler 
hakkında yapılması icabeden tahkikat ve takibatın ifası Adalet 
Vekâletine ait bulunmasına, keza müştekinin bu muamele aley
hine kanun yollarına müracaatta muhtariyetine binaen talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5903 25 . m  . 1953

1523ö/13î)60 Halil Şen. (Dilekçe özeti : Falla mesai ilerc-
Tekiil Rakı ve İspir- tinin verilmediğinden şikâyet).
to Fabrikası .
No. 101!).
P.ısabahce - İstanbul

Dilekçi : İşçi olarak çalışmakta bulunduğu Paşabahçe ' 
fabrikasındaki kısım âmirinin kendisine olan iğbirarından do
layı hakkı olan fazla mesai ücretinin verilmediğinden şikâyet 
etmektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâleti cevabi yazısında : Kısım âmiri 
nin gösterdiği işi yapmaktan imtina eden dilekçinin; Tekel 
idaresi îş Yerleri İç Yönetmeliği hükümlerine tevfikan 15 gün 
fazla mesaiden mahrum edilmiş bulunduğu ve yapılan muame
lede bir aykırılık olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan talep 
hakkında bu bakımdan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5904 25 . I I I . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

15236/13970 Ahmet Ziya Ceylân 
45/14229 sayılı po
lis memuru. 
Samsun.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Yıpranma zammı- 
nin 6 yıl olarak kabul buyurul
mam hakkında).

Dilekçi : 5434 saydı Kanunla asgari 3 âzami 6 yıl olarak 
tesbit edilmiş olan yıpranma zammının son haddinden fayda
landırılmak suretiyle emekli ikramiyesine istihkak kesbetmesi- 
nin temin buyurulmasım istemektedir.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında : Dilekçinin, polis mes
lekinde geçen 25 küsur seenlik hizmetine mezkûr kanunun ge
çici 16 ncı maddesine göre ancak 3 yıllık fiilî hizmet zammı 
eklenmek suretiyle ve bu kanunun 105 nci maddesine göre 
emekliye sevk olunacağı ve vekâletçe yapılacak başka bir mu
amele bulunmadığı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

5905 25 . n i . 1953

15237/13971 Tekfur Meydanı Kö 
yü İhtiyar Kurulu.
Çarşamba.

m Dilekçi : İnsan gücü ile açılmasına imkân olmıyan bir kana
lın temizlenmesi için köyleri halkının 1941 yılından beri bu işe 
mükellef kılındıklarından şikâyet ederek durumun tetkik etti
rilip ve bu işin neticelendirilmesi için lâzımgelenlere emir ve
rilmesini istemektedir.

içişleri Vekâleti cevabi yazısıdna : Filhakika 6 - 7 kilometre 
uzunluğundaki mezkûr kanalm mükellefiyet yoliyle temizlenip 
ve açılmasına imkân olmadığından devlet tarafından açılması 
için Bayındırlık Vekâletine arzedilmiş ve bu yolda muamele ve 
tebligat ifası için de Çarşamba kaymakamlığına yazılmış bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre icabına tevessül 
olunduğu anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem 

yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

(Dilekçe özeti : İnsan ç/ücü ile te
mizlenmesi kabil bulunmıyan bir 
kanal için köyleri halkına tahmil 
olunan mükellefiyetten şikâyet)'.

5906 25 . m  . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahihinin
No. adı, soyadı ve adresi

1'5238/13972 Veysi iW lp.
KayaJbaşı Matı. 
Kad inhan.

15244/13978 Çöplii Köyü
İhtiyar Heyeti . 
Tarsus.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

( Dilekçe özeti : 950/354 sayılı As
kerî Yargıtay kararının incelen
mesi hakkında).

Dilekçi : Jandarma meslekindeki kaydının silinmesi hak
kında ilgili Komisyonca verilen haksız ve kanunsuz karar aley-

• hine Askerî Yargıtayda açmış bulunduğu dâvanın da keza ka
nun ve mâdelet icaplarına muhalif olarak 950/354 sayılı bir 
kararia reddedilmiş olduğundan tazallümü hal ederek mezkûr 
kararın incelenip ve görevine iade olunmasını islemektedir.

îçişleri Vekâleti cevabi yazısında : Dilekçinin; Erbaş ola
rak bulunduğu kıtada; tahriratta münderiç suçlarından, mes
leki tavru hareketa uygunsuzluğundan ve meslekte vücudun
dan istifade edilemiyeceğinden dolayı sıra üstleri tarafından 
kaydının silinmesi hakkında yapılan teklif üzerine; Jandarma 
erat işleri hakkmdaki yönetmeliğiiL 140 ncı maddesine göre. 
Jandarma Genel Komutanlığı Kayıt Silme Komisyonunca kay 
dinin silinmesine karar verilmiş ve keza bu muamele aleyhine 
Askerî Yargıtayda açtığı dâvanın da mezkûr ilâmın reddedil
miş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Anayasanın 54 ncü maddesine gör-;, 
mahkemelerden sâdır olan kararların Yüksek Meclisçe dahi 
tetkik, tebdil ve tağyirine ve ahkâmım icraya mümanaat olun
masına imkân bulunmadığından bu bakımdan talep hakkında 
Komisjronumuzca yapılacak bir işlem almadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5907 2 5 .I I I .1953

( D ilekçe özeti : Topraklandırıl ma

ları ha kkınd a).

Dilekçi: Köylerinde bulunan 54 haneden 44 hane halkının 
tamamen topraksız oldukflarını belirterek müstahsil bir hale 
geçirilmeleri için fuzuli şagfller elinde bulunan topraklardan 
ve Haşan Kara Ahmet ve Şadi Eliyeşil adlarındaki şahıslar 
elinde bulunan geniş topraklardan kendilerine arazi verilmesini 
istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında: Tarsus tlcesinde toprak 
dağıtımına başlanıncaya kadar, varsa boş Devlet arazisinden 
yeteri kadarının Mâliyece istiyenlere kiraya verilmesi hususu
nun İçel Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre ta
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5908 25 . m  . 1953



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

15247/13981 Ali Altın ve ar. 
12177/11314 Hanlı Köyünde.

Şavşat - Çoruh.

15251/13984 Halil Ceylân ve ar.
Yolageldi Köyünden 
Havsa - Edirne.
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Arazi ve meraları
na vâlcı tecavüzün menolunması 
hakkında).

Dilekçiler: Lala Mustafa Paşa vakfından olan köyleri arazi 
ve meralarına mücavir köyler ve bilhassa Çifftlik Köyü ahalisi 
tarafından füzülen müdahale ve vazıyed olunduğundan, Asliye 
Hukuk Mahkemesine vâki müracaatlarının da işin bir köy sınır 
ihtilâfı mahiyetinde kabul edilip köylerinin sabık muhtarları 
ile mahallî jandarma ve icra memurluğu vazifesi gören mahke
me başkâtibinin türlü desiseleri ile mera ve arazilerinin adı ge
çen köy dâhilinde bırakıldığından ve saireden şikâyet ederek 
hâdisenin gönderilecek bir müfettiş marifetiyle tahkik ettiril
mesini istemektedirler.

Adalet Vekâleti cevabi yazısında: Münazaah yer hakkında 
şikâyetçi köy ile Araplı Köyü arasında Şavşat Sulh Hukuk 
Mahkemesince görülen dâvanın karara bağlanıp ve kesinleşmiş 
ve icra marifetiyle de infaz olunmuş bulunduğu yine her iki! 
köy arasında Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen dâvanın 
takiptizlik dolayısiyle müracaata bırakılmış olduğu ayrıca Sulh 
Hukuk Mahkemesinde açılmış olan diğer bir dâvanın da görül
mekte olduğu, şikâyetçilerin diğer köyler tarafından kendi köy
leri arazi ve sularına yapılan müdahale hakkındaki müracaat
larını da ilgili mahkemeye yapmaları icabettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kısmen kaza merciince incelenerek ka
rara bağlanmış olan ve kısmen de bu mercilerce karara bağlan
ması icabeden talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
54 ncü maddesine göre komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5909 25 . I I I , 1953

(Dilekçe özeti : Bir an önce top
rakla,nd ırıl-malan hakkında).

Dilekçiler : Edirne ilinde faaliyette bulunan Toprak Tevzi 
, Komisyonunun bir an önce köylerine gönderilerek çok muhtaç 

bir durumda bulunmalarına binaen kendilerinin de acele top- 
raklandınlmalarını istemektedirler.

Tanm Vekâleti cevabi yazısında : Bu ilçede program ge
reğince kanun hükümlerinin tatbikına başlanıldığı vakit durum
larının incelenerek isteklerinin yerine getirilmesi hususunun 
1 1 .VII. 1950 gün ve 1322 sayılı yazı ile Edirne’de bulunan 15 
Numaralı Toprak Komisyonu Başkanlığına yazıldığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

19252/13985 Nuriye Çetüı.
l>ereski Köyünde. 
No. 56.
Beykoz - İstanbul.

8105/7527 Hasarı Hüseyin Taş. 
15258/13991 Cinosman Mah. 
10308/95,73 1 nci Orta Camii So. 
12762/11863 No. !).

* Kırkağaç.

K o m isy o n  k a r a r ı  ve n e  seb e p te n  v e r i ld iğ i

talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5910 25 . I I I . 1953

(D ile k ç e  öze ti : A le y h in e  ittih az  
olunan b ir m ahkem e kararın ın  d ü 
zeltilm esi h a k k ın d a ).

Dilekçi : Açmış olduğu bir tapu iptal dâvası üzerine; Üskü
dar ikinci Hukuk Mahkemesince mevzuat hilâfına ve aleyhine 
ittihaz olunup Yargıtayca dahi onanmış bulunan 950/28 sayılı 
kararın düzeltilmesini istemektedir.

Adalet Vekâleti cevabi yazısında : Hukuk Usulü Mahkeme
leri Kanununda yazılı emirname ile bir kanun yolu mevcut bu
lunmaması itibariyle vekâletçe yapılacak bir işlem olmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış bulunan bir meseleye taallûk eden talep hakkında Teşki
lâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi muvacehesinde komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5911 25 . m . 1953

(Dilekçe özeti : Tazminat farkının 
öden m esi hakkında).

Dilekçi : 5 yıl 24 günlük Devlet hizmetine mukabil Devlet 
Ekonomi Kurumlan Emekli Sandığınca; kendisine emekliye ay
rılırken almakta olduğu 150 lira üzerinden ve %  50 zamla bir
likte tazminat verilmesi icabettiği halde; mezkûr tazminatın 
maaşının eski tutarı üzerinden hesaplanmak suretiyle verildi
ğinden şikâyetle; bu husustaki dosyasının celp ve tetkik oluna
rak tazminat farkımın ödenmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâleti cevabi yazısında : 4988 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesine göre emeklilik haklarında; 1 . 1 .1947 
tarihinden önceki aylıkların esas tutulması icabettiğinden di
lekçiye verilen tazminatın da bu tarihten evvel almakta bulun
duğu 60 lira üzerinden ve %  50 zam yapılmak suretiyle hesap
lanmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi icabeden 
talep hakkında bu bakımdan komisyonumuzca yapılacak bir

t
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I H lekee

No.

15266/13997

682/627 
1153/1078 
1606/1509 
516/397

D ile k çe  s a h ih in in

ad ı, s o y a d ı ve a d re s i K o m is y o n  k a r a r ı ve ııe  sebepten  v e r i ld iğ i

muamele bulunmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

5912 25 . IH . 1953

Rıza Gülen. 
Türkistan So. No.
25 K /l.
Karagüm riilk - İstan
bul.

(Dilekçe özeti : Bir memuriyete 
tâyin olunması hakkında).

Dilekçi : Hizmeti askeriyesini yapmak üzere ayrılmış bu
lunduğu P. T. T. İdaresindeki eski memuriyetine veyahut sair 
bir Devlet hizmetine tâyin buyrulmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin daha 
önce hangi merkezde çalıştığı anlaşılamadığı için d-urumunurt 
incelenemediği gibi, 4379 sayılı Kanuna göre tercihli durumda 
bulunan (600) memurun sıra beklemekte olduğuna göre isteği 
nin yerine getirilmesine de imkân görülemediği bildirilmek* 
te'dir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem ifasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5913 25 . IU . 1953

Ahmet Aya«. 
Yeldeğirıııeni Ta*ilı- 
bayır So. No, 37. 
Kadıköv - İstanbul.

(D ilek çe  öze ti : İ785 sayılı K a n u n 
la va k ıf orm anların ın  k am u laştırıl
ma sınıl ov  ş ik â y e t) .

Dilekçi : Saray Kazasında kâin ve mütevellisi bulunduğu 
398 küsur bin lira değerindeki Ayaspaşa Vakfının sair vakıf » 
lar meyanında; 4785 saydı Kanuna tevfikan ve 106 bin lira 
bedelle kamulaştırılmış bulunduğundan ve mezkûr kanunun 
Teşklâtı Esasiyeye mugayeretinden bahsile ormanıı^ geri veril
mesini, mümkün olmadığı takdirde mezkûr bedelin 796 882 
lira olarak tahakkuk ettirilmesini istemektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü cevabi yazısında : Yüksek Mec
lisçe müzakere olunarak kabul buyrulmuş olan mezkûr kanu
nun; Teşkilâtı Esasiye Kanununa mugayir olup olmadığının da 
bittabi incelenmiş bulunacağına göre idarelerince yapılacak 
bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin selef komisyon tarafından 
daha önce incelenerek 13 . 2 . 1950 gün ve 2135 sayı ile ve «bu. 
iş bir tesis mevzuu olduğundan komisyonca yapılacak bir işlem 
olmadığı» yolunda bir karara bağlanmış ve keza kamulaştırma 
bedeline mütaallik bulunan ihtilâfın da halli kaza merciine ait 
bulunmasına binaen komisyonumuzca bir işlem yapılmasına



Dilekçe
No.

,821/697

351/323 
14194/J3065 
7881/7320 

11055/10776 
181/161

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi
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K o m is y o n  k a ra r ı ve ne sebepten  v e r i ld iğ i

mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

5914 25 . III . 1953

Salih Parıltı.
Yeni Mah. Sivrihi
sar (yad. 3 ncü Dere 
So. No. 5.
Eskişehir.

( Dilekçe özeti : 25 . X II . 1945 
gün re 7947 sayılı dilekçesinin âci
lin karara bağlanması hakkında).

Dilekçi : Muhacir sıfatı ile ve borçlanma suretiyle ken
disine verilmiş olan arsasının tapusunun verilmediğinden ve 
Mâliyece satılmak istenildiğinden şikâyeti mutazammın bu
lunan 25 . XII . 1945 gün ve 7947 sayılı dilekçesinin bir an 
önce karara bağlanmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr şikâyetin 
Sağlık Bakanlığını ilgilendiren bir iskân işi olması itibariyle 

. dilekçenin adı geçen Bakanlığa gönderilmiş bulunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu dilekçe hakkında; selef 
komisyon tarafından 10 . II . 1949 gün ve 1331 sayılı bir Ka
rar verilmiş bulunmasına binaen dilekçinin yeni müracaatı 
üzerine yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5915 25 . I I I . 1953

Cemal Albavrak. 
Emniyet Genel M ü- 
dürlüğünde.
Emniyet Müdürü. 
Ankara.

(D ilek çe  öze ti : S eh k ed en  vatani 
h izm etler in e karşılık  terfih in in  te 
min buyuru lm ası h a k k ın d a ).

Dilekçi : Sunmuş bulunduğu dilekçelerinde ve merbut 
vesaikte yazılı bulunan; Mücadelei Milliyede sebkeden vata
ni hizmetlerinden ve bu uğurda 'silki askeriyeden dahi uzak
laşarak fedakârane çalıştığından ve vâki mâlûliyeti dolayı- 
siyle istifaen ordudan ayrıldığından, bu münasebetle yük
sek rütbelere ulaşan emsaline nazaran çok az bir maaşla 
emekliye ayrılmış ve mağdur kalmış bir kimse olduğundan 
bahsile; bu hizmetlerine mükâfaten birinci Büyük Millet 
Meclisi ve Temsil Heyeti Üyeleri gibi kendisinin de hizmeti 
vataniye tertibinden taltif olunmasını, mümkün olmadığı 
takdirde hizmeti ahire zammına esas tutulan müddetlerinin 
mesbuk hizmetlerine eklenmesi ve son maaş derecesi nazara 
alınmak suretiyle emekli ikramiye ve aylığı verilmesini iste
mektedir.

Gereği düşünldü : Her biri yeni bir kanun teklifi ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca ve bu sıfatla yapı-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karart ve ne sebepten verildiği

lacak bir işlem olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

5916 25 . I I I . 1953

(Dilekçe özeti : 5228 sayılı Kanun
dan faydalattırılması hakkında).

Dilekçi : Eski hükümlerin mer’i bulunduğu sırada yapılıp 
ve henüz vergileri verilmeye başlamlmıyan binaların da 5228 
sayılı Bina Yapımını Teşvik Kanunu hükümlerinden fayda
landırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesine göre komisyonumuzca bu sıfatla bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5917 25 . m  . 1953

(Dilekçe özeti : Vatani hizmet ter
tibinden almakta bulunduğu aylı
ğın artırılması hakkında).

Dilekçi : 271 sayılı Kanunla kocası Boğazlıyan eski Kay
makamı Kemal’den kendisine ve 3 çocuğuna bağlanan 5 er lira 
aylığın artırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesine göre komisyonumuzca bu sıfatla yapılacak bir iş
lem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5918 25 . I I I . 1953

7168/6686 Hatife Ergiider.
Küçükevler 44 nei'ı 
So. Yeşil Ap. Dai
re 8.

9640/8875 Tevfik öge.
Emekli General . 
îsmetpaşa Cad.
No. 29/A.
Yenişehir - Ankara.

10699/9946 Ilauf Tuna.
Millî Savunma Ve
kâleti Hava Kuv
vetleri İlkmal Şu
besinde.
Ankara.

( Dilekçe özeti : Almakta olduğu 
uçuş zammından vergi kesilmesin
den şikâyet).

Dilekçi : 1928 yılından beri hava birliklerinde sivil makinist 
olarak çalışmakta olduğunu ifade ederek 3485 saydı Kanuna 
tevfikan emsal durumdaki subay ve astsubaylar gibi almakta 
olduğu uçuş ve yıpranma zammından dolayı (bunlardan hiçbir 
vergi tevkifatı yapılmadığı halde) kendisinden vergi kesilmek
te bulunduğundan şikâyet etmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5421 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun 30 ncu maddesinin 2 nci fıkrası ile «subay 
ve erlere uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısiyle verilen gün
delikler, ikramiyeler ve zamlar» vergiden istisna edilmiş bu
lunduğu ve madde ıtlakına göre istihkak sahibinin subay ve
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

er olması meşrut bulunduğu gibi 3485 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi gereğince sıhhi sebeplerle uçuştan menedilen kimse
lere hizmet sürelerine göre verilen «yıpranma tahsisleri» de 
uçuş ve dalış ikramiye zammı mahiyetinde bulunmadığından 
sivil makinist olan dilekçi hakkında tatbik olunan muamele
nin Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine uygun bulunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükmü karşısında vâki 
talep hakkında; bir muamele ifasına mahal olmadığına, dilek
çinin hukuklunun muhtel kılındığında musir bulunması halinde 
kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5919 25 . m  . 1953

(Dilekçe özeti: Maa§ farklarının 
ödenmesi hakkında).

Dilekçi : Dosya münderecatına nazaran; vâki müracaatı 
ile : 4620 sayılı Kanuna göre yapılan intibak dolayısiyle maaşın
dan kesilen paranın iadesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhin; 60-67 
lira arâsmdaki 7 şer lira farktan ve 1 . VII . 1946 tarihinden 
30 . X I . 1946 tarihine kadar olan istihkakının kendisine tama
men ödenmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre yerine getirildiği 
anlaşılan talep hakkında komisyonuuzca bir muamle ifasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5920 25 . I I I . 1953

( Dilekçe özeti: Mâruz bırakıldığı 
haksızlıklar dolayısiyle emekliliği- 

, ne esas olan aylığının yükseltil
mesi hakkında).

Dilekçi : 1325 yılnda intisap edip 33 yıl fiilen emek verdiği 
adalet hizmetinde ve muhtelif mahallerde gördüğü müddei
umumilik ve hâkimlik vazifelerinde uğratıldığı mağduriyetleri 
ve ezcümle haksız ve sebepsiz ve tamamen gayrikanuni olarak 
13 yıl bir maaş derecesinde bekletilmek ve hakkı müktesebi 
olan maaş derecesinden dun kadrolu hizmetlere tâyin ve gön
derilmek zorunda bırakıldığından, vâki haklı şikâyetlerinin de 
zamanın zihniyeti içerisinde nazara alınmadığından ve nihayet 
Artvin Asliye Ceza Hâkimi iken hastalanan refikasının tabip ra
poruna istinat eden hastalığı ve tam teşkilâtlı bir hastanede te
davi ettirilmesi ve tedavisini mütaakıp da böyle bir yerde bu
lunması hakkında gösterlen lüzumu fennî üzerine vazifesini

13496/12572 Mehmet Şefik Tur- 
14161/13195 han.

Emekli hâkim 
Akuntepe Ilatboyu 

, 128 A da.
İstanbul - Bostancı.

11355/10405 Mehmet Gültekin.
Yüceyurt Mah.
1 nci So. No. 4. 
Sivas.
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D ile k ç e

No.

10705/9951

D ile k ç e  s a h ib in in

a d ı, s o y a d ı ve a d re s i K o m is y o n  k a r a r ı  ve ne sebep ten  v e r i ld iğ i

muavine devredip ve müddeiumuminin de malûmatı tahtında 
Ankara’ya gelerek ve ailesini hastaneye yatırıp ve raporunu da 
ibraz etmek suretiyle Bakanlık, Müsteşarından izin ve başka 
bir mahalle tâyin olunması talebinde bulunduğu vakit; ya ma
halli memuriyetine dönmesi veyahut da emekliliğini talep etmesi 
lüzumunun kendisine ihtar olunup ve Hâkimler Kanununun 67 

' nci maddesinin açık hükmüne aykırı olarak ne izin verildiği 
ve ne de gösterilen sıhhi lüzum dairesinde başka bir mahalle tâ
yin olunmadığı gibi Adliye Vekili ile de görüştürülmediği
ni ve bizzarure icbar olunduğu şekilde; verdiği bir dilekçe ile : 
Nakli memuriyet veya emekliye sevkı talebinde bulunması üze
rine ; 70 liradaki müddeti doldurmasına henüz bir yıl gibi az 
bir zaman kaldığı halde bu muztar halinden istifade olunarak 
1944 yılında 60 lira maaşla emekliye sevkolunmuş bulunduğun- * 
dan şikâyet ederek emsallerinin lâakal 90 lira ile emekliye 
ayrılmış olmalarına rağmen kendisi hakkında tatbik olunan bu 
gayrikanuni muameleler dolayısiyle mâruz kaldığı bu mağdu
riyetin telâfisi esbabının istikmal buyurulmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Artvin Ceza Hâkimi 
iken vâki talebi üzerine emekliye sevkolunan dilekçiye ait ay
lık tahsis muamelesinin; Divanı Muhasebatça tescil edilmiş bu
lunduğu gibi Anamur Orman İşletmesi Avukatlığı hizmetin
den dolayı hizmeti ahire zammı verilmesi hakkındaki talebi
nin de Devlet Şûrası 5 nci Dairesince reddedilmiş olduğu belir
tilerek Vekâletçe yapılacak bir muamele bulunmadığı bildiril
mektedir. z

Gereği düşünüldü : Yapılan Eemeklilik muamele ve aylık 
tahsisinde mevzuata aykırılık iddia olunduğu takdirde ihtilâ
fın tetkiki kaza merciine ait olmasına ve muhassas aylığın yük
seltilmesi keyfiyetinin de ancak yeni bir kanun teklifini muta- 
zammın bulunmasına binaen vâki talep hakkında her iki ci
hetten komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5921 25 . III . 1953

( Dilekçe özeti: Terfi muamelesi
nin yününde yapılmadığından şi
kâyet).

Dilekçi : Çalışmakta olduğu İskenderun Liman Müdürlüğü 
Ambar memurluğunda başan göstermiş olmasına rağmen; 31. 
1 .1951 tarihinde yapılması icabeden terfi muamelesinin yapılma
dığından şikâyet ederek 4620 sayılı Kanunun P. fıkrası hüküm
lerine tevfikan ve zikrolunan tarihten muteber olmak üzere ter
fi hakkının verilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında 31 . VII .
1947 tarihinde 11 nci dereceye terfi etmiş bulunan di

Cemali Oöfcberk. 
Lima'n Müdürlüğü 
Ambar Saymanı. 
İskenderun.
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D ile k çe

No.

11219/10427

15596/14561

D ile k ç e  s a h ib in in

a d ı, s o y a d ı ve  ad re s i K o m is y o n  k a r a r ı ve ne sebep ten  v e r i ld iğ i

lekçinin mütaakıp terfiinin de her ne kadar 31. V I I . 1950 ta
rihinde yapılması icabetmekte ise de 6 ay kıdem temsili cezası 
ve 1951 yılının 7 nci ajanda da menfi sicil almış bulunması iti 
bariyle ancak müspet sicil almasını mütaakıp 29. X  . 1951 ta
rihinde terfi ettirilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar olan 
dilekçinin vâki talebi hakkında bu balamdan komisyonumuzca 
yapılacak bir muamele bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5922 25 . IH . 1953

(Dilekçe özeti: Yetim aylığı bağ
la n ması hakkında).

Dilekçi : Babasının ölümü tarihinde 25 yaşını geçmiş oldu
ğundan dolayı bağlanması mümkün görülemiyen yetim aylı
ğının; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 75 nci maddesine tevfikan ve emsali misillû bağlanması
nı istemektedir.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında : 1941 
yılında ölen babasından dolayı dilekçiye; 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 76 nci madde
sine göre, 1 . 1 .1950 tarihinden önce emekliye aynlanlarla, 
ölenlerin dul ve yetimlerine aylık bağlanması mümkün bulun
madığından yetim maaşı tahsisi kabil olamıyacağı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesi muvacehesinde komisyonumuzca bu sıfatla yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5923 25 . m  . 1953

Ayşe Ralhşan. 
Maltepe Mime So. 
No. 10, kat 2. 
Ankara.

Taihir Barüıas. 
YuKufpaija Maili. (Bi
rinci devre mebusla- 
rındıaaı).
Kars.

(Dilekçe özeti : 526.9 sayılı Kanu
nun tadil olunmam hakkında).

Dilekçi : Birinci Devre İzmit Mebuslarından olup; o tarihte 
cereyan eden Ermeni harekâtı dolayısiyle ve takdir olunan 
mesbuk îdaıe Amirliği hizmetleri göz önünde bulundurularak; 
Rahmetli Atatürk’ün emirleri ile muvakkaten Bayazit Muta
sarrıflığına gönderilip ve bilâhara da orada alakonmuş bulun
duğu için güya memuriyeti mebusluğa tercih etmiş sayılarak 
bu devredeki arkadaşlarına tanınan halitan mahrum edilmiş 
bulv'i)masından ve dolayısiyle zikrolunan kanunla Milletvekili 
hakkını ihraz etmiş olup da Meclise iltihak edemiyenlerle, hı
yaneti vataniye suçu ile mahkûm veya hudut harici edilenlerin 
bu haktan faydalanamıyacaklan derpiş olunduğu için kendisi-
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N o . a d ı, s o y a d ı ve  a d re s i

12396/11514 Bekir Başoğlu. 
16768/15643 Zabıt kâtibi. 

Araç.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

nin de bunlar misillû bu haktan faydalanamamasmdan elem 
duyduğunu ifade ederek hiç bir arzu ve müracaatı olmaksızın 
ve teşriî sıfatı uhdesinde bırakılarak vazifelendirildiğl bir hiz
metten dolayı, kanunen tanınan bir mükâfattan mahrum edil
mesinin tamamen bir haksızlık olacağı aşikâr bulunduğundan 
bu kanunun hakkaniyet dairesinde tadil olunmasını istemekte
dir.

20 . I . 1953 tarihli komisyon toplantısında; alınan ekseri
yet kararı ile Maliye Komisyonuna tevdi olunan dosya hakkın
da adı geçen Komisyon Başkanlığından alınan karşılıkta : 
Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti üyeleri ile Türkiye ~ 
Büyük Millet Meclisinin Birinci Döneminde bulunan üyelere 
Vatani Hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 5269 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair dilekçi
nin talebine tevafuk eden vâki kanun teklifinin 21 . I . 1953 
gün ve 23 sayılı kararla reddedilip ve Bütçe Komisyonuna gön
derilmiş bulunduğu için dilekçenin Komisyonumuza iadesi ka
rarlaştırıldığı belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında Komisyonumuzca ve bu sıfatla ya
pılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5924 2 5 .I I I .1953

(Bilekçe özeti: Jandarma onba
şılığında geçen hizmetinden dola
yı borçlandırılması hakkında).

Dilekçi : Muvazzaf askerlik hizmetine ilâveten jandarma 
onbaşılığında ücretli olarak çalışmış olduğu 3 küsur senelik 
müddetinin; %  5 aidatını geri vermek kaydı ile ve borçlan
ma suretiyle halihazır fiilî hizmetine katılmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin; jandar
ma onbaşılığında, ceza evi gardiyanlığında ve Araç Mahke
mesi zabıt kâtipliği adaylığında geçirdiği müddeti hizmetle
ri belirtilerek; son 2 hizmetinin borçlandırılmaya tâbi tu
tulduğu ve jandarma onbaşılığındaki müddeti hizmetinden 
dolayı; 5434 sayılı Kanunun geçici 65 nci maddesinde fiilî 
hizmete eklenmesi kabul olunan hizmetler meyanında (jandar
ma onbaşılığının) bulunmamasına binaen borçlandırılmasına 
imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında; bu sebebe binaen komisyonumuzca bir muamele 
ifasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5925 25 . m  . 1953
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N o . a d ı, s o y a d ı ve  ad re s i

12698/11802 Hâdiye Barış. 
14069/13105 istiklâl Mah. 
15721/14681 222. So. 24 No. da 
16232/15162 Seyhan.

1365j4/12714 Süleyman Sağlam. 
16561/15457 İnönü Mah.

Atatürk Cad. No 1 
de.
İznik.

(Dilekçe özeti : İskân yolu ile mü
teveffa annesi adına tahsis ve tes
cil edilmiş bulunan eve ait iskân 
kayıtlarında yapılan tahrifattan 
şikâyet).

Dilekçi : Van muhacirlerinden olan validesi müeteveffa 
emine adına iskân yoliyle tahsis ve tescil edilmiş bulunan eve 
ait iskân kayıtlarında tahrifat yapılmak suretiyle evin bir oda
sının Feride adında başka bir şahsa verildiği şerh olunup ve 
tapuya da bu yolda tescil ettirilmiş bulunduğundan şikâyet 
ederek mezkûr tescilin fekki ile bu kısmın da kendine tes
limini, aksi takdirde bu kıymete tekabül edecek bir değerde 
ev veya arsa verilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Feride adındaki kişiye tah
sis olunan ve bir odadan ibaret bulunan evin dilekçinin vali
desi müteveffa Emine’ye tahsis olunan 5 odalı evle alâkalı bu
lunmadığı ve bu itibarla vâki iddiasının kayda istinat etme
diği ve bu mevzuda Seyhan Birinci Asliye Hukuk Mahkemesin
de açılmış olan dâvanın da reddedilmiş bulunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince tetkik olunup ve kara
ra bağlandığı anlaşılan talep hakkında; Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 54 ncü maddesi muvacehesinde komisyonumuzca ya
pılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5926 25 . I I I . 1953

(Dilekçe özeti : Emeklilik muame
lesinin vazife malûlü olarak icrası 
((debine dair1).

Dilekçi : Ağn Vilâyeti Emniyet kadrosu polis memurların
dan öken; şiddetli soğukların tesiri neticesinde gözlerinde hâ
sıl olan rahatsızlıktan dolayı Erzurum Nümune Hastanesi He
yeti Sıhhiyesi tarafından yapılan muayeneyi havi ve vazife mâ- 
lûliyetini belirten ekli raporu üzerine; Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğü Sağlık Kurulunca âdi mâlûl olarak emekliye sev- 
kedilmiş bulunduğundan şikâyetle; mezkûr hastanenin tam te
şekküllü kurulu tarafından verilen bir rapora itibar olunmıya- 
rak 3 kişiden müteşekkil bir sağlık heyetinin verdiği karardan 
doğan mağduriyetinin telâfisi için, vazife mâlûliyetinıin kabulü 
ile, 25 yıllık fiilî hizmet üzerinden emekli aylığı bağlanmasını 
istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Aldığı rapor üzerine 
sihhd durumu Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Kuru
lunca âdi mâlûl olarak tesbit ve tasdik edilmiş bulunan dilek
çinin ; 5434 sayılı Kanunun 53 ncü maddesine tevfikan; fiilî hiz-
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met zamlariyle birlikte 22 sette 6 ay 2 güne baJliğ olan müddeti 
hizmetine göre emekliye çıkarıldığı, hastalığının vazife malûllü
ğü ile alâkalı bulunmamasına binaen dileğinin yerine getirilme
sine kanuni imkân olmadığı bildirilmektedir.

Dosyada bulunan heyeti sıhhiye raporunda : Filhakika has
talığın tekevvününde, vazife tesiri ile geçirdiği fokal bir enfek
siyon istilâtanın tesiri olabileceği mukayyet bulunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5927 25 . I I I . 1953

14787/13788 Ali Kemal Durdağ. (Dilekçe özeti: Maaş farklarından
17053/15886 Emeklıi Yüzbaşı. alacaklı bulunduğu 579 küsur lira-

Aksaray Malı. Kah- nın ödenmesi için tahsisat temin
ve So. Nio. 4 de. olunması hakkında).
Elâzığ. Dilekçi : Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Teşkilâtın

da çalışmakta iken; 5434 sayılı Kanuna tevfikan ve yaş had
dinden dolayı emekliye sevkedilmiş bulunduğunu belirterek 
1948 yılı terfi maaş farklarından alacaklı olup da karşahksız 
bofçlara bırakıldığından bahsile bugüne kadar ödenmemiş olan 
579 küsur liranın ödenmesi için tahsisat temin olunmasını is
temektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Askeri 
Yargıtay karan ile 1945 yalından muteber olmak üzere yüzba
şılığa yükseltilen dilekçinin; senesi geçtikten sonra tahakkuk 
eden maaş farklarının 1948 yılına ait kısmı karşılıksız borca kal
dığı ve münakale yapaldığında. ödeneceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5928 25. I I I . 1953

15963/14907 Ahmet Atalay. (Dilekçe özeti : Yardım talebine
14152/13186 SirltfPei Süt,han dair).
137311/16112 No. 11. Mehmet Ça

ta Iba.ş eliyle. 
İstanbul.

Dilekçi: Of Kazasının Komanit Köyünde; 1947 yılında vu- 
kubulan seylâp dolayısiyle uğradığı 1500 liralık zaxann telâfi
si için Hükümetçe verilen karara rağmen el’an bu yardımdan 
faydalandırmadığından şikâyet etmektedir.
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Dilekçe
No.

15113/14112

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve no sebepten veri ld iğ i

Bayındırlık Vekâletinin cevabi yazısında: Mezkûr vaka hak
kında Vekâlete intikal etmiş her hangi bir kayıt bulunmadığı 
ve bütçenin «yer sarsıntısı ve diğer âfetlerden zarar gören böl
gelere yardım» bölümünden yapılacak yardımların da; şümul* 
lü olan âfetlerden zarar gören, kitle halindeki vatandaşlara 
kendi güc ve gayretleri ile yapacakları ve tamir edecekleri ev
leri için cüzi bir yardım yapılabilmekte olduğundan; münferit 
bir vaka olduğu anlaşılan hâdise dolayısiyle dilekçiye bir yar
dım yapılmasının mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre ta
lep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5929 25 . m  . 1953

( Dilekçe özeti : 5242 sayılı Kânun
dun faydalandırılması hakkında).

Dilekçi: Vazife beklemekte olanlar meyanındaki 103 sıra nu
marasının Vekâletçe evlilik durumu ve başka yerde çalışmakta 
bulunması itibariyle ve hatalı olarak nazarı itibara alınmaması 
yüzünden; her ne kadar bilâhara bu hatalı muamele ıslah olu
nup ve sırasına iade olunarak vazifeye başlatılmış ise de müd
deti hizmetinin 12 yıla düşmesi neticesinde intibak kanunundan 
faydalanamadığmı belirterek; mağduriyetinin telâfisi için emsa
li misillû istifade etmesi hususunun temin buyurulmasını iste
mektedir. ^

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında: 6 . VII . 1948. 
tarih ve 5242 sayılı .Kanunun 1 nci maddesi ile ilkokul öğrett 
menlerinden fiilen çalışmakta olanlardan öğretmenlikteki hiz-. 
met süreleri 15-17 (17 dâhil) yıl olup da almakta oldukları ay
lık 30 lira ve daha aşağı olanların aylıklarının bir derece yük
seltilmesi derpiş edilmiş bulunduğundan o tarihte maaşsız sıra 
bekliyen dilekçinin fiilen çalışmadığı ve 15 yıllık fiilî hizmet 
müddeti de bulunmadığı için zikrolunan kanundan faydalana- 
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciine müracaatta muhtar olan 
dilekçinin vâki talebi hakkında komisyonumuzca tâyini muame
leye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Fethiye Gökbayrak. 
Anıttepe 11 kokulu 
öğretmeni.
Ankara.

5930 25 . m  . 1953
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16281/15210 Ahmet Aslandağ.
T. B. Millet Meclisi 
yeni inşaatında 
Bekçi.
Ankara.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Kan Gütme Ka
nununa tevfikan verilen sürgün 
kararına ait muhakemenin iadei 
muhakeme yoliyle tekrar görülme
si hakkında).

Dilekçi : Oğlu Dede Arslandağ’ın, istidasında yazalı şahıs
ların teşvik ve tahriki ile Hüseyin Koçaslan adındaki şahsı 
öldürmesi yüzünden Gazianteb C. Savcı Yardımcısı Ziya tara
fından, müşevvikler himaye olunarak bigayrihakkm Ankara’ya 
sürülmüş bulunduğundan tazallümü hal ederek iadei muhakeme 
yolu ile tekrar muhakemesinin görülmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Mevzuubahis teşvik 
ve tahrik dolayısiyle adı geçen tarafından savcılığa yapılan 
müracaat üzerine; jandarma marifetiyle gereken tahkikatın 
yaptırılıp Sorgu Hâkimliği nezdinde âmme dâvsı açıldığı ve 
ağ'T ceza mahkemesinde cereyan eden duruşma sonunda müş
tekinin dilekçesinde zikrettiği Mehmet Koçer ve Haşan Koçyi- 
ğit hakkında beraet kararı verildiği, diğerleri hakkında d? 
3236 sayılı Kanuna t&vfikan başka bir mahalle nakil kararı 
verildiği, vâki itiraz üzerine yapılan duruşma sonunda da bu 
kişilerin suç tarihinde hükümlü ile aynı sakaf altında oturma
dıkları anlaşıldığından sürgün tedbirine ait kararın kaldırıldı
ğı ve cereyan eden muamelede bir kanunsuzluk bulunmadığı, 
iadei muhakeme talebi üzerine idareten muamele ifasına da 
imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında bu bakımdan komisyonumuzca muamele ifasına mâ  
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5931 25 . III . 1953

16702/15587 Ali Tümcr.
Bentderesi Adana 
Otelinde misafir. 
Ankara.

( Dilekçe özeti : Maluliyet aylığı 
verilmesi hakkında).

Dilekçi : Kore’de vatani vazife ifa etmekte iken silâh te
mizleme esnasında bir kaza kurşunu ile yaralanıp ve sağ aya
ğını kaybettiği halde bölük kumandanı tarafından bu yara
lanmayı güya kendisinin tertip ettiği ifade olunduğu için mâ- 
lüliyet aylığı bağlanamadığını ifade ederek vârit olmıyan 
böyle bir hal dolayısiyle mağduriyetine mahal bırakılmıyarak 
aylığının itası için emir verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Kore Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Kumandanlığının 18392 sayılı yazısına ekli 
zayiat cetvelinde yazılı adı hizasında dilekçinin kendi kendini
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

yaraladığı ve irtibat heyetinden alman yazı ile de sağ ayağı 
kesik olarak yurda döndüğü ve İzmir Mevki Hastanesince de 
çürüğe çıkarıldığı. Kendisine mâlüliyet maaşı bağlanması hak
kında vâki müracaatı üzerine Emekli Sandığı Yönetim Kuru
lunca mumaileyhe bidayeten 95 lira, bağlanmış ise de 5434 sa
yılı Kanunun 9 ncu maddesine göre kararı inceliyen Maliye Ve
kâletince bu karar yersiz görülerek düzeltilmesi için iade edil
diği ve yönetim kurulunca da bu karara tebaan ve mumailey
hin emrinde çalıştığı Yüzbaşı Mustafa Güvenç’in ağır mua
melesi dolayısiyle çadırına giderek kendi kendini vurduğu ve 
kangren neticesinde ayağının kesildiği anlaşılması üzerine es- 
ld kararın iptal olunduğu

Dilekçiye; hile irtikâp etmek suretiyle meydana gelen bu 
mâlüliyet dolayısiyle ve zikrolunan kanunim 48 nci maddesine 
tevfikan mâlüliyet aylığı bağlanamadığı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

5932 25 . I I I . 1953

16373/15295 Hüseyin Halit Ta,ş- 
kıran.
Ulus Meydanı. 
Sanayi Cad. Topaç 
So. No. 9.
Ankara.

(Dilekçe özeti : Sanatkârlar hak
kında; tatbik olunan hatalı vergi 
tarhiyatının ıslah olunması tale
bine, dair).

Dilekçi : Derneklerine mensup; ses, saz ve sahne sanatkâr
larının; vergi mükellefiyeti bakımından serbest meslek erbabı 
olarak ve sadece götürü vergi ile teklif olunmaları iktiza eder
ken aynı zamanda ticari faaliyette bulunanlar ve hizmetliler 
misillü mütalâa olunup ve mağdur edilmekte bulunduklarından 
şikâyet ederek ekli olarak takdim ettiği dosya muhtevasının 
tetkik buyurularak bu hatalı vergi tatbikatının önlenmesini 
ve götürü vergi sistemi için müteşekkil komisyonda sanatkâr
ları temsilen dernekten üye bulundurulmasının temin buyurul- 
masmı dilemektedir.

Ekli dosya muhtevasına göre; dilekçinin bu mevzuda Ma
liye Vekâletine Ankara ve İstanbul Valiliklerine mütaaddit 
müracaatlarda bulunduğu ve dernek başkanı olarak da kendi
sine icabeden tebligatın yapıldığı anlaşılmaktadır.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Serbest meslek erba
bında olup da gerçek kazançlarının tesbiti mümkün olamıyan- 
larm; 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 53 ncü maddesine| 
tevfikan bir takvim yılı zarfındaki kazanç ve iratlarının sâfi 
tutarlarının götürü olarak tesbit olunup ve bu miktar üzerin
den vergi ile teklif olundukları gibi bunların sair kazanç mem-
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balarından dolayı da bu kanun dairesinde yapılacak tesbite 
göre vergi ile teklif olunmaları icabettiği ve dilekçinin; bul 
sınıf mükelleflerin ayni zamanda ücretli durumuna giremiye- 
ceği hakkındaki beyanatının kanun hükümleri karşında yersiz 
bulunduğu Vergi Usul Kanununun 44 ncü maddesine göre gö
türü matrahlara ait takdirler iki yıl için tesbit olunacağı için; 
1952 - 1953 yıllarına ait bu takdirlerin adı geçen demeğin 
Ankara şubesinin açılmasından önce katileşmiş olduğundan bu, 
yıllara ait takdirler için mezkûr kurumdan üye alınamadığı 
ve yapılan muamelelerde bir kanunsuzluk görülemediği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Gerek usul ve gerekse esasa ait vergi 
hatalarında olunacak muamele ve yapılacak itirazi şekil ve tet
kik mercileri 5432 sayılı Vergi Usul Kanununda gösterilmiş 
bulunduğu üzere; tetkiki alâkalı vergi daireleri ile malî ve 
idari kaza mercilerini ilgilendiren vâki talep hakkında bu se
bebe mebni komisyonumuzca yapılacak bir muamele bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5933 25 . III . 1953

16650/Î5535 Ethenı Şensov.
( 'ihangir Susanı So 
NTo. 33 Kar 3. 
Beyoğlu - İstanbul.

(Emeklilik muamelesinin ref'i. 
ile rütbe re memuriyetinin iadesi 
re vâki ihbarının tahkik ettirilme
s i hakkında).

Dilekçi : 17 nci Tümen Satınalma Komisyonunda çalıştığı 
sırada, mubayaa şartlarını haiz olmıyan soğan ve kuru pata
tesleri reddetmiş olduğundan ve bu mevzuda yaptığı ihbardan 
kendisine kin besliyen General Nurettin Baransel tarafından 
ve mumaileyhin 3 ncü Ordu müfettişliği zamanında; Sivas Gar
nizonunda keza odun ve ekmeklik unlarda yapılan bir süiis- 
timal dolayısiyle vâki şikâyeti ele alınarak ve şikâyet ettiği 
âmirlere verilen emirle tanzim ettirilen menfi sicile dayanılarak 
emekliye sevkedilmiş bulunduğundan şikâyet ederek, dilekçe de 
adlarını zikrettiği üstleri ile müspet sicillerinin incelenip ve 
dinlenmesi suretiyle emeklilik muamelesinin kaldırılmasını, 
rütbe ve memuriyetinin iadesini keza dilekçesinde açıkladığı 
ihbar mevzularının tahkik ettirilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Şekil, salâhi
yet ve esasa uygun olarak ve müteselsil sicil âmirleri tarafından 
verilen 1952 sicili üzerine, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu madde
sinin E fıkrası gereğince emekliye çıkarılmış bulunan dilekçi 
hakkında, adı geçen general tarafından sicil tanzim edilmemi? 
olduğundan buna ait iddianın gayrivârit ve mesnetsiz bulundu
ğu belirtilerek dilek üzerine vekâletçe yapılacak bir muamele 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 3410 sayıh Kanuna tevfikan bu mua-
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melenin mevzuata tevafuk veya âdemitevafuku noktasından 
tetkiki Askerî Temyiz Mahkemesine art bulunmasına ve bu ka
nunla idarî dâva mevzuu olamıyacağı belirtilen; sicillerde ya
zılı kanaat ve mülâhazaların .komisyonumuzca dahi incelenemi- 
yecaği bu bapta müttehaz Yüksek Meclis kararlan iktizasından 
bulunmakla vâki talep hakkında mezkûr esbaba binaen bir 
muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

6984 25 . I II . 1953

Başkan Sözcü Kâtip
Maraş Bolu -Bilecik Bingöl

Abdullah Aytemiz İsmail Aşkın Feridun Fikri Düşünsel

Grümügane Kastamonu Malatya Tokad
Ahmet Kemal Varınca Muzaffer Âli Mühto Abdülkadir Özbaıj Ahmet Gürhan

Trabzon Y ozgad
Salih Esad Alperen Faik Erbaş

Y ozgad 
Yusuf Karshoğlu
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.15842/14791 Nilüier Oriıon.
Bostancı Cad. No. 
117.
Erenköy - İstanbul.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Başkan
Maraş

, A bdultah Ay temiz

Komisyon kurun ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Tâbiiyet librem 
dan muaf tutulmam hakkında).

Dilekçi : 1935 yılında muntazam pasaportla Yugoslavya’dan 
yurda geldiğini ve Türk soyundan olduğunu ve rüşt çağına 
girdiği 1946 yılında tâbiiyete alınması hakkında yaptığı müra
caatla kanunen muayyen müddeti de muhafaza ettiğini beyan 
la, 5887 sayılı Kanunun 97 nci maddesindeki muaflıktan fayda - 
l&ndınlmasını ve nüfus cüzdanının harç aranmaksızın verilme
sini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Vekiller 
Heyetince müttehaz 15 . V I I . 1952 gün ve 3/15442 sayılı Karar
la vatandaşlığa kabul edilmesi üzerine nüfusa da bu yolda tes
cili lüzumunun alâkalı valiliğe tebliğ kılınmış olduğu ve fakat 
5887 saylı Kanunun 97 nci maddesindeki muafiyetten istifade 
ettirilmesine ve binaenaleyh kendisinden harç alınmamasına 
imkân görülemediği bildirilmektedir. 1

Gereği düşünüldü : 5887 sayılı Kanunun geçici 4 ncü mad
desinin istisnai mahiyetteki hükmünden dilekçinin istifade et
tirilip ettirilemiyeceği cihetinin İçişleri Vekâletince incelenerek 
bu bapta hâsıl olacak neticeye göre işlem yapılması lâzımgelc- 
ceğine ve mezkûr vekâletin bu madde hükmünü nazara alıp 
ima.1 ettiği yolunda yukanya alınan cevapta bir kayıt ve işaret 
bulunmamasına binaen, iktizası adı geçen vekâletçe bu dairede 
yapılmak üzere, vâki istek hakkında komisyonumuzca başkaca 
muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5935 2 . H . 1958

Sözcü
Bolu

Kati p 
Bilecik

İsmail Askm
Balıkesir

A ti Fahri İşeri

Konya Alâzığ
Abdnrrahmam Fahri Ağaoğlu Hâmit Ali Yön ey

Kastamonu Malatya
Muzaffer Âli Mühto Abdülkadir Özbay

Maraş 
Salâhattin Hüdayioğlu

Seyhan
Salim Serçe

Toka d 
Ahmet (¡¡irkart

Trabzon 
Salih Esad Alperen

Urfa
Reşit Kemal Timuroğtu

Dilekçe sayısı : 96

T. B. M. M. Basımevi
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Dilekçe Dilekçe sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

8827/8179 Ziya Zeytin. 
4812/4459 Mestanzade Mah.

77 So. No. 9 da. 
Adana.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: 1945 tarihinde ver
miş bulunduğu dilekçesinin kara
ra bağlanması hakkında).

Dilekçi : Evlâdı vâkıftan olduğu hakkında mahkemeden 
istihsal ettiği ve Temyizce de tasdik edilmiş bulunan bir ilâm 
hükmünün; Vakıflar Genel Müdürlüğünce yerine getirilmedi
ğinden şikâyeti ihtiva eden ve 1945 yılında Yüksek Meclise 
sunmuş bulunduğu dilekçesinin bir an önce karara bağlanma
sını islemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçede zikrolunan müracaat üzerine, 
selef komisyon tarafından, 14 . IV . 1949 gün ve 1456 sayılı 
ve « işin ilâmı infaz etmemek mahiyetinde olmayıp gaile faz
lasının henüz tesbit edilememesinden ibaret olduğu ve bu cihe
tin de hâlâ mahkemede İncelenmekte bulunduğu anlaşıldığın
dan bir işlem yapılmasına mahal olmadığına >> dair bir karar 
verilmiş olduğu anlaşıldığından talep hakkında ayrıca ve yeni
den yapılacak bir muamele bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5936 30 . I I I . 1953

2145/1968 Turgut Siirsal. 
18348/1!2I290 Top. Kd. Üsteğmen. 
9873/9082 Türk Silâhlı Kuvvet

ler Kom. Top. Tb.
I nci Bl.
Kore.

(Dilekçe özeti : A f talebine dair).

Dilekçi : Doktor tarafmdan gösterilen sıhhi ve fenni lüzu
ma binaen ve 3663 sayılı Kanun hilâfına vâki evlenmesinden 
dolayı hakkında, askerî mahkemece ittihaz olunup ve temyizen 
de tasdik ve tecil edilmiş bulunan iki aylık hapis cezası mah- 
kûmiyellinden dolayı istikbaline set çekilmiş olduğunu ifade 
ederek rapor muvacehesinde bir suç vasfı izafe olunamıyacak 
olan bu hareketine karşılık verilen mezkûr cezanın affını iste
mektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin; 
3663 sayılı Kanuna muhalefetinden dolayı verilmiş olup ve te
cil edilen mahkûmiyet cezasının kıdemine tesir etmediği gibi bu 
kanunun 5753 sayılı Kanunla kaldırılmış ve cezanın da 5677 
sayılı A f Kanunu ile tamamen affa uğramış bulunduğundan
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Dilekçe

No.

1*2032/11025 
461 / 424 

13048 / 1284(i 
1235S -11478

12(163/ 11630

müstedinin dileği üzerinde durulmasına kanuni bir sebep olma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5937 30 . I I I . 1953

(Dilekçe özeti : Vatani hizmet ter
tibinden yardımda bulunulması 
talebim' dair).

Dilekçi : Mücadelei Milliyede sepkeden hizmetlerinden bah- 
sile; hâlen 60 yaşında ve düçar olduğu tüberküloz hastalığı 
yüzünden çalışamaz bir halde bulunduğu için kendisine vatia- 
ni hizmet tertibinden muavenette bulunulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesine göre; komisyonumuzca bu sıfatla yapılacak bir iş
lem bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5938 30 . III . 1953

<Dilekçe özeti : İskânı âdi istihkak 
fazlası alarak arazi verilmesi hak
kında).

Dilekçi : Selânik Mithatpaşa Meslek Mektebi müdürü iken 
ve vâki işgal sırasında bu müesseseye ait 14 milyon değerindeki 
emvali gasıptan kurtarmış bulunduğu için Dilekçe Encümeni 
karan ve Selânik ahalisi tarafından tanzim olunup vekâlete 
takdim kılınan ve bu durumu müeyyit mazbata üzerine ken
disine fazla arazi verilmesi tebliğ olunduğu halde ancak iskâ
nı âdi istihkakının bir mislinin verilmiş bulunduğundan şikâ
yetle dosyalardan mezkûr tebliğat örneğinin bulundurularak 
kendisine verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kendisine lüzumu olan örneğin alınması 
için ilgili vekâlete müracaatta muhtar olan dilekçinin bu talebi
ne mevzu olan arazi istihkakı hakkında da daha önce vaki müra- 
caati dolayısiyle selef komisyon tarafından « bu durum karşı
sında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na » dair 1947 tarih ve 721 sayılı bir karar verilmiş bulundu
ğundan bu sebebe mebni komisyonumuzca yeniden yapılacak -  
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Sıddık Çiftçi Süıner. 
Mudanya.

Osman Pomak. 
Tavşanlı Köyünde. 
< ieh/e.

5939 30 . I I I . 1953
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12908/11862 Mehmet Gelen. 
12865 /1182*2 Adagidc Cumhuri

yet Mah.
Ödemiş.

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

(Dilekçe özeti : Arazi 
dair).

talebine

Dilekçi : Sağlık Vekâletince emir verilmiş olduğu, keza Ali 
ve Kadir Keskindağ kardeşlerin füzuli işgali altında bulunan 
metruk arazileri de gösterdiği halde bu şahıslar himaye olun
mak suretiyle^toprak istihkakının el’an verilmediğinden şikâ
yet ederek, bundan dolayı ödemiş Kaymakamı, Malmüdürü ve 
Ziraat memuru haklarında icabeden takibatta bulunulmasını ve 
hakkının bir an önce verilmesini dilemektedir.

Gereği düşünüldü : Kendilerine suç isnat olunan memurlar 
hakkında yapılması icabeden tahkikat ve takibatın ifası; Me
murin Muhakemat Kanunu Muvakkatinin ikinci maddesinde 
yazılı bulunan ilgili idare makamlarına ait bulunmasına ve 
toprak talebine mütaallik istek hakkında da; 1 numaralı Ge
çici Komisyon tarafından daha önce ve 4 . I . 1949 gün ve 862 
sayılı bir karar verilmiş olmasına binaen talep hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5940 30 . m  . 1953

12866/11823 İbrahim Yurttaş.
Kulaksız Köyünde. 
Ahlat .

13546/12499 Sadık Aldatmaz, 
ve ar 
Müftü.
K araisalı.

( Dilekçe özeti : Yardım talebine 
dair).

Dilekçi : 1947 yılında ve sel felâketi yüzünden uğradığı 11 
bin liralık zararın telâfisine medar olmak üzere yardım yapıl
ması için vâki müracaatı dolayısiyle, İçişleri Vekâleti cevabına 
atfen; mezkûr yardım talebinin is’afi hakkında Kızılay Genel 
Merkezine emir verildiğj hususunun Dilekçe Komisyonunun 
1181 sayılı kararı ile kendisine bildirilmiş olmasına rağmen; 
Kızılay Bitlis Şûbesince bu işin sürüncemede bırakıldığından 
şikâyet etimektedir.

Gereği düşünüldü : Kızılay Derneği üzerinde ve yardım ba
bında teşriî yoldan bir müdahalede bulunulamıyacağından; bu 
sebebe mebni talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl 
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5941 30 . m  . 1953

(Dilekçe özeti : Hidematı vataniye 
tertibinden aylık bağlanması hak
kında).

Dilekçi : Mücadelei Milliyede mesbuk hizmetlerine muka
bil vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması talebini muhte
vi bulunan 7090 sayıh dilekçesi üzerine icabeden kanunun çı
karılmasını istemektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

Xo. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahis konusu müracaati hak
kında selef komisyon tarafından « tesis mevzuu olan dilek hak
kında komisyonumuzca işlem yapılamıyacağına » dair ve 5 .
V . 1949 gün ve 2822 sayılı bir karar verilmiş bulunmasına bi
naen yeni talebi üzerine de keza bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına kayar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5942 30 . I I I . 1953

( Dilekçi özeti : Vatani h-inmet ter 
tibinden aylık bağlanması veya 
yardım utarak bir ev verilmesi hak
kı nddj.

Dilekçi : Kocası Cevdet Akömer’ in ve muhtlacı muavenet 
bir durumda bulunduğundan dolayı kendisine, vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasını veyahut Hükümetçe yaptırı
lan evlerden birinin verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı mevzu hakkında ve da
ha önce yaptığı müracaat üzerine selef komisyon tarafından 
ve « dilek bir tesis mevzuu olduğundan yapılacak bir işlem ol
madığına >> dair 2314 sayılı bir karar verilmiş bulunduğundan 
aynı talep üzerine komisyonumuzca bu bakımdan yeniden ya
pılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5943 30 . I I I . 1953

KÎHil/12109 Ziya Erdoğan .
Akcami Mah. Demir 
So. No 20.
Eskişehir.

Dilekçi : Aldığı tazminatı iade etmek kaydı ile ve son hiz
metleri de nazarı itibara alınmak suretiyle aylık bağlanması 
için Yüksek Meclise yapmış olduğu 5280, 9033, 11636 sayılı mü
racaatlarının neticelendirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin bahis mevzuu müracaatları üze
rine ve selef komisyon tarafından 24.1.1950 gün ve 2052 sayılı ve 
« bu hususta bir işlem yapılmasının yeri olmadığına » dair bir 
karar verilmiş bulunduğundan talep hakkında bu bakımdan 
komisyonumuzca yeniden yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

( Dilekçe özeti : 17 yıllık hizmeti
n i: son hizmet müddetlerinin de 
ilâvesi suretiyle emekli aylıyı bağ
lanması hah'kmdaj.

13612/125^3 Naciye Akönıer.
Eski Halkevi Reisi. 
Avukat Cevdet Ak
imler eşi.
İzmir.

5944 30. m  . 1953
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10577/9681 İsmail Hakkı Önsi- 
per.
Oamiinobi Malı. 
Suakar S-'o. No. J 2. 
Diyarbakır.

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

( Dilekçe özeti : Dilekçe Komisyo
nuna tevdi buyurulan mütmddit 
dilekçelerinin bir an önce karara 
bağlanması talebine dair).

Dilekçi : 551 sayılı Kanuna tevafuk eden mâlûliyetinden 
dolayı ve kendisine bu durumuna göre maaş verilmesi talebini 
mutazammm bulunan, 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunmuş 
bulunduğu ve keza muhtlelif tarihlerde tekîden vâki mütaaddit 
müracaatlarım ihtiva eden dilekçelerinin bir an önce karara 
bağlanmasını dilemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçede zikrolunan müracaatların; 
selef komisyon tarafından, 7 . IV . 1949 gün ve 1439 sayılı bir 
karara bağlandığı anlaşılmış bulunduğundan talep hakkında 
komisyonumuzca ayrıca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5945 30 . I I I . 1953

12068/11060 Mehmet Tuğ. 
14587/13418 Cevheri Mah.

Evliya zade So. No.
18 .
Malaty*.

(Dilekçe özeti : Yüksek Meclise 
sunduğu i dilekçeden 7993 ve 
120(18 saydı olanların da bir kara
ra bağlanması talebine dair).

Dilekçi : îadei memuriyet talebini muhtevi ve yüksek Mec
lise sunduğu 4 dilekçeden ikisi hakkında verilen kararda yazı
lı bulunan Ekonomi Vekâleti cevabının esastan âri bulunduğu
na işaret ederek, mezkûr dilekçelerinin yeniden tetkikına im
kân bulunmadığı takdirde henüz karara bağlanmamış olan, 
12068 ve 7993 sayılı diğer dilekçelerinin de incelenmesini, bu da 
mümkün bulunmadığı takdirde Danıştayda dâva açmak üzere
19 aded vesikanın iade olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı mahiyetteki vâki müra
caatları üzerine selef komisyon tarafından ve daha önce bir 
karar verilmiş ve ihtilâfın tetkiki de esasen kaza merciine ait 
bulunmasına binaen komisyonumuzca yeniden ve başkaca ya
pılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5946 30 . m  . 1953

13648/12577 İsmail Tckintürk.
Ulugazi Mah. Me\ 
dan So. No. 12.
Samsun.

Dilekçi : Mübadillerden bulunması hasebiyle, işgali altında 
bulundurduğu 40 dönümlük bir arazinin elinden alınarak gay- 
rimübadillere verilmek istenildiğinden şikâyeti havi 17 . XII .

( Dilekçi özeti : Mübadil hakkı ola
rak işgali altında bulundurduğu 
arazinin (/ayrimiibadillere veril
mek istenildiğinden şikâyet).
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

1948 tarihli dilekçesinin müspet, menfi bir neticeye bağlanma
sını talebetmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha önce ve aynı mahiyet
teki müracaati üzerine selef komisyon tarafından ittihaz buyu
rulan ve « evvelce vâktı müracaati üzerine hakkında ittihaz 
edilmiş bulunan 29 . I . 1948 gün ve 926 sayılı komisyon kara
rım değiştirecek bii' sebep olmadığı gibi mahkemeye ait ve 
mahkemeden sâdır olacak hükme tâbi mesailden olan son dile
ği hakkında da bir işlem yapılmasına mahal olmadığına » dair 
2658 sayılı bir karar verilmiş bulunması itibariyle talep hak
kında yeniden bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karaf 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5947 30 . m  . 1953

(Dilekçe özeti : Dilekçe Komisyo
nunda bulunan bir dilekçesinin 
in tan hakkında).

Dilekçi : Meslekten ihracına dair verilen kararın kaldırıla
rak iadei memuriyet ettirilmesine dair olan 4436/4778 sayılı 
dilekçesinin biran önce neticelendirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu dilekçe hakkında : Selef 
komisyon tarafından 5 . 1 .  1950 gün ve 1843 sayılı ve « bu du
ruma göre komisyonumuzca bir işlem yapılmasının yeri olma
dığına » dair bir karar verilmiş bulunduğundan aym mahiyet
teki yeni müracaat üzerine yeniden yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5948 30. m  . 1953

13602/12535 Abdürrahıııan Gök- 
alp.
Altıntaş Malı. Ya
yık So. No. 42/4. 
Ankara.

13704/12627 Kmin Okıımuşgil.
Şişli Altın Bakkal. 
Satıreı So. N:o. 12. 
İstanbul.

( Dilekçe özeti : Mazbut vakıflar 
meyanma alındığından dolayı ke
silen llâmidi S ani kitabet vazife 
ve ücretinin kaydı hayat şartı ile 
iade olunması hakkında).

Dilekçi : Vakıfnamesi gereğince; 18 yıldır görmekte bulun
duğu Hâmidi Sani vakfı kitabet vazifesine; mezkûr vakfın bi- 
lâhara mazbutlaya alınması dolayısiyle son verilmiş bulundu
ğunu ve bu mevzudaki müracaatlarının da Vakıflar Umum 
Müdürlüğünce emsal vakıflar kâtip ve câbilerine aylıkları ve
rilmiş bulunduğu halde menfi cevap verildiğinden bahsile, 
vakıf şartlarına göre; vakfın zaptedildiği 1 . VI . 1942 tarihin
de son verilen vazife ve aylığının mezkûr tarihten itibaren ve 
kaydı hayat şartı ile iade ve ödenmesine devam olunmasını is
temektedir.
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D ilekçe  Dilekçe sahib in in
No. adî, soyadı v«î adresi Komisyon kararı ve ne Sebepten verildiği

*' Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı mevzu üzerinde ve daha 
önce yapmış olduğu müracaat üzerine selef komisyon tarafın
dan ve «tetkik edilen vakıfnameye göre Şûrayı Evkaf kararı ile 
9 Haziran 1939 tarihinde vakfı mezkûr kâtipliğine yapılan tâ
yinin tevcih mahiyetinde bulunmasına ve vakıfname ile istihdaf 
edilen gayede; hizmetlerin sureti mutlakada hademe addedilme
si lâzımgeleceği cihetle mazbutaya alınan bu vakıftaki hizmeti 
mahiyetinde bir hizmetle tavzifi tabiî olacağına ve nassı kati 
llanmması lâzımgeleceğine » dair 2934 sayılı bir karar verilmiş 
bulunduğundan, aynı talep hakkında komisyonumuzca yeniden 
yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5949 30 . m  . 1953

13861/12771 Sanive. ( Dilekçe özeti : Bir kanun tekli
fimle bulunulması hakkında) .

Dilekçi : 10 yıllıkları peşin ödenmek suretiyle aylıkları ke
silmiş bulunan dul ve yetimlere tekrar maaş bağ-labilmesini te
min için bir kanun tieklif olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi talebini muta- 
zammın bulunan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
15 nci addesine göre komisyonumuzca ve bu sıfatla yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5950 30 . m  . 1953

<Dilekçi özeti : Er olarak geçen 
askerlik hizmetinin de terfide sa
ğılması hakkında).

Dilekçi : Hazırlanan bir kanun tasarısı ile yedek subaylık
ta geçen hizmet müddetinin terfide sayılması kabul edilmiş bu
lunduğu halde bu vatan hizmetini er olarak yapanların bu hak
tan mahrum edilmiş bulunduklarına işaretle; eklenecek bir fık
ra ile mezkûr haklan bu durumda bulunanlara da teşmil olun
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilg’ li 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

13886/12789 Cemal Soner.
Maltepe So. No. 26 
Daire 3 de.
M a lte p e  - A n k a r a .

Tuııusbağ Cad.
1/3 No. da Şükrü 
nezdinde.
Üsküdar - İstanbul.

5951 30 . m  . 1953



Dilekçe
No.

13913/12815
4348/4105

13967/12858
14210/13079

13980/12871

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

(Dilekçe özeti : Vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkın
da).

Dilekçi : Kuvayi Milliyede sepkeden hizmetlerine mukabil 
kendisine vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkmda komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5952 30. m  . 1953

(Dilekçe özeti : Yapılan bir kanun 
teklifinin 1 nci maddesinin tadili 
hakkmda).

Dilekçi : Yedek subaylık hizmetinin terfide sayılması esa
sını vaz’eden 4379 sayılı Kanunun tadilini mutazammın olarak 
Yüksek Meclise sunulmuş bulunan bir kanun teklifinin 1 nci 
maddesinde; askerlik hizmetini yüksek tahsilden önce yapmış 
olanlar için bu hakkın tanınmasını mezkûr tahsilin sınıfta 
kalmaksızın ikmal edilmiş bulunması ile meşrut kılındığından 
bahsile sonradan askerlik yapanlar için hiç bir kayıt konulma
mış olduğuna göre; mâdelet esaslarma uygun bulunmıyan mez
kûr maddenin müzakeresinde tadil olunmasını veya kaldırıl
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesine göre komisyonumuzca bu sıfatla yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5953 30. m  . 1953

(Dilekçe özeti : 2,5 yıllık yedek 
askerlik hizmetinin terfi müddeti
ne sayılması hakkmda).

Dilekçi : 4379 sayılı Kanunla; kısa hizmete tâbi olanlardan 
yedek subay olarak terhis edilmiş bulunanlann okulda ve su
baylıkta geçen hizmetleri nasıl terfilerinde kabul buyurulmuş 
ise kendisi gibi yedek subay olarak ve gayrimuayyen bir müd
det için talim ve manevra maksadı ile silâh altma alınıp da 2,5 
yıl hizmet görenlerin de bu müddeti hizmetlerinin terfilerinde 
nazara alınmasının mâdelet esaslanna uygun düşeceğine işaret 
ederek yeni bir kanunla bu haklannın tanınmasını istemekte
dir.

Abdullah Bilge.
IV. Ortaokul. 
Tabiiye öğretmeni 
ve Müdür Yardım
cısı.
Ankara,

Mustafa Dayan. 
Yargıç Adayı. 
Balıkesir.

Tahsin Alabay. 
Muslihiittin Mah. 
No. ?.
Muğla.



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

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesine göre komisyonumuzca ve bu sıfatla yapılacak bir 
işlem bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5954 30. I I I . 1953

(Dilekçe özeti : Lise mezunlarının 
yedek subaylık haklarına dair).

Dilekçi : Hâlen lise mezunu olanlara tanman yedek subay 
olma hakkının bâzı kayıt ve şartlarla kaldırılacağını duymuş 
bulunduğuna işaretle; bunun tevlit edeceği mahzurlan tebarüz 
ettirerek bu durumun kanunlaşmamasını ve bu yolda bir kanun 
çıkarılması zaruri ise hakkı mükteseplerin tanınmasını dile
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komis
yonumuzca, bu sıfatla yapılacak bir işlem bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

13988/12877 Memduh Balaban.
Erkek Lisesini Bi
tirenler Derneği 
Başkanı.
Taksim - Beyoğlu.

5955 30. m  . 1953

14000/12889 ikbal Bozkoyunlu.
Pirinç Haddehanesi 
Fabrikasında Şoför 
Reşad Surlu yanın
da.
Kınkkale.

(Dilekçe özeti : Yardım talebine 
dair).

Dilekçi : Yurt uğrunda fedakârlığı sepketmiş bir subay aile
si olup ve hâlen muhtacı muavenet durumda bulunduğundan 
bahsile kendisine vekâletler veya hayır müesseselerinden bi
rinden hiç olmazsa 6 aylık iaşesini temine medar olacak bir yar
dımda bulunulmasını istemektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

5956 30 . I I I . 1953

14005/12894 Lebibe Koral.
Namazgah Caddesi 
No. 49.
Bursa.

Dilekçi : Muahharan yürürlüğe giren subaylara ait Teadül 
kanunundan, bir müddet önce tekaüde sevkolunmuş bulunan 
kocası ölü Yarbay Faik'ten bağlanan maaşına yapılan zammın, 
emsaline nazaran azlığından bahsile; bu farkın ortadan kaldı- 
nlmasmı istemektedir.

(Dilekçe, özeti : Eski Barem hü
kümlerine tevfikan emekliye ay
rılmış bulunan subayların da ye
ni kanun hükümlerinden faydalan
dırılmaları hakkında).
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' No.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca ve bu sıfatla bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5957 30 . I I I . 1953

Dilekçe sahibinin
adı,  soyadı  ve adresi  Komisyon kararı ve ne sebepten veri ld iğ i

14022/12910 Tacettiıı Uygur . ( Dilekçe özeti : Lisan imtihumnda
ve ar. muvaffak olamıyordunn Fakülte-
İstanbul uııivelKi- ivin sair ders imtihanlarına kabul
t esi İktisat Fakülte- olunmaları hakkında).
si öğrencilerinden. 
İstanbul.

Dilekçiler : 14 . XII . 1949 gün ve 13081 sayılı dilekçeleri
ne ek olarak sundukları bu istidaları ile de : Lisan imtihanında 
muvaffak olamıyanlar için Senato tarafından verilen ve ancak 
Şubta kadar fakülte derslerine devam edebilecekleri ve bu 
tlarihte de muvaffak olamadıkları takdirde bu tarihten sonraki 
ders ve imtihanlara kabul olunamıyacaklanna dair olan ka
rardan mağ-dur olduklarını belirterek fakülte dışında kalan 
mezkûr dersten kalanların Şubat, Haziran ve Ekim aylarında 
fakülte imtihanlarına girmelerinin kabul ve temin buyurtm a
sını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Zikrolunan dilekçe üzerine ve aynı mev
zu hakkında selef komisyon tarafından 9 . 1 .  1949 gün ve 2928 
sayılı ve bir iştagı yapılmasına mahal olmadığına dair bir ka
rar verilmiş bulunmasına binaen yeniden inceleme kabiliyeti 
bulunmıyan dilekçenin bu yönden reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5958 30 . m  . 1953

14026/12914 Mustafa A toy. (Dilekçe özeti : Emekti Sandığı
Orman İdaresi Dâ- Kan-ununa- bir fıkra eklenmesine
vavekili. dair).
Sungurlu. Dilekçi : Cihan Harbine ve Millî Mücadeleye bilfiil iştirak 

etmiş bulunan jandarma küçük zâbitlerine de emeklilik hakkı 
tanınması için Emeklilik Kanununa bir fıkra eklenmesini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun tteklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca, bu sıfatla bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5959 30 . I I I . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibnıin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve no sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : 5434 sayılı E m ek
li Sandığı Kanun ıtnun tadil olun
ması hakkında ).

Dilekçi : Âdi mâlül olarak ve 1683 sayılı Kanuna tevfikan 
tazminat verilmek suretiyle emekliye çıkarılıp ve mağdur edil
miş bulunduğunu belirterek; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı kanununda yapılacak bir tadilâtla kendisine 
emeklilik hakkı tanınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesine göre komisyonumuzca ve bu sıfatla yapılacak bir iş
lem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5960 30 . I I I . 1953

(I)ilekçe özeti : Yedek askerlik 
hizmetinin de vâki bir kanun tek
lifinde nazarı itibara alınması 
hakkında).

Dilekçi : Daha önce Yüksek Meclise sunmuş bulunduğu 17 .
VI . 1947 gün ve 3958 sayılı dilekçesinde de belirtmiş bulundu
ğu gibi 4379 sayılı Kanunu tadil eden vâki yeni kanun teklifi
nin tetkikmda; yedek askerlik hizmet/ müddetinin de nazarı iti
bara alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu müracaat üzerine selef 
komisyon tarafından 27 . XII . 1949 gün ve 1806 sayılı bir ka
rar verilmiş ve talebin yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunmasına binaen komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5961 30 . I I I . 1953

14071/12955 Recep Sezgin.
Ortaokul öğretmeni. 
Sök:1.

14056/12942 Turhan özer.
I )<i»ı i r 1 iba hçe ( i üz e i - 
tepe Mehmet hrda- 
ırıar A]) No. 5. 
Ankara.

14072/12956 Musa Kâzmı Yazgan 
llrfa.lı.
3100 Mahreç No. 
tel sahibi.
Bursa.

( Dilekçe özeti : Kiralurm serbest 
bırakılmasına mütedair bulunam 
kanını teklifinin tetkikmda; kamı- 
niyel kesbetmesi halinde doğacak 
mahzurların göz önünde bulundu
rulması hakkında ).

Dilekçi : Kiraların serbest bırakılmasına mütedair olarak, 
Yüksek Meclise yapılan teklifin tetkikmda Türkiye’deki müs- 
tecir durumunun ve kanuniyet kesbetmesi halinde doğacak 
mahzurların bilhassa göz önünde bulundurulmasını istemekte
dir.

Gereri düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca bu sıfatla yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5962 30 . I I I . 1953

14076/12960 Haşan Tah>sin. 
Hatunlgil. 
Anafartalar Cad. 
Uzundöşeme. No. 
47/A.
Balıkesir.

( Dilekçe özeti : Bir mahkeme dos
yasının celp ve, tetkiki ile iadei 
memuriyet talebine dair).

Dilekçi : Balıkesir’de Orman Bölge şefi olarak çalışmakta 
iken, kendsine isnat ve tertip olunan; köylülerden birer dal 
odunu istemek suretiyle irtikâpta bulunmak suçundan dolayı 
mahkemeye sevk ve neticei muhakemede de mahkûm edilmiş 
bulunduğunu, ancak bu tertibin kolaylıkla anlaşılabileceği için 
608 sayılı mahkeme dosyasının celp ve tetkik buyurularak me
muriyetinin iade olunmasını dilemektedri.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesinin mutlak ifadesi karşısında talep hakkında komis
yonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5963 30 . I I I . 1953

14091/12974 Kerime Kuttan .
Güzelyalı. 36 So. 
No. 3.
İzmir.

( Dilekçe özeti : Dul aylığının iade- 
ten tahsis olunması hakkında).

Dilekçi : Hâlen yaşının ilerlemiş ve muhtacı muavenet bir 
durumda bulunması itibariyle, toptan ödeme suretiyle kesilmiş 
olan dul aylığının iadeten tahsis kılınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca bu sıfatla yapılacak 
bir işlem bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5964 30 . I I I . 1953

14093/12976 Mehmet Işık.
4087/ Mal müdürlüğü.

Saymanlık Kâtibi. 
Çatalca.

14092/12775 Ali Kınalı.
Sıtma Savaş Memu
ru.
Çatalca.

(Dilekçe özeti : Bulgaristan’da 
yaptıkları öğretmenlik hizmetinin 
emekliliklerinde nazarı itibara 
alınması hakkında).

Dilekçiler : 12 yıl müddetle Bulgaristan Türk okullarında 
yapmış oldukları öğretmenlik hizmetlerinin emeklilik müddeti
ne katılmasını temin edecek olan bir kanun çıkarılmasını dile
mektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili
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Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

bulunan talep hakkmda komisyonumuzca ve bu sıfatla yapıla
cak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

5965 30 . I I I . 1953

.14100/12983 Ali Bozoğlu.
14916/13699 incir Köyü

Köyötıü No. 15. 
Paşabahçe - Boğaz
içi.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : 4641 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmak sure
tiyle 10 yıllık tazminatının veril
mesi hakkında).

Dilekçi : Fransız Şirketine aidiyeti zamanında İzmir - Ka
saba hattında geçen müddeti hizmetine ait 10 yıllık tazminatının 
verilmesini temin için 4641 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5966 30 . I I I . 1953

14106/12989 Osman Ongaıı.
Yollar 2 nci Bölge 
Müdürlüğünde Yük 
sek Mühendis.
İzmir.

Dilekçi : Yedek subaylık hizmetini fazla yapmış olanların 
mağduriyetlerine mahal bırakılmamak üzere Yüksek Meclise 
sevkolunup ve 4379 sayılı kanunda değişiklik yapılmasını mu- 
tazammm bulunan kanun tasarısının, bu maksadı temin eden 
1 nci fıkrasının Geçici Komisyon tarafından tasandan çıkarıl
mış bulunduğunu belirterek kaldırılmaması esbabının temin bu- 
yurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca bu sıfatla yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5967 30 . I I I . 1953

(Dilekçe özeti : 4379 sayılı Kanun
da değişiklik yapılmasını muta- 
mazmm bulunan kamın tasarısı
nın 1 nd fıkrasının kaldırılması 
hakkında ).

14107/12990 Yedek Subaylar.
779 Mahreç No. Tel 
sahibi.
Ankara,

Dilekçiler 
rada; ihtiyat

(Dilekçe özeti : ihtiyat yedek su
bayların müddetlerinin de terfile- 
rinde nazarı itibara alınması hak
kında).

: 1940 - 1943 yıllannda tahsilde bulunduklan sı- 
olarak silâh altına alman yedek subayların bu



Dilekle Dilekle sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

müddetlerinin terfilerinde sayılması için yakın alâka gösteril
mesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca, bu sıfatla yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5968 30 . I I I . 1953

14-108 12991 Muharrem Onursal 
Halkevi Başkanı. 
Ayvalık.

14110 12*992 Ilışan Kutan.
Sancaktar Mal 
No. 102. 
Malalva.

(Dilekçe özeti : Ayvalık f/ıızetesi
nin bir neşriyatı hakkında).

Dilekçi : Ayvalık’ta münteşir Ayvalık Gazetesinin; 19 . I . 
1950 tarihli nüshasında, mahalli ceza yargıcı ile savcı hakkın 
da yapılan çirkin neşriyat dolayısiyle, halkevinde toplanan 
binlerce vatandaşın adalet mekanizmasına bağlandıkları ve bu 
adalet unsurları hakkındaki bu yazının takbih ve kendilerinin 
bu hallerden tenzih olunmasına ve keyfiyetin Yüksek Meclis 
Reisliğine duyurulmasına karar vermiş bulundukları bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle dilekçe üzerinde 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5969 30 . I I I . 1953

(Dilekçe özeti : İncelenmekle bu
lunan bir kanını Ilisansının 1 adi
li tı kııbııl buyurulma sı hakkında).

Dilekçi : Milli Savunma Vekâletince hazırlanıp ve Yüksek 
Meclise sunulmuş bulunan 1076 sayılı Yedek Subay ve Askeri 
Memurlar hakkındaki Kanuna ek kanun tasarısının, kendi du
rumundaki lise mezunlarının haklarını gözetmediğinden bahis
le; âdil bir şekilde tadil olunmak suretiyle kabul olunmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5970 30 . I I I . 1953

14111/12993 Abdüsselâm Özeden.
O/el tdare Tahsil 
Mernu rıı.
İncesu.

(Dilekçe özeti : Eski Yedek su
bayların askerlikte geçen müddet
lerinin de terfi sürelerinde sayıl
ması hakkında .

Dilekçi : 4379 sayılı Kanunun dairei şümulü haricinde bı
rakılmış olan eski yedek subaylar ve ihtiyat erlerinin de muh-



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, .soyadı ve adresi

telif suretlerle iştirak etmiş bulundukları askerlikte geçen hiz
metlerinin terfi sürelerinde nazara alınması için zikrolunan ka
nunla doğan ikiliğin ortadan kaldırılmasını istemektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

5971 30 . I I I . 1953

15

Kom isyon kararı ve ne sebepten ver i ld iğ i

14118/12998 Mustafa Uyanık. (Dilekçe özeti : Maluliyet m i k i s i

( . ' a n ı ı ı s l n  K ö y ü m l e .  bağlanması hakkımla).
Sungurlu. Dilekçi : Hizmeti askeriyesi esnasında ve bölük komutanı

nın emirleri ile görmekte bulunduğu bir vazife sırasında sağ 
gözünü kaybetmek suretiyle mâlûl kaldığı halde bu halin ken
di sunu taksirinden doğma bulunduğu ileri sürülerek maaş 
bağlanmadığından tazallümühal edip mâlûliyet aylığı bağlan
ması esbabının temin buyurulmasım istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5972 30 . III . 1953

4126/13006 Mazhar özü tok. (Dilekçe özeti : Yardım talebine
Kesikkapı M ah. dair).

Dilekçi : Her iki gözden mâlûl ve muavenete muhtaç bir 
durumda bulunduğunu belirterek başmı barındırabilecek tek 
bir oda satın alabilmesi için Hükümetçe veya her hangi bir ha
yır müessesesince kendisine yardım yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığma karar ve- 

& rildi.
Karar No. Karar tarihi

5973 30 . I I I . 1953
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Dilekçe

No.
Dilekçe sahibinin

adı, soyadı ve adresi

4157/13032 Safa Yiirteıı.
Çengelköy Kuleli 
Setüstü
Hastane So. No. 1.6 
İstanbul,

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

( Dilekçe özeti : Dilekçe Komisyo
nuna tevdi buyurulan iki müraca
atının karara bağlanması hakkın
da).

Dilekçi : Muhtelif tarihlerde Yüksek Reisliğe sunmuş bu
lunduğu 7772 ve 12526 sayılı dilekçelerinin bir an önce karara 
bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu müracaat üzerine; selef 
komisyonun 21 . II . 1949 tarih ve 2953 sayısı ile daha önce bir 
karar verilmiş bulunduğundan talep hakkında yeniden yapıla
cak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5974 30 . I I I . 1953

14173/13048 Şükrü Bayoğlu.
Merkez İlkokul Mü
fettişi.
Kütahya.

( Dilekçe özeti : Maaşının, bir üst 
dereceye çıkarılması hakkında).

Dilekçi : Maaşının kanuni haddine çıkarılması talebini muh
tevi bulunan 3325 sayılı dilekçesi hakkında el’an bir karar ve
rilmediğinden bahsile; kendisi ile aynı durumda olup maaşının 
bir üst dereceye çıkarılması hakkında 1316 sayılı müspet bir 
karar verilmiş bulunan Hikmet Karasan’a ait' mezkûr karara 
mümasil bir kararla kendisi için de bu hakkın tanınmasını is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahis mevzuu ettiği talebi 
hakkında; selef komisyon tarafından, 27.1 V.1949 gün ve 2743 sayı 
ile ve vekâlet işarına ve kadrosuz terfie imkân bulunmadığına 
göre yapılacak bir işlem olmadığına dair bir karar verilmiş bu
lunduğu anlaşıldığından yeniden bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5975 30 . I I I . 1953

14176/13051 Emine özoral. (Dilekçe özeti : Millî Korunma
Bucak Müdürü. Kanununun kaldırılması hakkın-
Yanında. da).

Kıri)aşı Dilekçi : icara vermekte bulunduğu 4 dükkânından aldığı
61,5 lira bedeli icarın vergilerine dahi tekabül etmediğini ifade
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve no sebepten verildiği

ederek, bu adaletsizliğe âmil bulunan Millî Korunma Kanunu
nun kaldırılmasını 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

5976 30 . I I I . 1953

141.83/13058 Yavuz. ( Dilekçe, özeti : Bir kanun tekli-
Ziraat Bankası . fine dair).
Müdürü.
Darende. Dilekçi : Hizmeti askeriyelerini er olarak yapan memurla

rın bu hizmetlerinin de müddeti memuriyetlerine ilâvesinin te
mini hususunun Yüksek Meclise arz olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5977 30 . I I I . 1953

4230/13096 Haydar Erkin (Dilekçe özeti : Emeklilerin de
Adresi yoktur. . . ölüm ikramiyesinden faydalandı

rılın alan hakkında).

Dilekçi : Mütekaidine de hini vefatlaında memurin misillû 
ve aldıkları tekaüt aylıklarının iki aylık tutarının defin mas- 
masrafı olarak verilmesi için bir kanun tedvin olunmasını is
temekledir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca bu sıfatla yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5978 30 . I I I . 1953

14235/13101 Saniye Dölek. (Dilekçe özeti : ladeten maaş talu
Şemsi Cad. Çıkmaz s is  olunması hakkında).

So. No. 35 de. Dilekçi : 1683 sayılı Kanuna göre ve 25 yaşını doldurmuş
on,v a' bulunduğundan dolayı kesilmiş olan yetim maaşının muahha-
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I
ran yürürlüğe giren 5434 sayılı yeni Emekli Kanununa tevfi
kan iadeten tahsis 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

Dilekçe Dilekçe sahih in in
No. adı , soyadı ve  adresi  K om isyon k a ra n  ve ne sebepten veri ld iğ i

5979 30 . I I I . 1953

13197/14194 Vadi] Bokuman. ( Dilekçe <>zıii : Cezam um affı hak-
Boyalı Köşk So. kında).

, Dilekçi : 229 ncu Piyade Alayında er olarak hizmet gördii-Arnavutkov - Lstaıı- . '  . . . .  . , . „
bul. ğü sırada namusa taallûk eden bâzı hallerden dolayı hemen 

İstanbul’a gitmek mecburiyeti hâsıl olduğu için bu maksatla 
üstlerinden izin istediğini, verilmemesi üzerine de kendiliğin
den hareket etmek zorunda kaldığını, bilâhara şubesine teslim 
olduğundan bu vasıta ile kıtasına iltihak ettirildiğini ve bir 
müddet Kore’de çarpıştıktan sonnra tekrar yurda avdetinde 
bahis mevzuu izinsiz İstanbul’a gitmek meselesinden askerî 
mahkemeye tevdi edilerek bu mahkemece üç ay on gün hapsine 
ve yeni baştan askerlik yapmasına karar verildiğini teessürle 
öğrendiğini beyanla, mücerret şeref ve namusunu korumak için 
ihtiyarma mecbur kaldığı hareketten dolayı hakkında verilmiş 
olan cezanın affını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Firar suçun
dan dolayı askerî mahkemeye tevdi edilmiş olan dilekçinin ya
pılan mahkemesi sonunda muhaffif sebeplerin mevcudiyeti de 
nazara alınarak bu dairede üç ay on gün hapsine ve yeni baştan 
askerlik yapmasına karar verildiği ve bu baptaki hükme mâ 
tuf temyiz itirazlarının da Askerî Yargıtayca reddedilmek su
retiyle mezkûr hükmün kesinleştiği bildirilmektedir.

içtüzüğün 54 ncü maddesi gereğince davet edilen Adalet 
Vekâleti mümessili Ceza işleri Genel Müdürü Nafiz Yamanoğlu 
ile meselenin esas Millî Savunma Vekâletini de alâkadar ettiği 
için bu vekâletten, vâki talep üzerine mümessil olarak gönde
rilen Askerî Adalet Dairesi Reisi Arif Onat taraflarından veri
len izahat da : Dilekçinin bir boşanma dâvasının mahkemesin
de bulunmak üzere firar ettiği ve keyfiyetin üstlerine jurnal 
edilmesi üzerine kendisinin İstanbul Merkez Komutanlığı vası- 
tasiyle yakalattırılarak şubesine teslim ettirildiği, buradan da 
kaçmış olmasından dolayı tekrar derdest olunup kıtasına sev- 
kedildiği ve bu bakımlardan vâki af talebinin hüsnüniyetten 
âri sayılması lâzımgeleceği merkezindedir.

Gereği düşünüldü' Her iki temsilcinin mahkeme dosyası 
münderecatına atfen verdikleri izahatın mahiyetine ve müker
rer firariliğe rağmen mahkemece cezayı azaltıcı sebeplerin mev-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

cudiyeti de göz önünde tutularak ona göre hüküm verilmiş ol
masına ve ortada tamiri gereken bir adlî hata da bulunmaması
na binaen vâki af talebinin dikkate alınmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5980 30 . I I I . 1953

ile is Sözcü
Maraş • Bolu Balıkesir Konya

Abdullah Aytemiz Mahmut Güçbilmez Ali Fahri işeri Abdürrahnıan Fahri Ayaoğlu

Kars Malatya Malatya Mara.ş
Mehmet Bahadır Nuri Ocakcıoylu Abdullah Özbaıj Salâhattin llüdııyioyiu

Seyhan 
Salim Serçe

Trabzon 
Salih Eaad A İpe ren

i r  ta
Keşi! Kerimi Timur oğlu

Yozgad 
Faik Erbaş

Yoz»;) d 
ftısuf KarsIııığlu
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

17322/16123 fjekip Birgöl. (Dilekçe özeli : Emeklilik muame-
16896/15746 Zümrütevler No. 43. leşinin iptali ve tekrar tavzifi hak-

Sarıyer - İstanbul. kında).

Dilekçi : Otuz fiilî hizmet yılını ikmal etmeden ve sicili iti
bariyle de manii istihdam bir hali yokken, 5434 sayılı Kanunun 
39 ncu maddesinin B fıkrasına tevfikan emekliye sevkedilme- 
sinde isabet göremediğini ileri sürmekte ve hakkındaki bu ta
sarrufun gerek şekil, gerekse esastan iptaliyle tekrar tavzifi 

ısunun„karar altına alınmasını istemetkedir. 
lillî SavuOtna Vekâletimin cevabi yazısında : Dilekçinin 

bin&fcşt, rütbesinde iken mesekî kifayetsizliğinden dolayı teka
üde setfet hakkında yapılan muamelenin Dilekçe Komisyonun
ca 1948 yılında iptal edilmesi ürerine tekrar tavzif olunduğu ve 
zikredilen tekaüde sevk tarihi/ile tekrar tavzif tarihi arasında 
geçen on aylık müddetin de fiili hizmetten sayılarak kıdeme te
sir ettirilmiş olduğu ve esasen fiilî hizmetten düşülmesi lâzım- 
g^len müddetler için kaza merciinden karar alınmak icabedece- 
ği ve dilekçi hakkında böyle bir karar olmadığından tenzile 
bu bakımdan da imkân bulunamadığı ve binaenaleyh yapılan 
muamelenin yerinde olduğu bildirilmektedir.

Gösterilen lüzum üzerine Millî Savunma Vekâletinden mü
messil olarak gönderilen Personel Dairesi Başkanı Tuğgeneral 
Şerafettin Akkoç’un sicil dosyası münderecaına atfen verdiği 
izahat dinlendikten ve başkaca mucibi tahkik ve tetkik bir ci
het de görülemediğinden icabı görüşülüp düşünüldü.

Hakkındaki tasarrufun gerek şekil gerekse esastan muallel 
olduğunu beyan ederek iptalini istiyen dilekçinin önce şekle 
taallûk eden noktadan, yani otuz fiilî hizmet yılını ikmal etme
den tekaüde sevkedildiği yolundaki iddiasından dolayı kaza 
merciine müracaatla dâva açması lâzımgeleceğinden, bu bapta 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ve esas hakkında da 
filhal tietkikat icrasına mahal olmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5981 14 . IV . 1953

16740/15617 Ilalil Mutlu. (Dilekçe özeti : Hakkındaki Emck-
12618/11727 Yenişehir Karanfil \ilik işleminin iptali ve tekrar tav- .

Ko. No. 20. zifi. hakkında).

Dilekçi : Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilâtında polis mü
fettişi olarak vazife görmekte iken 5434 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesinin B fıkrasına tevfikan emekliye sevkedildiğini, hal
buki maddi ve mânevi bakımlardan evsafı lâzimeyi haiz bulun
duğu ve hakkında böyle bir kararın ittihazını icabettirecek hiç
bir hali mevcut olmadığı cihetle, yapılan muamelenin her ba
kımdan muallel ve isabetsiz addi lâzımgeleceğini beyanla, bu-



— 21 —
Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

nun iptalini ve eski görevine iadesini istemektedir.
İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin tekaüde 

sevkında bir yanlışlık bulunmadığı ve binaenaleyh, hakkmdaki 
bu muamelenin iptaliyle tekrar tavzifi cihetine gidilemiyeceği 
bildirilmektedir.

Adı geçen Vekâletten, vâki talep üzerine mümessil olarak 
gönderilen Emniyet Umum Müdür Muavini Ruhi Çalışların si
cil dosyası münderecatına atfen verdiği izahatın hulâsası da : 
dilekçinin gedikli küçük zabit mektebi mezunu olduğu, göster
diği muvaffakiyetten dolayı polis müfettişliğine kadar terfi 
edebildiği, hizmet müddetinin otuz yılı geçmiş bulunduğu, tah
sil durumu itibariyle daha üst dereceye terfiine imkân olmadı
ğından idarece 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fık
rası gereğince tekaüde sevkedildiği, Polis Enstitüsü ve kur
sundan mezun olmasının da kendisine daha fazla bir hak bah- 
Şetmiyeceği ve emekliye ayrıldığı sırada da vazifesini görebil
mekte olduğu merkezindedir. ~v.
"? Gereği düşünüldü :

y ?  Evrak arasında bulunan sicil karnesi mündericatına naza
ran dilekçi Halil Mutlu 315 - 317 doğumludur ve rüştiye me
zunudur. Ankara Polis Enstitüsü yüksek ta'nsilkısmım 1939 
da ve yüksek ihtisas kursunu da 1941 yılında pek iyi derece
de bitirmiştir. Muhtelif tarihlerde, vazifesini ifa sırasında tes- 
bit edilen faaliyet, gayret, fedakârlık ve muvaffakiyetlerinden 
dolayı, yedi defa takdirname ve para mükâfatı ile taltif olun
muştur. Buna mukabil ancak bir kere, âmirine malûmat ver
meden karakoldan ayrıldığı için, tevbih edilmiştir.

Her ne kadar birincisi 1928 tarihinde, sonuncusu da 1934 de 
olmak üzere, görevi kötüye kullanmak maddesinden hakkında 
tahkikat ve takibat yapılmış ise de cümlesi beraet ve men’i mu
hakeme ile sonuçlandırılmış ve mezkûr 1934 yılından, tekaüde 
sevkedildiği 1951 senesine kadar, on yedi senelik zaman zarfın
da bir gûna tahkikat ve takibata mâruz kalmamıştır. Bundan 
da anlaşılacağı üzere mumaileyh, kendisi gibi polis âmirlerin
den aranması lâzımgelen maddi ve mânevi vasıfların hiçbirini 
zâyi etmemiştir.

Bilhassa, emekliye sevkedildiğine mütedair olarak Emni
yet Genel Müdürlüğünden kendisine yazılan 21 . I . 1952 gün 
ve Ş. 3, 284 sayılı yazıda; Devlet ve emniyet hizmetinde tam 
bir feragat ve fedakârlıkla çalışmış ve bu itibarla da emsaline 
güzel bir örnek teşkil etmiş olduğu zikrolunduktan sonra, va
zifesindeki muvaffakiyetinden ve işlere karşı gösterdiği yakın 
alâka ve hassasiyetten dolayı kendisine teşekkür edilmektedir.

Doğum tarihine nazaran henüz elli küsur yaşında ve mes
lekî tecrübe ve müktesebatı bakımından da en verimli bir çağ
da bulunduğu; sin ve sıhhat noktasından ve idari ve inzibati 
bakımlardan mânii istihdam hiçbir hâli olmadığı anlaşılan di
lekçinin, vekâlet temsilcisinin komisyon huzurunda vâki be
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yan ve izahından münfehim olduğuna göre, mücerret 30 hizmet 
yılını ikmal etmiş ve tahsil durumu itibariyle de daha üst de
receye terfi ettirilmesine imkân görülememiş olması gibi bir se
bebe dayanılarak emekliye ayrılmış bulunması, bu bapta kulla
nılan tlakdir hakkının yerinde istimal edilmediğinin bâriz bir 
delilini teşkil etmektedir.

Binaenaleyh, yukarda beyan edilen mucip sebeplere göre 
dilekçi Halil Mutlu’nun 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi
nin B fıkrasına tevfikan emekliye ayrılmasında isabet bulun
madığından bu baptaki karar ve muamelenin iptaline ve adı 
geçenin tekrar tavzifi lüzumuna, Başkan Abdullah Aytemiz, 
üyeden Ali Fahri işeri, Salim Serçe ve Yusuf Karslroğlu’nun 
muhalefetlerine karşı ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe* Dilekçe sahibinin
•N". adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5982 14 . IV . 1953

( Dilekçe özeti : Emeklilik muame
lesinin iptali hakkında).

Dilkçi : 30 Ağustos 1950 tarihinde korgeneralliğe terfi et
tirilmesi icabederken Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin şah
sına olan kasıt ve hisse makrun hareketi neticesinde; bu hakkı
nı alamadığından dolayı açtığı dâvayı kazanarak mezkûr ta
rihten muteber olmak üzere bu rütbeye terfi ettirilmesi hakkın
da karar alınıp, bu hususun 14 Temmuz 1951 tarihinde kendi
sine tebliğ edilmiş bulunduğunu, Sayın Reisin 8 Haziran 1950 
tarihinde verdiği sicilde « Kolordu komutanlığına ve korge
neralliğe yetişmektedir » hüküm ve kanaati bulunduğu halde 
kendisinin dâva açmaya mecbur bırakılmasının bu kasdi ha
rekete verebileceği sair misallerden sadece bir tanesi olduğunu, 
ve aldığı ilâmın da bunu teyit eder mahiyet taşıdığını ifade 
ederek;

Lehine müttehaz bu ilâmın istihsalinden henüz 1,5 aylık bir 
zaman sonra bu defa da 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesine 
istinat edilerek emekliye sevkedilmiş olmasının dahi bu mua
meledeki kanuni isabetsizliği ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
54 ncü maddesine olan muhalefetini belirtmeye kâfi geleceğin
den kanuni ve hukuki hiç bir esasa istinaf etmiyen emeklilik 
muamelesinin arzettiği mucip sebeplere binaen kaldırılmasını 
istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Adr geçen 
generalin; 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasına 
tevfikan ve bu maddei kanuniye ile idareye tanınan yetkiye 
dayanılarak 3 Eylül 1951 tarihinden muteber olmak üzere emek
liye sevkedilmiş bulunduğu ve bu itibarla vekâletçe yapılacak 
başkaca bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Vâki davet üzerine 7 . IV . 1953 günlü celseye katılan tem
silci Erkânı Harbiye Personel Dairesi Reisi General Hakkı Tu-

17834/1'6013 Sami Topçu.
13476, 12555 .Demirtepe Sümer 

So. No. (i. Eren.
Ap. Kal 3.
Veni.şeJfir - Ankara.
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Dilekle

No.

“ t

Dilekçe sahih in in

adı, soyadı ve adresi Komisyon kat arı ve ııe sebepten verildiği

ran verdiği izahatta : Mumaileyh hakkında verilmiş olan sicil
lerdeki kanaat ve niçin terfi ettirilip ettirilmediği keyfiyeti üze
rinde bir mütalâa serdedemiyeceği ve emeklilik muamelesinin; 
Askeri Şûrada yapılan gizli celsede tetkik ve tezekkür oluna
rak ikmal olunduğu vekâletçe yapılan muamelenin ancak for
malitenin tamamlanmasından ibaret olduğunu belirtmiş bu
lunması üzerine :

Bizzat vekilin daveti kararlaştırılmıştır.
12 . IV . 1953 tarihli komsiyon toplantısında izahat veren 

Millî Savunma Vekili Seyfi Kurtbek ezcümle : Terfi Kanunu
nun 9 ncu maddesi ve yönetmelik hükümlerine göre terfi şart
larını ihraz etmediği için korgeneralliğe yükseltilememiş olan 
dilekçinin ; bu bapta Askerî Tefoyiz Mahkemesinden lehine is
tihsal ettiği hüküm üzerine korgeneralliğe yükseltilmiş olduğu, 
mezkûr komuta mevkiinin kendisi için bir hakkı müktesep de 
teşkil edemiyeceğini, kurmay tahsili olmıyan müstedi ve emsal
leri yerine; yeni vasıtalarla teçhiz olunan ordumuzun sevkü 
idaresi ve yüksek menfaatleri bakımından daha iyi vasıflı ele
manların alınması zarureti karşısında bulunulduğu ve nihayet 
Askerî Şûranın ittifakla verdiği bir kararla emekliye sevkedi- 
len Korgeneral Sami Topçu hakkında yapılan muamelede şahsi 
ve hissî bir harekete yer verilmemiş bulunduğunu ifade ve be
yan eylemiştir.

Bahis konusu; 21 Nisan 1951 gün ve 951 400 sayılı Askerî 
Temyiz Mahkemesi ilâmı ile de; dilekçinin sicil ve yeterlik du
rumuna temas olunarak, tanzim olunan 1950 sicilinin yönetme
lik hükümlerine tevfikan ikmal ettirilmeden bir uyuşmazlık 
varmışçasına Askerî Şûradan karar alınmasının sicil yönetme
liğine muhalif olduğu görülerek ikmal ettirildiği ve buna gö
re yeterliği tesbit edilmiş bulunduğundan aleyhine müesses 
muamele lehine Vekâletçe dermeyan edilen bütün defilerin red 
dolunarak mumaileyhin 30.VIII.1950 tarihinden muteber olmak 
üzere korgeneralliğe yükseltilmesine karar verilmiş bulundu
ğu belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve ve
rilen izahata v emer’i ordu sicil mevzuatına göre, İlmî ve mes
lekî kifayeti sicillen ve bilmuhakeme sabit ve müeyyet bulunan 
müştekinin; istihdamına mâni ve başkaca kanuni ve muhik hiç
bir lüzum ve sebep de görülemediğinden zikrolunan 5434 sayı
lı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasının istihdaf ettiği mak
sat hilâfına yapılan emeklilik muamelesinin kaldırılmasına ko
misyon Reisi Abdullah Aytemiz’in müstenkif kalmasına ve Yu
suf Karslıoğlu’nun vâki muhalefetine karşılık ekseriyetle ka
rar verildi.

Muhalefet :
Bu zamanın harb şartları karşısında gereken bilgi ve 

bedenî kudreti tâyin ve takdire yetkisi olan Askerî Şûra



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

ve Genelkurmay Başkanlığı, kolorduya komuta görevini 
yapmak için gereken bilgi ve bedenî kudreti haiz kurmay
lık tahsili görmüş kimselere tevdi cihetini daha uygun 
bularak ve bu mühim sebebe dayanılarak kanun^p. verdi
ği takdir hakkı kullanılarak kurmay tahsili olmıyan Gene
ral Sami Topçu emekliye ayrılmıştır. Kolorduya komuta 
gibi çok mühim ve nazik bir vazifeye bilhassa bu zaman
da gençlerin liyakatli olacağını takdire komisyonumuzun 
karışamıyacağı ve karışmasının memleket menfaati ile de 
telif edilemiyeceği ve bu zatı muhakkak kolorduya komu
ta vazifesinde istihdam etmekle mecbursunuz diye Genel
kurmay Başkanlığı makamını zorlıyamıyacağı ve asker
lik sıfatını Genelkurmay Başkanlığı ve Askerî Şûra bile
ceği cihetle emeklilik muamelesinin iptaline dair verilen 
bu karara muhalifim. f

Yozgad Mebusu
Yusuf Karslıoğlu

• Karar No. Karar tarihi

5983 14 . IV . 1953

Reis 
Alaraş 

Abdullah A ytem iz

Sözcii
Bolu

M ahm ut (1 itebilin e i

Anka ra, 
Ömer Hilen

Balıkesir 
Ali Fahri t şen

Konya Elâzığ Kars Kastamonu
Abclürrııhman Fahri Ağaoğlu II it mit AH  Yön ey Mehmet Bahadır M uzaffer A li Miihto

Malatya Urfa Yozgad
Nuri Ocaketoğln Reşit Kemal Timuroğlu Yusuf Karslıoğlu

[ Dilekçe sayısı : 63 ]
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11 . V . 1953 Pazartesi

Dilekçe sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Feyat Çiftçi.
C. H. Başkanı Ne
cip Şendur eliyle . 
Şirvan - Siird.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Maluliyet aylığı 
bağlanma sı hakkında).

Dilekçi: Diyarbakır Askerî Posta 10224 enirinde askerlik va
zifesini yapmakta iken bu vazife icabı her iki gözden âmâ kal
dığını, dolayısiyle muavenete muhtaç bir durumda bulunduğu
nu belirterek kendisine; hayatını idame ettirebilecek miktar
da bir yardımda bulunulmasını istemektedir.

Miljlî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
gerek kıta ve gerekse 1951 tarihli askeri heyeti sıhhiye rapor
larına nazaran :

Çocuk iken bir yanma neticesi ve sol göz küresinde hâsıl 
olan mâdumiyetten dolayı sakat olarak askere alınmış bulun
duğu ve askerlik hizmetini yapmakta iken hiçbir sunu tak
siri olmaksızın sağ gözüne giren bir demir yüzünden bu gö
zünün de ancak 1,5 metre mesafeye kadar parmak sayabile
cek şekilde rüyetini kaybettiği ve bu durumuna binaen çürü
ğe çıkarıldığı bu ârızasının 551 sayılı Kanunun 6 ncı derece 
mâlûliyete ait 60 ncı bendi ile (bir gözün kamilen rüyetten 
mahrum olması) kaydına uygun bulunmadığı için mumailey
he maaş bağlanamadığı.

Yüksek komisyonca tekrar muayeneye tâbi tutulması bak
landaki vâki işar üzerine tekrar yaptırılan muayene netice
sinde; Siird Askerî Hastanesi tarafından verilen 1952 tarihli 
rapor ile; askerlikten çıkarıldıktan sonra bu gözdeki rüyetin 
de tamamen kaybolmak suretiyle her iki gözden âmâ kalan 
mumaileyhin ârızasının zikrolunan kanunun 6 ncı maddesin
deki mâlûliyete uygun bir duruma girdiği anlaşılmış ise de 
195 sayılı tefsir muvacehesinde ihracı anında mâlûliyet dere
cesine girmiyen ânzanın sonradan sivilliğinde artacak dere
ceye girer mahiyet almış olması sebebiyle Vekâletçe müstedi 
hakkında mâlûliyet işlemi yapılmasına kanuni imkân görüle
mediği.

Zikrolunan mer’i mevzuat dolayısiyle hakkında müspet bir 
karar verilemiyen adı geçen hakkındaki muktazi kararın 
yüksek komisyonca verilebileceği bildirilmektedir.
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Vâki davet üzerine 31 . III . 1953 tarininde komisyon top
lantısında hazır bulunan Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti 
Sağlık Dairesi Reisi General Hamza Vahit Göken verdiği 
izahatta:

Bir gözden mahrumiyeti dolayısiyle sakat olarak askere 
alınan erin bu hali ile mütenasip bir vazifede çalıştınlmama- 
sınm hatalı bir hareket olduğuna işaret edip ve bu hizmet 
dolayısiyle diğer gözünde hâsıl olan ânza üzerine çürüğe çı
karılmak suretiyle terhis edilen dilekçinin; bu tarihte aldığn 
rapor da tesbit edilen ârızasının 551 sayılı Kanunun 60 ncı 
bendine, dolayısiyle mâlûliyet derecesine girmediği için ve 
1683 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi ile derpiş olunan hükme 
göre maaş bağlanamadığı, 195 sayılı Kararın da bu kabîl era
ta kiyasen tatbik edilmekte olduğunu ve ancak bu kanuni tak- 
yidat dolayısiyle Vekâletçe maaş bağlanamıyan mumaileyhe 
yüksek komisyonca ayüık tahsisinin şayanı arzu bulunduğunu 
belirtmiştir.

1 . IV . 1953 tarihli komisyon toplantısında tekrar tezek
kür edilen talebin incelenmesinin komisyonumuzun vazifesi 
dışında kaldığı hakkındaki Başkan Abdullah Aytemiz, üyeden 
Mahmut Güçbilmez ve Yusuf Karslıoğlu’nun vâki muhalefet
lerine karşılık işin komisyonumuzca rüyet olunabileceği yo
lunda tahassül eden ekseriyet kararından sonra.

Gereği düşünüldü: Dosyada bulunan heyeti sıhhiye rapor
larına ve Vekâlet temsilcisinin vâki izahatına göre; bir gözden 
mahrum ve sakat olarak askere alınıp ve gördüğü vatani hiz
met esnasında ve bu vazife saiki ile diğer gözünü dahi kay
betmek suretiyle tamamen âmâ bir hale geldiği anlaşılan di
lekçinin durumu; 551 sayılı; bilumum askerî mâlûllerin terfi
hi hakkındaki Kanunun 11 nci maddesine merbut emraz cet
velinin 60 ncı bendinde yazılı ve hizmeti askeriye mülâbesesi 
ile tekevvün eden marazî ve yahut bir cerhin neticesi tabaka- 
tın tagayyüratı ile müterafik veya gayrimüterafik olarak bir 
gözün kamilen niyetten mahrum olması» hükmüne tevafuk et
mesi bakımından kendisine mevzuat dairesinde aylık bağlan
ması lüzumuna üyeden Yusuf Karslıoğlu’nun vâki muhalefe
tine karşılık ekseriyetle karar verildi.

Muhalefet
1. Bakanlıkça aleyhine yapılan muameleden dolayı kaza 

merciine müracaat edilmesi lâzımgeleceğinden komisyonumu
zun vazifesi dışındadır.

2. Bakanlığın yaptığı muamelede kanunsuz bir cihet 
yoktur. Bunlardan dolayı muhalifim.

Yozgad Mebusu
Yusuf Karsltoğlu 

Karar No. Karar tarihi

5984 1. I V . 1953
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No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

12294/11423 Fatma Aytaç ve 
.15912/14858 kızları Lûtfiye Adı- 
16749/15625 güzel Ve Fehime Sa- 

1952 yar.
Sanayi Cad. Topaç; 
So. No. 9 Kâmil E- 
riş yanında.
Ankara.

(Dilekçe özeti : Şehit maaşı bağ
lanması hakkında,).

Dilekçiler : Adana mücahitlerinden olup ve 1335 yılında 
düşman tarafından kurşuna dizilmek suretiyle şehit edilen 
koca ve babalan Fettah’tan kendilerine maaş bağlanmasını 
talep etmekte ve bu maruzatlarını müeyyit vesaiki de eklice 
takdim ettiklerini bildirmektedirler.

Dosyada bulunan vesaikten; Çukurova Mücahitler Yardım
laşma Derneğinin 17 . V . 1952 tarihli musaddak mazbatasında 
ezcümle : Müstevli düşman kuvvetlerine karşı ayaklanan mü
cahitlere ilk defa yataklık eden ve gene çiftliğindeki maddi 
ve mânevi imkânları ile ve topladığı kuvvetlerle bilfiil müca- 
hedeye katılarak düşman eline geçip kurşuna dizilmek sure
tiyle mertebei şahadete erişen ve keza amlâki de yağma edil
miş bulunan Fettah’m şehitler serdarı bulunduğu belirtilmek
tedir.

Adana’da münteşir aylık Kuvayi Milliye Mecmuasının iki 
sayılı nüshasında 12 ve mütaakıp sayfalarında ve Kuvayi Mil
liye Mücahitleri Cemiyeti Başkanı ile diğer zevatın isimlerini 
havi ve gene Adana Demokrat Parti idare Kurulu mazbata
larında adı geçen şehidin bu mücadeledeki hizmet ve şahadeti 
açık bir ifade ile kaleme alınmış bulunmaktadır.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında :
Seyhan ili İdare Kurulunun 25 . VIII . 1952 gün ve 1184 

ve Kuvayi Milliye Mücahit ve Gazileri Cemiyeti Umumiye ida
re Heyetinin 31 sayılı yazılarına göre; adı geçenin Kara Yu
suf çetesine casuzluk yapma ve yardımda bulunduğu bahanesi 
ile 1336 senesinde Fransızlar tarafından kurşuna dizilmiş bu
lunduğun un anlaşıldığı, 408 sayılı Kanuna göre; maaş bağ
lanabilmesi için Kuvayi Milliyeye mensup olmak meşrut bu
lunduğundan mezkûr çeteye mensup olmıyan adı geçenden 
dolayı dilekçilere maaş bağlanmasına imkân görülemediği bil
dirilmektedir.

Dosyada bulunan bu vesaika nazaran şehidin durumunun 
bir kere daha tetkiki lüzumu 15 . X I I . 1952 tarihli komisyon 
toplantısında tensip kılınmakla bu bapta yazılan tezkereye 
karşılık mezkûr vekâletten tekrar alman cevabi yazıda :

Adı geçenin; Kuvayi Milliyeye yardım etmiş olup, fakat 
mensup olmadığı için ve 408 sayılı Kanunla mensup olanların 
yetimlerine maaş bağlanacağı kabul olunduğundan; yetimle
rine maaş bağlanmasının mümkün görülemediği bildirilmek
tedir.

Durumu müzakere ve tahlil eden komisyon; zikrolunan 
kanunun bir ve dördüncü maddelerinin; sadece Kuvayi Mil
liyeye hizmet edenlerden fiilen istihdam kılındıkları musad
dak bulunanlardan malûl ve şehit olanların eytammı derpiş 
etmiş bulunup ayrıca bir mensubiyet kaydını ihtiva etmemesi 
üzerinde durarşk keyfiyetin tekrar adı geçen vekâletten so-
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rulması uygun olacağının tensip buyurması üzerine bu bapta 
yazılan tezkereye mezkâr vekâletten verilen cevapta :

408 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin; sahibi nüfuz ve ha
miyet bir zatın emir ve kumandasında millî müfrezelerde 
ifayı hizmet eyliyenlere 4 ncü maddesinin de 1 nci maddede
ki sarahat veçhile fiilen istihdam kılındıkları alelûsul mu- 
saddak bulunanların, mâlûllerin kendilerine, şehit olanların 
yetimlerine maaş verileceğini âmir bulunduğu belirtildikten 
sonra adı geçen Fettah’ın bir zatın emir ve kumandasında 
millî müfrezelerde ifayı hizmet etmeyip istihdam da kılmma- 
dığı, ancak çiftliğinde bulunduğu sırada Karayusuf çetesi ya
taklık etmek, manen ve maddeten yardımda bulunmak suretiyle 
hizmet ettiği ve bu yüzden Fransız’lar tarafından kurşuna dizil
diği bu vesikalarda yazılı yardım şekli bir zatın emir ve ku
mandasında; Millî müfrezelerde iken meydana gelmeyip bu 
şekilde kurulmuş bir çetede de istihdam edilmediği ve çiftliğinde 
bulunduğu bir sırada meydana geldiği, bu şekildeki yardımın 
zikrolunan kanun maddelerine uymadığı için yetimlerine maaş 
bağianamadığı bildirilmektedir.

Vâki davet üzerine 31. I I I . 1953 tarihinde yapılan komisyon 
toplantısında hazır bulunan Millî Savunma Vekâleti Emeklilik 
Şubesi Müdürü Hilmi, verdiği izahatta : Harb Dairesi Reisli
ğinden alınan yazıda adı geçen Fettah'ın kurşuna dizilmek su
retiyle vâki şahadetine dair bir kayıt bulunmadığı gibi keza 
mevcut vesaik meyanmda kuvvai milliyede istihdamına dair de 
bir bilgi bulunmadığı için 408 sayılı Kanun muvacehesinde tale
bin is’afına imkân olmadığını ve ancak okunan vesaike nazaran 
hizmeti sebkettiği anlaşıldığından yüksek komisyonca muvafık 
görüldüğü takdirde dul yetimlerine aylık bağlanabileceği aksi 
takdirde zikrolunan kanuna göre bir muamele yapılamıyacağı 
talebin ancak yeni bir kanun şevkini icabettirir veyahut idari 
dâva mevzuu yapılabilecek bir mahiyette bulunduğunu belirt
miştir.

8. I V . 1953 tarihinde yapılan komisyon toplantısında evvel 
emirde vazife meselesinin tâyin ve tesbiti hususunda reye mü
racaat olunup ve neticede Başkan Abdullah Aytemiz, Üyeden 

Mahmut Güçbilmez ve Yusuf Karslıoğlu’nun talebin tetkikinin 
komisyonun vazifesi dışında bulunduğu hakkındaki mütalâaları 
üzerine işe komisyonumuzca rüyet olunabileceği ekseriyetle ka
rarlaştırıldıktan sonra

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve adı geçenin kuvvai 
milliye de mesbuk fiilî hizmet ve bu âmal uğrunda kursuna di
zilmek suretiyle şehit edildiğim belirten vesaika nazaran;* du
rumuna tevafuk eden 408 sayılı ve mücadelei milliye de şehit 
olan gönüllü ve kuvvai milliye zâbitan ve efradı ailelerine maaş 
tahsis hakkındaki kanunun 4 ncü maddesine tevfikan müstahik- 
lerine aylık bağlanması lüzumuna Üyeden Yusuf Karslıoğlu’nun
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vâki muhalefetine karşılık ekseriyetle karar verildi.
Muhalefet :
1. Kaza merciine müracaat edilmesi lâzımdır, komisyonu

muzun vazifesi dışındadır;
2. Ait olduğu vekâletin yaptığı muamelede de bir kanun- 

suzluk yoktur. Muhalifim.
Yozgad Mebusu
Yusuf Karshoğlu

Başkan Sözcü yerine Kâtip
Maraş Konya Bilecik

Abdullah A ytem iz Abdürrahnıan Fahri Ağaoğlu
Balıkesir 

A li Fahri İşeri

Bolu
Mahmut Güçbilmez

Grümüşane 
Ahm et Kem al Varınca

Kars 
Mehmet Bahadır

Malatya 
Nuri Ocakctoğlu

Malatya
Abdülkadir özba y

Seyhan 
Salim Serçe

Tokad
Ahmet Gürhan

Urfa
Reşit Kemdi Timur oğlu

Yozgad 
Y u su f Karslıoğlu
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568/531 Ayşe.
1935 Tahsil Memurluğun

dan mütekait Mah
mut Necip eşi. 
Bartın.

(Dilekçe özeti : Babasından, aylık 
bağlanması hakkında).

Dilekçi : Babası Alay kâtibi Ahmet Fehmi’den kendisine 
daha ziyade aylık isabet ettiği halde bu cihet nazara alınmaksızın 
ölü kocası Necip’ten 42 kuruş maaş bağlanmasında isabet bulun
madığını beyanla, tahsisin tadilini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında: Dilekçiye babasından 
aylık bağlanmak üzere bu baptaki evrakın Millî Savunma Vekâ
letine gönderilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Maliye Vekâletinin yukarıya alınan ceva
bına göre isteğin yerine getirilmesi sebepleri istikmal, edilmiş 
olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5986 6 . IV . 1953

11842/10850 Mehmet îyigün. 
13325/12268 D. D. Y. Çerkezköy. 

194i) Deposunda Makinist 
Çerkezköy.

(Dilekçe özeti 
hakkında).

Mv h a dil is tih kakı

Dilekçi : Yunanistan’da terketmiş olduğu emvalden dolayı 
gayrimübadil sıfatiyle namına istihkak tesbitini veya bu gayri- 
menkulleri satması için kendisine izin verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Yunanis
tan’da terketmiş olduğunu iddia ettiği emvalden dolayı zama
nında muhtelit mübadele komisyonuna müracaatla gayrimü 
badilliğini kabul ve tasdik ettirmemiş olduğundan namına her 
hangi bir istihkakın tesbitine imkân kalmadığı ve esasen bu 
hususta daha önce Büyük Millet Meclisine vukubulan müra
caatı üzerine hakkında 7. X I I . 1939 gün ve 667 sayı ile karar 
ittihaz edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
ve dilekçinin talebinde ısrar ettiği takdirde usulen kaza merciine 
müracaatta muhtariyetine karar verildi. '

Karar No. Karar tarihi

5987 6 . IV . 1953

13404/12345 Mustafa Çakmak. 
1949 Belediye Tahsilat 

Şubesinde. 
Adana.

( Dilekçe özeti : Hıdırlı Köyünün  
kuruluşunda yolsuzluk bulunduğu 
hakkında).

Dilekçi : Hıdırlık Köyünün yeniden kurulması kararlaştı
rılan sahada yapılan kamulaştırma işlerinde yolsuzluk bulun
duğunu iddia ederek muamelenin düzeltilmesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Hıdırlık Köyünün 
naklinden doğan bütün muamelelerin ilgili mevzuat hüküm»
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leri dâhilinde fiilen ikmal ve intaç edilmiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na ve bu işin daha evvel selef komisyonca da incelenerek
5 . IV . 1951 gün ve 1315 numara ile karara bağlanmış oldu
ğu anlaşılmasına göre bu bapta tekrar tetkikat icrasına ve 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5983 6 . IV . 1953

13434/12375 Abdullah Aldağ. 
194i) Gaziler Köyünde. 

Aladağ.
H a d ım  - K o n y a .

( Dilekçe özeti: Hadim bölgesi töm
bekileri hakkında).

Dilekçi : Konya'nın Hadım bölgesinde yetiştirilen tömbe
kilerin jekim sahasının artırılmasını, fiyatının müstahsili tat
min edecek bir hadde yükseltilmesini ve bunlara kredi sağlan
masını istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Bugün
kü istihsalin dâhildeki istihlâki fazlasiyle karşılamakta olma
sı hasebiyle Hadım’da tömbeki ekim sahasının genişletilme
sine ve Tekel İdaresince verilmekte olan fiyatın, mahsulün 
vasfına göre normal olduğu cihetle artırılmasına ve tömbeki 
müstahsıllarına idarece kredi teminine imkân görülememek
te bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

■ Karar No. Karar tarihi

5989 6 . IV . 1953

13626/12556 Ali Tetik.
1949 Demiryolu 3 ncü 

Geçit Bekçisi.
45409 Sicil No. lu. 
Eskişehir - Ankara.

(Dilekçe özeti: T erfi ettirilmesi ve 
tazminat verilmesi hakkında).

Dilekçi : Halen bulunduğu vazifeye başlamadan evvel geç
miş olan on yıllık hizmetinin nazara alınarak ona göre terfi et
tirilmesini ve bir kaza neticesi ölen babasından dolayı da ken
disine tazminat verilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin mu
vakkat olarak çalıştığı zamana ait kıdeminin nazara alınmasına 
kanunen imkân görülemediği ve babasının bir kaza neticesinde 
öldüğünün tahakkuku halinde de buna ait muamelenin 4772 
sayılı Kanun gereğince işçi sigortalan idaresince yapılması 
lâzımgeleceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekalet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına, mahal
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olmadığına ve dilekçinin iddiasında ısrar ettiği takdirde usu
len kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5990 6 . IV .1953

Musíala Demirdi»- (Dilekçe özeti : Terfiinin temini
"en. hakkında).
Zirai Kombinalar. 
( irııp Amiri. 
Polatlı.

Dilekçi : Muvazzaflık ve ihtiyathkta geçen hizmetlerinin 
terfiine sayılması hususunun sağlanmasını, istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : İlgili kanun hüküm
lerine göre dileğin kabili terviç olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin talebinde ısrar ettiği takdirde kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5991 6. IV .1953

i Tasan Yalçın. (Dilekçe özeti : Em ekli aylığı bağ-
Beşiktaş Süleyman i- /anması veya yardım yapılması
ye Malı. Abacı Latif hakkında).
So. No. 8.
İstanbul Dilekçi : Yedek piyade yüzbaşısı olduğunu, orduda geçen

hizmetlerinden dolayı takdirname ve liyakat madalyaları ile 
taltif edildiğini, halen yaşlı olup çalışacak durumda bulun
madığı için büyük bir müzayaka içinde kaldığını beyanla, 
kendisine ya emekli aylığı bağlanmasını yahut madldi yardım 
yapılmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı 
Kanunun muvakkat 28 nci maddesinin b fıkrası gereğince iş
leme tâbi tutulan dilekçi Haşan Yalçın’ın mensup bulundu
ğu askerlik şubesinden bâzı hususlar hakkında talebedilen ma
lûmat alındığı ve istenen vesikalar da geldiği takdirde muma
ileyhe emekli aylığı bağlanacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiye emekli aylığı bağlanabilme
si için icrası kanunen zaruri mütekaddem muamelelere vekâ
letçe tevessül edilmiş bulunmasma ve mumaileyhin yardım 
hakkındaki talebi de ancak yeni bir kanun teklifine mevzu 
ittihazı lâzımgelen hususlardan olduğu cihetle komisyonumuz
ca nazara alınacak meselelerden görülmemesine binaen vâki 
istek hakkında bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına 
ve müstedinin Millî Savunma Vekâleti ile teması muhafaza



—  9  —

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

13469/12407 Mdktnet Kut. 
2085/1943 Cumhuriyet Malı. 

10761/10002 Mâlûl flaşa noğlıı. 
7216/7785 Akyazı.

13709/12631 Mustafa Dikmen.
Çalkmalk Maih. No.
37 de.
Dursunbey - Balıke
sir.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

edip maaş tahsisi muamelesini intaç ettirmesi lüzumuna itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5992 6. I V .1953

(Dilekçe ö z e ti : MâlûUyet aylığı 
verilmesi hakkında).

Dilekçi : Harb malulü olduğunu ve muayene için gittiği 
Gümüşsüyü Hastanesinde Operatör Kemal’in kendisine iyi mu
amele yapmadığı gibi hissi bir şekilde hareket ederek maluli
yetini de nazara almamış bulunduğunu beyanla, hakkın mey
dana çıkarılmasını ve kendisine mâlûliyet maaşı bağlanmasını 
ve adı geçen operatör hakkında da kanuni işlemin yapılmasını 
istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
harpte yaralanmadan mütevellit olduğunu iddia ettiği ârıza
ların 551 sayılı Kanunun emraz cetvelinde gösterilen derece
lerden birine uymadığından kendisine mâlûl aylığı bağlanama- 
dığı ve raporlarında imzaları bulunan Dr. ve operatörler arar 
sında Kemal adında birinin mevcut olmadığı ve aynı mevzu 
hakkında Danıştay da iki defa açılan dâvanın reddedilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir hususla ilgili olduğu anlaşılan isteğin haiz ol
duğu bu mahiyete ve diğer cihetlere müteallik vekâlet ceva
bına göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5993 6 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : B ir maden arama 
ruh sat namesi hakkında).

Dilekçi : Kendisine maden arama ruhsatnamesi verilmesi 
hakkında Balıkesir Valiliğine yaptığı müracaatın henüz müs
pet bir şekilde neticelendirilmediğinden ve başkaları lehinde 
kanuna aykırı surette birtakım haklar ihdas edilmiş bulundu
ğundan ve saireden bahsile, hakkının iadesi hususunun temini
ni istemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi
nin vâki müracaatının taallûk ettiği muamelede bir kanun
suzluk görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin isteği kaza merciince ince
lenmesi lâzımgelen hususlardan bulunduğu cihetle bu bapta ko-
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D ü e k ç e  D ile k ç e  s a h ib in in

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

misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5994 6 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Adlî hatanın gide
rilmesine dair).

Dilekçi : Kendisine ait nüfus hüviyet varakasının, Hakkı 
özdemir adındaki şahıs tarafından çalınmasından bir müddet 
sonra, bir hırsızlık suçundan yargılandığı sırada Adapazarı 
Mahkemesine ispatı hüviyet zımnında ibraz edilmiş olmasın
dan dolayı bu şahıs yerine kendisinin mahkûm edildiğini bo
yanla, mevcut adlî hatanın giderilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin bahset
tiği hüküm dolayısiyle mahallî C. Savcısına iadei muhakeme 
yoluna baş vurması lüzumunun tebliğ olunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düuünüldü : Dilekçinin mevcudiyetini iddia ettiği 
adlî hata münasebetiyle kanun yoluna baş vurması için mahal
lî C. Savcılığı tahrik edilmiş ve esasen mezkûr iddianın tetkiki 
kaza mercüne ait bulunmuş olmasına göre vâki istek hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5995 6 . IV .1953

13736/12655 Ahmet Kem ale! t in 
Yazar.
Manifatura tüccarın
dan.
Soma.

13833/12744 Ayşe Konak.
Balkır Maih. Berber
ler So. No. 24. 
Ankara.

(Dilekçe ö z e t i : Maaşının verilme
sine devam edilmesi hakkında).

Dilekçi : Vatani hizmet tertibinden almakta olduğu aylığın, 
evlenmesi üzerine kesildiğini, halbuki Akdağmadeni Kaymakamı 
ölü Tahir mirasçılarına aynı suretle bağlanan maaşın, bunların 
evlenmiş elmalarına rağmen tediyesine devam edilmekte bulun
duğunu beyanla, kendisinin de bu yolda muameleye tâbi tutul
masını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 481 sayılı Kanun ge
reğince evleninceye kadar verilmek üzere bağlanmış olan aylı
ğın, dilekçinin teehhül etmiş olduğu tarihten sonra kesilmiş 
olmasında bir yolsuzluk bulunmadığı ve dilekçede mevzuubahis 
edilen Tahir mirasçılarına ise kaydı hayat şartiyle maaş tahsis 
edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 481 sayılı Kanunun ihtiva ettiği hüküm
lere dayanılarak kesilmiş olan maaşın tekrar bağlanabilmesi, 
yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili bulunmasına ve diğer 
cihetlere mütaallik vekâlet cevabına göre vâki talep hakkında



bilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

11

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5996 6 . I V .1953

13836/12747 M. Salâhattan Üner.
Yenişehir Serçe So. 
Balcı Ap. No. 22. 
Daire 9.
Ankara.

(Dilekçe özeti : Bir imtihan hakkı 
daha verilmesine dair).

Dilekçi : İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi F. K. B. öğren
cilerinden olduğunu ve hastalığından dolayı imtihana giremedi
ğini beyanla, bu mazeretinin kabul edilerek kendisine bir imti
han hakkı daha verilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yasasına bağlı Rektörlük tez
keresinde : İmtihanda muvaffak olamadığı için kaydı silinen 
dilekçinin yeniden (İmmatrikülâsyon) işlemine tâbi bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ileriye sürdüğü istekten do
layı Üniversiteler Kanununun 7 nci maddesi sarahati dairesinde 
önce yönetim kuruluna baş vurması icap edeceğinden bu hu
susta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5997 6 . IV . 1953

13847/12758 Haşan Karacada«. (Dilekçe özeti : Viranşehir yargı-
Viranşehir. ondan şikâyet).

Dilekçi : Viranşehir Yargıcı Kâzım Uysal’ın, yolsuz diye 
vasıflandırdığı birtakım muamele, karar ve hareketlerini ile
riye sürerek, gereken işlemin yapılmasını şikâyet yolu ile iste
mektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen yargıç hak
kında tahkikat icra ettirilmiş ve neticede ihtar, tevbih ve tav
siyeyi müs'telzim muamele ve hareketlerinden dolayı bu dairede 
işlem yapılmış ve yerinin değiştirilmesi hakkında bir karar itti
hazı için de dosyasının intibak kuruluna tevdi edilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ilçriye sürdüğü şikâyetin taal
lûk ettiği hususlardan dolayı Adalet Vekâletince kanuni iktizası 
yapılmış ve esasen mezkûr şikâyet üzerine icabeden tahkikat ve 
tetkikatın icrasiyle muamele tâyini bu vekâlete ait bulunmuş 
olmasına göre vâki şikâyet hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5998 6 . I V . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

13856/12766 N e ja t K ız ılk a y a .

A s. Posta 18096. 

R e fa ka t H âk im i. 

( X V I H .  K o r ) .  

D undu  - E rzu rum .

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(B ilek çe özeti : İstifa sın ın  kabulü  

ve-askerî ya r g ı ile ilgili m evzu a

tın ısiçıhı hakkında .

D ile k ç i : Y ü rü r lü k te k i kanun hüküm lerin in  b ak i k a ld ığ ı 

müddetçe orduda ya rg ıç lık  yapam ıyacağın ı beyanla, vazifeden  

a ffın ı veya istifasın ın  kabulünü istem ektedir.

M il l i  Savunm a V ek âletin in  cevabi yazısında : M ecburi hizmet 

m üddeti olan on beş y ıl ı henüz doldurm am ış bulunan d ilekçin in  

hizmetten a ffın a  veya istifasın ın  kabulüne im kân görülem ediği 

ve askerî y a rg ı ile i lg ili m evzuatın ve bu arada  statü, maaş, 

ödenek ve k ıyafe t g ib i hususlara ait kanun hüküm lerin in  yen i

den gözden geçirilm esine başlandığ ı b ild irilm ektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin m ahiyetine, m evcut kanun hü

kümlerine ve vekâlet cevabına göre bu bapta kom isyonum uzca  

bir i .îem yapılm asına m ahal olm adığına k a ra r verild i.

K a ra r  No. K a ra r  ta rih i

5999 6 . I V  . 1953

1 3 8 6 0 /1 2 7 7 0  R ıdvan K onuksever.

G üm rük M uh afaza  
Genel K om utanlığı 

K ara rgâhı G üııı riik 

üsteğm eni.

Ankara .

1 3 8 3 7 /1 2 7 6 7  İbrahim  Ö zyaşar.

G üm rük M uh afaza  
Genel K om utanlığı 

K arargâhı (Jiiıııriik 
üsteğm eni.

A n k ara .

1 3 8 5 9 /1 2 7 6 9  B ıırhaneddin  Avcı.

( ¡ümriik  Mulıafaza 
Genel  Kom utanlığı  
Karargâhı  Gü m rük  
Üsteğmeni.
Ankara.

1 3 8 5 8 /1 2 7 6 8  F evzi Yeşil ad a.

G üm rük M uhafaza  

Genel K om utanlığı 
K a ra  rgâ h ı G  ii m ı*i i k 
ü steğm eni.

Ankara.

( D ilekçe özeti : M aaş farklarının  
verilm esine d a ir).

Dilekçiler : Kanunen almaya istihkak kesbetmiş oldukla
rı maaş farklarının kendilerine verilmesi hususunun karar 
altına alınmasını istemektedirler.

Gümrük ¡Muhafaza Genel Komutanlığının cevabi yazısal
da : Üsteğmen olan dilekçilerin bu rütbedeki nasplannın dü
zeltilmesinden ileri gelen bahis mevzuu maaş farklarının ve
rilmesi hakkında komutanlığa hiçbir müracaatta bulunmamış 
oldukları ve böyle bir talepte bulundukları takdirde mezkûr 
farkların tediye edileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin maaş farklarına taallûk 
eden isteklerinden dolayı önce mensup bulundukları komutan
lığa ve icabında kaza merciine müracaatta muhtar olmak üzere 
bu baptaki talepleri hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi. .

Karar No. Karar tarihi

6000 6 . IV . 1953



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

13879/12782 Mürtaza Atar.
Emminoğlu Mah. 
İstasyon Cad. 87 
sayılı evde, 
ödemiş.

Karar No. Karar tarihi
6001 6. IV .1953

(D ilek çe  özeti : K em a liy e  K azası 
Y a r  g u t  A li  R ıza  B ahadır hakkın

da ).

Dilekçi : Münazaalı bir mera hakkında mahkemeden istih
sal ve icra mevkiine vaz ’ettiği ilâmın zaman aşımına uğramış 
olduğunu beyanla icrasının geri bırakılmasına karar vermiş 
olaıı Kemaliye Kazası Yargıcı Ali Rıza Bahadır’m, Yargıtayın 
bozma kararından  sonra da indî birtakım miıtalâlara müste
niden yine eski kararda ıs ra r etmesi ve Temyiz Genel Kuru
lunun işe bir veçhe vermiş olmasına rağmen, bu sefer de işti
rak halinde tasarruftan ve hisselilerin cümlesinin takipte bu
lunmaları lâzımgeleceğinden bahsile, icrayı bu sebepten tekrar 
geri bırakması müvekkillerinin zararını mucip olmakla beraber, 
isin beyhude yere sürüncemede kalmasını da intaç ettiğini 
ve adı geçen yargıcın teminatlı olmasından dolayı hakkında 
nakil ve tahvil gibi bir m uamele de yapılamamakta olduğunu 
ileri sürerek, Hâkimler K an ununun  teminata mütaallik hüküm
lerinin ta d ilin i ve adı geçen yargıç hakkında da gereken işle
min yapılmasını istem ektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin bahis mev
zuu ettiği ic ra  takibinin, Yargıtayın bozma karan üzerine

13880/12783 Şevket Kalclioğhı.
Başvartionik ve diğer 
dört köy vekili. 
Elâzığ.

( D ilek çe ö z e t i : İş te n  m eni kararı

nın kaldırılm ası ha kkınd a).

Dilekçi : Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun 61 nci 
maddesi hükmünden faydalanmak suretiyle Kiraz İlçesinde 
dâva vekilliği yapmakta iken mahallî yargıçlıkça mânevi va
sıflan zâyi etmiş olduğu gibi vârit olmayan bir sebebe daya
nılarak hakkında işten meni kararı verilmiş ve bu halin 
mağduriyetini mucip bulunmuş olduğundan bahsile, mezkûr ka
rarın re f’ini ve tekrar meeleke iadesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi hakkında 
mahallî yargıç tarafından verilen işten men kararma karşı 
mumaileyhin ileriye sürdüğü itirazın, itiraz mercii olan Öde
miş Ağır Ceza Mahkemesince yerinde görülmiyerek reddedil
diği ve bu durum karşısında idareten yayılacak bir işlem bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Avukatlık Kanununun geçici ve deği
şik 4 ncü maddesinin (b) bendine göre mahallin yüksek dere
celi yargıcı ttrafından verilen işten men kararı, buna mâ- 

tuf itirazın ağır ceza mahkemesince reddedilmesi suretiyle» 
kesinleşmiş olmasına nazaran vâki istek hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar ve
rildi.

Kom isyon kararı ve ne sebepten verildiği



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

13910/12812 M ünevve r Dem ire r.

îbran invbey M ah. 

Ib rahknbey  So.
No. 9.

D iy a rb a k ır .

13911/12813 İbrahim Halil Atıl. 
Avukat
Suphi Koyuncu 
vekili.

İzmir.

devam etmekte olduğu ve Kemaliye Yargıcı Ali Rıza Baha
dır’ın da emekliye sevkedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Hâkimler Kanununun teminata mütaal- 
lik hükümlerinin tadili cihetine matuf talep, yeni bir kanun 
teklifi mevzuu ile ilgili olmasına ve bahis mevzuu icra taki
bine ve adı geçen yargıca ait vekâlet cevabına göre, bu bapta 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6002 6 . IV . 1953

( Dilekçe özeti :Bir cezanın infazı 
hususunun temini hakkında).

Dilekçi : Eski Lice Kaymakamı ve hâlen Muğla ili Hukuk 
işleri Müdürü olan Sadri Artunç hakkındaki hapis cezasının 
infazı hususunun sağlanmasını ve ada geçen hakkında 788 sayılı 
Memurin Kanununun 49 ncu maddesi hükmünün uygulanmar. 
sebeplerinin do istikmalini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Sadri Artunç hakkm- 
daki hükmün infazına geçildiği ve Memurin Kanununun 49 
ncu maddesi hükmünün mumaileyh hakkında uygulanması ge
rekip gerekmiyeceğinin takdiri hususunun idari makama ait 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istek mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6003 6 . IV . 1953

(D ilekçe özeti : icra  ve  İflâ s  K a

nununun 8 2  nci m addesi hükm ü

nün tadili h a kkın d a).

Dilekçi : Müvekkili Suphi Koyuncu’nun Maliye Hâzinesin
deki ilâma müstenit alacağının tahsili için icra dairesine bil- 
vekâle müracaatta bulunduğunu ve aradan hayli zaman geçmiş 
olduğu halde mezkûr alacağın istifası cihetine gidemediğini, çün
kü îcra ve îflâs Kanununun 82 nci maddesinin 1 nci fıkrasında 
Devlet mallarının haczi caiz olmadığı açıkça gösterilmiş bulundu
ğundan Devletten alacaklı olanların bu yola, yani haciz yolu
na gidemediklerini ve binnetice mahkûmun aleyhi Devlet olan 
birçok ilâmların infazsız kaldığını, bundan da fertlerin zarar 
gördüklerini beyanla, sözü geçen madde hükmünün münasip 
bir şekilde tadilini istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin bahset
tiği alacağın icra dairesine yatırılması lüzumunun mahallince
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Koni isyon kararı ve ne sebepten verildiği

Maliye Vekâleti Saymanlık Müdürlüğüne tebliğ edilmiş oldu
ğu ve mezkûr alacak hakkındaki takibin, mevcut kanun hü
kümleri dairesinde yürütülmesi icabedeceği bildirilmektedir.

Gtreği düşünüldü : Dilekçinin tadil talebi ancak yeni bir 
kanun teklifi mevzuu ile ilgili bulunduğundan bu hususta ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6004 6 . IV . 1953

14015/12904 S a b ri Ç ıta k .

Ceza evinde. 

N ik sa r,

(Dilekçe özeti : Yeni ceza evinde 
istifade ettiği günlerin escıs mah
kûmiyetinden tenzili ve tasarruf 
akçasının kendisine iaden hakkın
da).

Dilekçi - Karabük yeni ceza evinde bulunduğu müddetçe 
istifade ettiği günlerin asıl mahkûmiyetinden indirilmesini ve 
tasarruf akçasının da kendisine verilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Uygunsuz hareketle
rinden dolayı tekrar eski ceza evine iade edilmiş olan dilekçi
nin yeni ceza evinde istifade ettiği günlerin sayılmamasına ve 
tasarruf akçasının da mütedavil sermayeye irat kaydına mah
kemece 4077 sayılı Kanuna dayanılarak karar verilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olduğu anlaşılan bu mesele ile ilgili istek hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapalmasma mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6005 6 . IV . 1953

1 4 1 1 9 /1 2 9 9 9  A z ize  G örm en. , (Dilekçe özeti : Maaş bağlanması
1 0 3 6 /9 6 3  M adam ı M alı. Orta hakkında).

M eyd an h  Ko. N o. ö. 
E r z u ru m .

Dilekçi : İstiklâl Savaşında şehit düşen oğlu Üstteğmen 
Ahmet Cemil’den kendisine maaş bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Oğlunun şe
hit olduğu tarihte evli bulunmasından dolayı 1683 sayılı Ka
nun hükümlerine göre kendisine maaş bağlanamıyan dilekçi
nin 1 . 1 .1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı Kanun hü
kümlerinden de faydalanamıyacağı ve esasen aynı talebin ev
velce 123/948 numaralı kararla reddedilmiş bulunduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin kendisine aylık bağlanması 
hakkmdaki talebi selef komisyonca incelenerek 19 . X I . 1948 
gün ve 123 sayılı kararla bir işleme tâbi tutulmamış olması-
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Dilekçe
No.

9 0 5 5 /8 4 3 0

1 4 1 4 9 /1 3 0 2 5

1 4 1 9 5 /1 3 0 6 6

14707/13527

1 4 9 0 2 /1 3 6 9 0

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

na ve aynı hususun tekrar tetkiki caiz olamıyacağına ve di
lekçi talebinde ısrar ettiği takdirde usulen kaza merciine mü
racaatta muhtar bulunmasına binaen, vâki son istek hakkın
da da zikredilen sebeplerden muamele ifasına mahal olmadığı
na k arar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6006 6 . I V .1953

R eşat Yaananer.

D . D . Y .  Genel M d. 

E tü d  ve Y a y ın  Ş u 

be M ü d ü rü .

Ankara.

(D ilekçe ö z e t i : K a d em e zam lan n- 
dan kesilen em ekli aidatının iadesi 

hakkında).

Dilekçi : Emekli maaşı bağlanmasında hesaba katılmakta 
olan kademe zamlarından tekaüt aidatı kesilmesi kanunen caiz 
bulunmadığını beyanla, kendisinden kesilmesine devam edil
mekte olan bu aidatın ret ve iadesini istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin vâki 
talebinin tervicine kanunen imkân görülemediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı mealde daha evvel ileri
ye sürdüğü istek selef Dilekçe Komisyonunca incelenerek
20 . X I I . 1950 gün ve 389 sayı ile menfi karara bağlanmış ol
mak hasebiyle mahiyeti itibariyle evvelki talebin tekrarından 
ibaret olan şimdiki istek hakkında tekrar tetkikat icrası caiz 
olmamakla beraber esasen meselenin kaza merciince incelen
mesi lâzımgelen hususlardan bulunması itibariyle de tetkiki 
komisyonumuzun görevi dışında olduğundan mezkûr son isjek 
hakkında dahi bu sebeplerden bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına ve dilekçinin talebinde ısrar ettiği takdirde usulen 
kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6007 6 . IV . 1953

N ih at E  m ongen ve  

ar.

K efeli H üseyin . 
H an ı N o. 13 -1 4 .  

G alata - İstanbu l.

(D ilekçe özeti: 5 5 9 7  sayılı K a n u n 

la, onanm ış olan pro tok ol hakkın

da).

Dilekçiler: Yugoslavya’daki Türk em|lâk ve menfaatlerinin 
tazminine mütaallik protokol hükümlerinin ilgili vatandaşlara 
münasip vasıtalarla duyurulmasını, bu protokol gereğince Türk 
Heyetine tefrik olunacak iki mümessilin istişari reye sahip bi
rer müşahit olarak değil, tam rey ve salâhiyet sahibi almaları 
hususunun teminini, Karma Komisyonda tesbit edilecek taz
minata razı olmıyacak olan vatandaşlara ait malların satılmı- 
yarak mülkiyet haklarının aynen ve bütün şümulü ile muha
faza edilmesini ve Türk Heyetine katılacak iki müşahidin
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

diplomatik pasaportla seyahatlerinin sağlanmasını rica etmek
tedirler.

Dışişleri Vekâletinin cevabi yazısında: Sözü geçen protokol 
hükümlerinin radyo, ajans ve gazetelerle bütün ilgili vatan
daşlara duyurulduğu, hak sahibi olanların temsilcilerinin 
Türk Heyetine yardımcı birer müşahit olarak katılacakları, 
yapılan anlaşmaya göre Hükümetimizin yalnız, vatandaşlarımıza 
ait olup da Yugoslav Hükümetince millileştirilmiş olan emval 
ve hukukun tazmini keyfiyeti görüşülürken tesbit olunacak 
tazminatın değer miktarda olmasını temin etmek vazifesiyle 
mükellef bulunduğu ve bahsi geçen müşahitlere nasıl bir pasa
port verileceğinin Hükümet tarafından kararlaştırılacağı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü: 5 Ocak 1950 tarihinde Ankara’da Hü
kümetimizle Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyeti Hüküme
ti arasında imzalanıp 5597 sayılı Kanunla onanmış bulunan 
protokol hükümlerinin tatbiki suretine taallûk eden istek hak- 
kındaki Vekâlet cevabına göre bu hususta komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K a ra r  No. K a r a r  ta r ih i

6008 6 . IV . 1953

13 .117 /1425 5  A d li K ısa gün. 
A v u k a t.

A'iıika ra.

14298/13153 Ilasan Köksa'l.
Ivivik Rıfat Osman 
Mah. Aşçı.
Edirne.

(D ilek çe  üzeli :  B ir  imtihan halkı  

daha verilm esine da ir).

Dilekçi: 1948 - 1949 yılında Ankara Hukuk Fakültesinden 
belge almış olan müvekkillerine bir imtihan hakkı daha veril
mesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısına bağlı Dekanlık 
tezkeresinde: Büyük Millet Meclisinin vermiş olduğu karar 
gereğince istisnai olarak açılmış olan imtihana girme istekleri 
kabul edilmiş olan Esat Yılmaz ve arkadaşları hakkında baş
kaca yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Yukarıya alman cevaba göre bu husus
ta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6009 6 . IV . 1953

(D ilek çe ö z e t i :  D ükkânının iadesi 
hakkında).

Dilekçi : Kendisine tahsis edilen dükkânın elinden alın
dığını iddia ederek iadesi hususunun sağlanmasını istemekte
dir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahis mevzuu ettiği dükkâ
nın iadesi hakkında kaza merciine müracaatta bulunması lâ-
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zımgeleceğine göre vâki istek hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahihinin
\ o .  ad ı ,  soyadı ve adresi K ouı isvon  k a r a r ı  ve ııe s e b e p te n  ve r i ld iğ i

6010 6. IV .1953

14411/13262 Ahm et A ikçim eıı. ,  ( Dilekçe özeli : Emeklilik işlemi
Beled iye V e te rin e ri. nin kaldırılması hakkında).
Siird. Dilekçi : Orduya veteriner olarak iltihalk ettikten bir 

müddet sonra birdenbire emekliye ayrıldığını, halbuki böyle 
bir muameleye mâruz tutulmasını icap ettirecek hiçbir hal ve 
hareketi bulunmadığını beyanla, sözü geçen emeklilik işle
minin kaldırılmasını ve tekrar tavzifini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 3360 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin H fıkrasına tevfikata emekliye 
sevkedilen dilekçinin mezkûr muamele aleyhinde Askeri Yar- 
gıtayda açmış olduğu dâvanın bu mercice reddine karar ve
rilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü : Uygulanan kanun maddesine göre di
lekçi, disiplin noktasından sicillen emekliye ayrılmış olma
sına ve Büyük Millet Meclisinin 31. III . 1952 tarihinde ve 
55 nci birleşimde ittihaz buyurduğu bir karara nazaran bu 
gibi muameleler askerliğin vicdani kararından mülhem olmak 
itibariyle teşriî müdahaleden de masun tutulmak lâzımgelme- 
sine ve esasen bahis mevzuu muameleye mâtuf dâva kaza mer
ciince dahi incelenerek karara bağlanmış bulunmasına binaen, 
vâki istek hakkında zikredilen sebeplerden komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6011 6. I V .1953

14426/13277 ftetik Turan. (Dilekçi özeti: Emeklilik hakkı-
Çay Malı. No. 3 le. mıı imlisine dııir).
Araç.

D ile k ç i : Bir tertip neticesi mahkemeye verilerek hapse 
mahkûm edilmiş olmasından dolayı emeklilik hakkını zayi etti
ğinden bahsile bu hakkının iadesi hususunun teminini iste
mektedir,

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Rüşvet aimak suçun
dan mahkemeye verilmiş olan dilekçinin Türk Ceza Kanununun 
212 vc 59 ncu maddelerine tevfikan sekiz ay müddetle hapsine 
ve iki ay memuriyetten mahrumiyetine dair 14 . X  . 1947 tari
hinde ittihaz edilen kararın kesinleşmesi üzerine infaz edilmiş 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin mensup bulunduğu vekâlete 
müracaatla, Sayıştay Genel Kurulunca müttehaz 2039/951 ve 
2041/951 sn yılı kararlardan istifade edip edemiyeceğini „esbit



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

14467/13314 Nurettin Tuneer ve 
ar.
Badigat. Mallı. No. 113. 
Ankara.

14468/13315 Necdet Akdoğan. 
1,5T27/13879 Yeniçeriler Cad. Ka

rakol So. No. 1. 
Beyazıt - İstanbul.

ettirerek neticesine göre muamele ifasını yine o vekâletten iste
mekte muhtar olmak üzere, vâki talebi hakkında komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6012 6 . IV . 195?

(Dilekçe özeti: Balgat Mahallesi
nin ihtiyaçları hakkında).

Dilekçiler : Altı sene evvel belediye hudutları içine alman 
Balgat mahallesinin yol, elektrik ve şehirle münasebetini temin 
edecek vasıtası bulunmadığım ve bu zaruri ve miibrem ihtiyaç
larının temini için, yapılan müracaata uzun zaman sonra cevap 
verilmiş olmasının dr halkm teessürünü mucip olduğunu be
yanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Zikredilen ihtiyaç
ların temin edilebilmesi için yüz küsur bin lira sarfı lazım gel
diği ve tahsisat durumu itibariyle bu işin şimdilik yapılmasına 
imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6013 6 . IV . 1953

( D ilekçe ö zeli : K a y ıt silm e işle
minin r e f ’ in< re kendisini' b ir  im 
tihan hakkı daha verilm esin e  d a ir)

Dilekçi : İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi 
talebesinden iken yüksek matematik - 1 dersinin imtihanını 
muayyen süre içinde veremediği ileri sürülerek kaydının silin
diğini, halbuki kendisi hakkında tatbiki lâzımgelen yönetmelik 
hükümlerine göre bu dersten daha bir imtihan hakkı bulun
duğunu beyanla, sözü geçen kayıt silme işleminin ref’ini ve 
mezkûr dersten kendisine bir imtihan hakkı daha verilmesini 
istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısına bağlı Rektörlük 
tezkeresinde : Dilekçi Necdet Akdoğan’ın altı yan yıl içinde 
yüksek metematik - 1 dersinin imtihanında muvaffak olama
dığından kaydının silindiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yüksek metematik - 1 der
sinden bir imtihan hakkı daha bulunduğuna mütedair olan 
iddiasının Fakülte Yönetim Kurulunuca incelenerek bir ka
rara bağlanmamış olduğu mevcut evrak münderecatından an
laşıldığı cihetle 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 7 nci 
maddesindeki sarahat dairesinde mezkûr iddianın önce sözü



— 20 —
Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

,çeçen kurul tarafından tetkika tâbi tutularak hâsıl olacak ne
ticeye göre bir karara raptı lâzımgeleceğine ve kayıt silme 
muamelesinin lüzum ifade edip etmiyeceği de ancak bu tetki- 
kat sonunda taayyün edeceğine binaen vâki istek hakkında * 
halen komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6014 6 . IV . 1953

(D ilek çe  ö z e t i :  Ü cre tler in in  a y lı
ğa çevrilm esi h a k k ın d a ).

Dilekçiler : Özel idare tahsildarları olduklarından ve al
makta oldukları ücretin aalığı karşısında hayat pahalılığının 
günden güne artması ve geçimlerini sağlıyacak başkaca bir 
mal ve mülke sahip bulunmadıklarından bahsile Maliye tah
sildarları gibi aldıkları ücretin aylığa çevrilmesini istemek
tedirler.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Bütçe imkânlarının 
müsaitsiz ligi dolayısiyle dilekçi tahsildarların ücretlerinin ay
lığa çevrilmesine ve artırılmasına imkân olmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile 
ilgili olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6015 6 . I V .1953

14560/13389 Mdlımet Karanan ve 
a r. •
Özel idare tahsildar
ları .
Maçka - Trabzon.

14;ı.>1/13390 Bekir Kaya. (D ilek çe  özeti : O kul tam irat nidan

Ilanak Bucağı Asa- hakiye kalan alacağının tahsil edil-
ğıdikaıı Köyünde. m esi h akşk ınd a).
Ardahan - Kars. Dilekçi : Ardahan’ın Aşağı ve Yukarı Hanak köylerine 

ait büyük okulun üst ve iç tamiratı ve beş gözden ibaret in
şaatı altı bin liraya taahhüt ederdjs yapmış ve dört bin lira
sı tediye edilmiş ise de, bakiye kalan iki bin lirasını bugüne 
kadar alamadığından ve perişan bir duruma düştüğünden bah
sile bu parasının verilmesini istemektedir.

Millî [Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
1 244 lira olan alacağının 622 lirası kendisine ödenmek üzere 
ödeneğinin valiliğe gönderilmiş olduğu diğer parasının da 1951 
de gönderileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve veikâlet ceva
bına göre ¡komisyonumuzca bu hususta yapılacak bir işlem ol
madığına, dilekçinin kendisinde bir hak görüyorsa kaza mer-



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

ciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.
Karar No.

6016

Karar tarihi

6 . IV . 1953
*ı

14561/13397 Hüseyin Bodur.
Zehra Pekgür Vekili 
Sarıçam Köyünde. 
Manisa.

( D ilekçe özeti : S en etsiz  g a yr im en -  
k u llerin  y a rg ıç  kararı aranm adan  
tescili h a k k m d a ).

Dilekçi : Ferağına vekil bulunduğu senetsiz altı parça gay- 
rimenkullerin mahallen keşifleri yapılmış ve tescilleri için ta
pu komisyonundan karar çıkmış ise de 5519 sayılı Kanun 
gereğince tescilin mahkeme tarafından yapılacağı ileri sürül
müş ve bu hal mağduriyetini mucip olduğundan bahsile yar
gıç karan aranılmaksrzm tescil muamelesinin temin buyurul- 
masmı istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin senetsiz 
olarak tesclini istediği gayrimenkul malların 5519 sayılı Kanu
nun neşrinden evvel tapu komisyonunca karara bağlanarak 
kesinleşmiş olduğu anlaşıldığı takdirde yargıç kararı aranma
dan tescilin yapılması Manisa Valiliğine yazılmış olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabma 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin vekâlet işarı dairesinde işini takip 
etmekte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6017 6 . IV . 1953

14562/13398 Mazhar Akçora.
Sultan Mah. Çnıar 
Cad. No. 5. 
Edirnekapı - İstan
bul.

(D ilek ç e  özeti : im tih a n  hakkının  
m ahfuz tutulm am  h a k k ın d a ).

Dilekçi : İstanbul Erkek Lisesi dışardan bitirme imtihan
larına girmekte iken âni rahatsızlığı hasebiyle mezkûr imti
hanların iki dönemine girememiş ve hastalığı nihayet bulmuş 
olduğundan bahsile giremediği iki imtihan devresi hakkının 
mahfuz tutulmasını ve kalan derslerden bu devrelere iştiraki
nin teminini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin lise 
bitirme imtihanlarına girmiş 1941 - 1942 Eylül ve 1942 - 1943 
Haziran - Eylül dönemleri haklarını fiilen kullanmış ve 1943 - 
1944 dönemi son imtihan hakkını kullanmamış ve mazeretini 
de zamanında okul idaresine bildirmemiş olduğundan yönet
melik hükümleri gereğince haklarını kaybetmiş olmasına bi
naen yeni baştan ve bütün derslerden kendisine iki defa daha 
lise bitirme imtihanlarına girme hakkı verileceği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu-
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Dilekçi

No.
Dilekçe sahibinin

adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

14563/13399 E tam Ruhi Acuııer.
Larlıaıı Köyünde. 
Başöğretmen.
Maçka - Trabzon.

ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6018 6 . IV . 1953

(D ilek çe  özeti : K ıdem  fa rk ı veril- 
ntesi h a k k ın d a ).

Dilekçi : Meslekten 40 ay ayn kalması sebebiyle 1948 tari
hinde çıkan kanundan emsalleri istifâde ettirildiği halde ken
disinin istifade edemeyip mağdur edilmiş bulunduğundan bili
si lc bir kıdem farkı verilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâleti cevabi yazısında : Dilekçinin 2 7 .IX . 
1943 tarihinde öğretmenlikten istifa ederek subaylığa geçmiş 
ve 31. X I I . 1946 tarihinde de tekrar mesleke dönmüş ve 5242 
sayılı Kanunun tesbit ettiği asgari öğretmenlik hizmeti süresini 
tamamlamamış bulunduğu ve mevcut mevzuata göre yapılacak 
bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6019 6 . IV . 1953

14569/13403 Zehra Işıksezer. fD ilek çe  öze ti : İskân y o lu  ile
Bahçeli Küçükevler- verilm esi hakk ım la ).
de 43 11 cü So. No. 8. 
de.
Ankara.

Dilekçi : Sahip ve mutasarrıfı bulunduğu Yalova ismindeki 
vapurunun Millî Mücadelede Anadolu’ya mühimmat ve cepane 
takırken malıvulduğunu ve Yanya’da terketmiş olduğu gayrimen
kul malları mukabilinde 11 000 liralık üç kuponlu tasfiye 
vesikasından başka bir şey alamadığından ve halen çok muhtaç 
bir mevkide olduğundan bahsile içtimai mevkii ile mütenasip 
bir surette iskâna tâbi tutulmasını veyahut vapurun bedelinin 
verilmesini istemektedir.

S?ğ!ık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : 
Dilekçiye Ali Zot vereseleri meyanında (10 000) lira kıymetinde 
verilen tasfiye bonoları hakkında kanuni müddeti içinde müra
caat edilmediği için mübadeleden mütevellit haklarının sâkıt 
olduğu ve tasfiye bonolarının da Tasfiye Kurulunca iptaline 
karar verilmiş bulunduğu, şehir ve kasabalar belediye hudutları 
dahilindeki mübadeleye tâbi bütün gayrimenkuller 1771 sayılı 
Kanuna tevfikan satılmak üzere Hâzineye terkedilmiş olmasına 
ve yeniden yurda gelen bilûmum muhacirlerin ancak köylerde 
iskân edilmekte bulunmasına mebni dilekçinin bu yoldaki dile
ğinin tcrvicine imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gere*'.. düşünüldü : Mübadele ve teffiz işlemleri 1771 ve 4796
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Dilekçe Dilekçe sahihinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

sayılı kanunlarla kati surette tasfiye edilmiş bulunmaktadır. 
Bıma rağmen dilekçinin her iki talebi hakkında kaza mercime 
müracaatta muhtar bulunmak üzere komisyonumuzca vazife ci
hetinden bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6020 6 . IV . 1953

14572/13406 Ali liı/ja Bakır.
Merkez İstiklâl ilk
okulu Başöğretmeni. 
Kavserd.

(D ilek çe  ö z e li  : T e r fi  d e r e c i le r i 
nin düzel Hl m (s i h a k k ın d a ).

Dilekçi: Birinci. Cihan Harbinde orduda geçen hizmetinin 
terfiinde sayılmasını ve bugünkü maaşının ona göre ayarlan
masını istemektedir.

Millî Eğitim Vekâleti cevabi yazısında: Dilekçinin 30 lira 
ve mütaakıp derecedeki maaşı terfileri zikredilmiş ve 31 .V. 1950 
tarihinde de 60 lira asli aylığa çıkarılmış olup mevcut mevzu
ata göre mumaileyhin maaşı yükseltilmiş olduğu ve başkaca 
yapılacak bir işlem bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir muamele, yapılmasına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6021 6 . IV . 1953

14576 13410 Şeref Aounor ve ar.
Orman Umum Mü
dürlüğü Şube 2 Mü
dürü Hayati (¡ökbü- 
Iiik yanında.
Ankara.

(D ilek çe  ö z e li : H u k u k  F a k ü ltes i
ne tek ra r  ka bu lleri h a k k ın d a ).

Dilekçiler: Hukuk Mektebinin ilk mevzuatı dairesinde bil- 
imtihan lise mezunu ehliyetini ihraz etmek suretiyle Hukuk 
Mektebine girmiş olduklarım ve bâzı mücbir sebepler dolayı- 
siyle tahsillerine bir müddet ara vermiş olduktan sonra tekrar 
devam etmek istedikleri vakit mektep idaresince olgunlluk 
diploması ibraz etmedikçe müsaade olunamıyacağı ileri sürü
lerek kayıtlarının tecdit olunamadığı ve yeni öğretim ve imti
han yönetmeliğinden faydalandırmıyarak mağdur edildikleri
ni beyanla hakkı mükteseplerini nezeden bu muamelenin bu
günkü dört yıllık tahsil rejimine göre nazara alınmaları icap 
eden sınıfa kabulleri hakkında karar ittihaz buyurulmasmı 
istemektedirler.

Millî Eğitim Vekâleti cevabi tezkeresine bağlı Hukuk Fa
kültesi Dekanlığının yazılarında: Üç yıllık tahsil rejim sıra
sında fakülteye girip hakjanm istimal ederek sınıfta kalmış 
olan dilekçilerin yeni lisans öğretim ve imtihan yönetmeliğinin 
geçici 4 ncü maddesine göre muameleye tâbi tutulmaları için 
TTi!!* Eğitim Vekâletince tasdik «dilmiş bir olgunluk belgesi
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Dilekçe Dilekçe sahihinin

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

ibraz etmeleri icabettiği, aksi takdirde fakültece yapılacak bir 
muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 4933 sayılı Üniversiteler Kanununun
7 nci maddesi gereğince dilekçilerin evvel emirde Fakülte 
Yönetim Kuruluna müracaatları icabettiğinden komisyonumuz
ca vâki talep hakkında bu itibarla bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6022 6 . IV . 1953

(l)Hekçe özeti : İkramiye farkınım 
verilvıesi hakkında).

Dilekçi : Yaş haddinden 14 Mart 1947 tarihinde 80 lira 
maaşı üzerinden emekliye ayrılmış olup 1683 sayılı Tekaüt 
Kanununa tevfikan 6 600 lira ikramiye verilecek iken bir ev
velki maaş üzerinden ikramiye verilmiş olduğundan bahsilo 
her iki ikramiye arasındaki farkın verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
emekliye ayrıldığı tarihte almakta olduğu 80 lira asli maaşın 
4806 sayılı Kanundan evvelki aylık üzerinden hesaplanarak
3 120 lira ikramiye verilmiş olup şimdiki tutan üzerinden tek
rar hesaplanarak aradaki farkın ödenmesine kanuni imkân 
görülemediği bildirilmektedir. ,

Gereği düşünüldü: isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6023 6 . IV . 1953

14577/13411 Ve.vsel Gorul.
Oncebeci Krdeıı So. 
No. 10.
Ankara.

14883/13675 i». Şenol. (D ilek çe  öze ti : İ lk öğre tim  M \t-
Muallimler Birliği f e t t iş i  Z ek i A k ta n  hakkında şikâ-
Nanuna. y e t ) .
Malatya. Dilekçi : Kötü hareketlerinden dolayı Diyarbakır’dan uzak

laştırılan müfettiş Zeki Aktan’m tekrar Diyarbakır’a verilme
sini sağlıyanlar hakkında kanuni kovuşturma yapılmasını ve 
mumaileyhin sicilinin gözden geçirilerek hakkında lâzımgelen 
muamelenin yapılmasını istemektedir.

Milli Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen mü
fettiş hakkında gerekli disiplin işlemi yapılarak bir tevbih ile 
cezalandmlmış ve ayrıca çevredeki otoritesinin zedelenmiş bu
lunduğu göz önüne alınarak yeri değiştirilmiş ve başkaca veril
miş bir karar bulunmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına
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Dilekçe
No.

14939/13721

14929/13712

» Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı vc ııe sebepten verildiği

göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6024 6 . IV . 1953

Halil Atanıer.
►Şelı Haımit ilah. 
Fenerli Cad. No. 22. 
Bursa.

(Dilekçe özeti: Bir vazifeye tâyi
ni hakkında).

Dilekçi : Kendisinin tâyin edileceği bildirildiği halde M. 
Kemalpaşa ve Yenişehir müdürlüklerinde boşalan memurluk
lara hariçten tâyin yapıldığından ve aldığı maaşla geçinemedi- 
ğinden bahsile dört nüfustan ibaret ailesini geçindirebilecek: 
bir ücretle görevlendirilmesini istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Ortaokul 
üçüncü sınıfından devamsızlık yüzünden ihraç edilmiş bulunan 
dilekçinin imkân hususlarında kantarcılık ve emsjali bir göreve 
tâyinine çalışılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6Ö25 6 . IV .1953

Durdu Doğan. (Dilekçe özeti: Arazi verilmesi
Arap Köyünden. hakkında).

Adana. Dilekçi : Topraksız olduğundan ve beş nüfustan ibaret
efradı ailesini geçindirmekte müşkülât çekmekte bulunduğun
dan bahsile arazi verilmesini istemektedir.

Tanm Vekâletinin cevabi yazısında : 4753 sayılı Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu hükümlerinin uygulanması Seyhan 
ilinde başlanmış bulunduğundan dilekçinin durumu incelene
rek toprak isteği hakkındaki muamelenin yapılması lüzumu
21 numarak Toprak Komisyonu Başkanlığına yazılmış olduğu  ̂
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına, 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6026 6 . IV . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı. sovadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebeplen verildiği

14930/13713 Tahsin Göıvenç.
X I X .  .lam danım  Mri- 

tettıi^lıiği M üfettiş  
V’ arduıtK'.ısı Yb.

Ant»! va.

(Dilekçe ö ze ti : Kıdem zammı ve
rilmesi hakkında).

Dilekçi : Birinci Büyük Harb ve İstiklâl Savaşında orduda 
hizmet ettiğinden ve üsteğmenlikte sekiz yıl beklediğinden bah- 
sile üç yıl kıdem zammı verilmesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin İstiklâl 
Savaşında hizmete alınmış ve 31. V III . 1338 tarihinde yedek 
üsteğmenliğe terfi ettirilmiş ve savaşın sona ermesi üzerine
6 . V III . 1339 tarihinde terhis edilmiş ve bilâhara kendi arzn- 
siyle jandarma muvazzaf subaylığına girmiş ve 30 . V I I I . 1930 
tarihinde yüzbaşılığa ve mütaakıben de binbaşı ve yarbaylığa 
terfi ettirilmiş ve eşitlerinden hiçbir suretle geri kalmamış ol
duğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6027 6 . IV . 1953

14954/13733 A . Ulvi Erdeni.
D. D. Yolları 2 ıı<*i 
tşfletmı;e_ Müdürlüğü 
Baışınüfettdşi.
Ankara.

( Dilekçe özeti : Çocuk zammı, ve
ril m esi hakkında).

Dilekçi : 1926 doğumlu oğlu Fikret 1945 yılında liseyi bi
tirmiş ve 1946 senesinde Tıp Fakültesine kaydedilmiş olduğun
dan bahsile bu çocuğu için 25 yaşma kadar çocuk zammının ve
rilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin oğlu 
Fikret’in 19 yaşını ikmal ettiği 6. X . 1945 tarihine veya bu ta
rihi takiben açılan 1945 ders yık başına kadar lise olgunluk 
imtihanını verip yüksek bir okula kayıt ve devama başlamış 
olsaydı 25 yaşma kadar çocuk zammı verilmesine kanuni bir 
mahzur olmıyacağı halbuki bu tarihten sonra bir yıl daha geç
miş olup ancak 1946 yılında yüksek okula kaydedilmiş olma
sından ötürü 25 yaşma kadar çocuk zammı ödenmesine 4620 
sayılı Kanunun 8 nci maddesi hükmünce imkân olmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6 . TV . 195?
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kaıarı ve ne sebepten verildiği

14940/13722 Hürretn Vangiil Ça
vuş.
Y u r  uf paşa Mallı. O l 

du Cad. No. 27 evde. 
Kars.

(Dilekçe özeti : İskâna tâbi tutul
ması hakkında).

Dilekçi : Birinci Cihan Savaşında askerliğini yaparken ya
ralanıp Ruslara esir düştiiğnü ve 1942 yılında Anavatana dön
düğünü fakat köyündeki emlâkinin tamamiyle düşman tarafın
dan tahrip edilmiş olduğunu 1935 - 1936 yıllarında yaptığı is
kân talebinin yerine getirilmediğini beyanla Erzincan ve Es- 
ltişehir’de felâket gören vatandaşlar gibi iskâna tâbi tutulması
nı ve belediyeye devrolunan askerî karargâhtan birkaç göz ye
rin verilmesini istemektdir.

Tarım Vekâletinin cavabi yazısında : Dilekçi hakkında iskân 
mevzuatına göre bir muamele yapılması mümkün görülemediği 
gibi Erzincan ve Eskişehir’de felâkete uğrıyan vatandaşlar hak
kında yapılagelmekte olan yardım işlerinde Vekâletin yetkisi 
bulunmadığından bu yoldaki isteğin de yerine getirilmesine im
kân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6029 6 . IV . 1953

14941/13723 Hürmrı Varg-ül Ça
vuş.
Yusuf paşa Maih. Or
du Cad. No. 27. 
Kars.

(Dilekçe özeti: Mâlûliyet 
bağlanması hakkında).

maaşı

Dilekçi : Büyük Harbde yaralanarak Ruslara esir düştü
ğünü ve 1942 yılında anavatana geldikten sonra mâlûliyet 
maaşı için müracaat ettiği ve şimdiye kadar maaş verilmedi
ğini beyanla mâlûliyet maaşının 1936 yılından itibaren bağlan
masını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin
1936 yılında yaptırılan muayenesine ait raporlarında yazık sa
katlığının dereceye gireceği anlaşılmış ise de esaretten avde
tinde bir hastanede sakatlığını tesbit ettirmediğinden ve ra
porunun bulunmamasından ve şubesince de mâlûliyetine dair 
bir kaydı olmadığından 325 tarihli Tekaüt Kanunu gereğince 
mumaileyhe mâlûliyet maaşı bağlanamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan komisyonumuzca bu hususta bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6030 6 . IV . 1953
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Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

14942/13724 Mümine Dteınirelli.
Cmmlhuriyeıt Maih. 
Terzi Raf et Derrıir- 
«M'i eşi.
Fethiye.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: İskân edilmesi hak
kında).

Dilekçi : Istanköy muhacirlerinden olup 1339 senesinde 
yurda gelmiş ve şimdiye kadar hiçbir suretle müracaat etme
miş olduğundan bahsile Fethiye Kazası arazii milliyesinden 
münasip miktar arazi verilmek suretiyle iskânmın temin bu- 
yurulmasını istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Şimdiye kadar iskân 
dileğinde bulunmadığını ifade ve beyan eden dilekçinin iskân 
hakkı sâkıt olmuş ve bu suretle iskân yoliyle kendisine top
rak verilmesine kanunen imkân bulunmamış olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına, dilekçinin dilediği takdirde kaza merciine müra
caat edebileceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

heyetleri.
Refahiye.

6031 6. IV . 1953

14944/13725 Çavuş Köyü İhtiyar (Dilekçe özetii: Orman verilmem e -
Heyeti ve diğer köy sı hakkında).

Dilekçiler : Suşehri ilçesinin Ağvanıs Nahiyesi köylüleri 
zatî ihtiyaçlarının verimi olmıyan Dumanlı ve Kızıldağ or
manlarından verilmemesini ve kendilerine daha yakın bulu
nan Koyulhisar Orman işletmesinden verilmesini istemektedir
ler.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen köyler 
ihtiyacının Refahiye işletmesinden karşılanması mümkün ol
madığı cihetle, Koyulhisar İşletmesine bağlı olan mezkûr Bu
cak köylerinin zatî ihtiyaçlarının Koyulhisar Işletmesince 
karşılanması ve bu konuda alman ve alınacak tedbirlerin bil
dirilmesi Koyulhisar işletme Müdürlüğüne yazılmış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet ceva
bına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6032 6. IV .1953

14950/13729 Atıf (iüney.-
Ouımthuriyet Mah 
Osmaniye.

Dilekçi : 35 sqne evvel rızaen taksim edilip irsen kendi
sine intikal etmiş ve bilâhara karısına satmış olduğu arazi
de şuf’a cereyan etmemesi ve yapılan taksimin de muteber

(Dilekçe özeti: Yapılanı arazi tak
siminin muteber addedilmesi ve 
şuf’a cereyan etmemesi hakkında).



A

addedilmesi hakkında bir karar verilmesini istemektedir.
Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Süleyman San ta

rafından dilekçinin karısı Hatice Güney aleyhine Osmaniy« 
Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan şuf’a dâvasının yapılan 
muhakemesi sonunda verilen hükmün Yargıtayca onandığı 
ve dâvâlının tashihi karar talebinin de reddedilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmiş ve karara 
bağlanmış olan bir hususla ilgili istek halkkında komisyonu
muzca 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

0033 6 . IV . 1953

14952/13731 Hasarı Bulut,
Misa'ki Milli Malı. 
Çetfkes So. No. 56/58 
Ankara.

(Dilekçe özeti: Yanlını yapılması 
hakkında).

Dilekçi : Esasen gözden malûl olmakla beraber trenden dü
şerek sağ ayağının kırılması ve diz kapağından yukan kısmın
dan kesilmesi sebebiyle altı senedir sakat ve muavenete muhtaç 
bir vaziyette bulunduğundan bahsile hayır sever kurumlnrdan 
veyahut başka bir fasıldan yardım yapılmasını istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi ya-zısmda : 1950 
Bütçesinin yardım bölümünden dilekçiye 20 lira verilmesi uygun 
görülerek bu paraya ait ödeme emrinin Ankara Valiliğine gön
derildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına, 
dilekçinin daimi yardım hakkında mahallî belediyesine müra
caatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6034 6 . IV . 1953

14953/13732 Salih Doğan .
Bolodor Köyünde. 
Grümüşane.

( Dilekçe özeti : Toprak verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Kalabalık bir aile efradının hayatlarını siyanet 
maksadiyle emsali misillû münasip miktarda arazi verilmesini 
ve kalkınmaları için de mümkün olan maddi yardımın esirgen- 
memesini istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin toprağa 
muhtaç çiftçilerden ise ve oturduğu yerde Devlete ait kültür 
arazisi de varsa pazarlık etmek suretiyle mumaileyhe kiraya 
verilmesi lüzumunun Gümüşane Valiliğine yazılmış olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına



göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6035 6 . IV . 1053

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe iketi : Muamele Vergi
sinden muaf tutulması hakkında).

Dilekçiler : Bina yapımının teşviki ve gelismesi için 5228 
sayılı Kanunvjn 10 ncu maddesindeki muafiyet hükmünün kal
dırılmaması, aksi takdirde vergi kaçakçıhğı menfezlerinin kapa
tılması ve bu dâvanın kökünden halledilmesi için Muamele 
Vergisinin orman satışında ham maddeye hasrcdilmesini iste
mektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yeni Muamele Vergisi 
kanunu tasarısı hazırlanırken tahta sanayicilerin dilediği hu
suslar diğer mükelleflerin dilekleri gibi vergi tekniği ve bii*ce 
durumunun verdiği imkân nispetinde göz önünde bulunduru
lacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkındı komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

14935/13717 Şükrü Brso.v ve -ar.
Tahta sanayicileri. 
Konya.
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Komisyon karan ve ;ıe sebepten verildiği

6036 6 . IV . 1953

14038/13720 Hatice Leylâ Hep- ( Dilekçe özeti : Şehit maaşının
birlik. kesilmesinden re tütün ikramiye-
Valıyalar Malı. Kk- sinin r erilm emesinden şikâyet).
m ekçi So. No. 41 
Adapazar ı.

Dilekçi : Şehit kocasının yetimlerine mahsus maaşının ke
silmesi üzerine verdiği dilekçesine Millî Savunmaca cevap veril
mediğinden şikâyetle maaş ve tütün ikramiyesinin verilmesini 
ve vazifesini ihmal edenler hakkında kanuni muamele yapılması
nı istemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yakısında : Müstediyenin 
dilekçesine Adapazarı Askerlik Şubesi vasıtasiyle cevap veril
diği. tütün ikramiyesi için de kocası ölü er Haşan'in şehiden ve
fat ettiği açıklanmaya kadar tütün ikramiyesinin ödenemiye- 
ceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6037 6 . IV . 1953
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1.4957/18735 Mustafa Dean in;elik. . ( Dilekçe özeti : Emekli maaşının
Ornıan Memurlu- 5 i :ü  saydı Kanunun şümulü hnri-
ğutıdan emekli. eiııde kaldığı halikında).

Dilekee Dilekee sahibinin
No. adı, soyadı' ve adresi Kmıisyoıı kararı ve ııe sebepten verildiği

Karamürsel. Dilekçi : 4992 sayılı Kanun gereğince yapılan zamlarla emek
li aylıkları yükseltildiği halde kendisinin bundan istifade 
ettirilmediğinden bahsile 5434 sayılı Kanunda icabeden ta
dilâtın yapılmasını istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanuna ek 
olarak Maliye Vekâletince hasırlanmakta olduğu görülen tasa
rının kanunlaştırılıncaya kadar dilekçinin emekli maaşının yük
seltme işleminin yapılmanma imkân olamıyacağı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına kadar verildi.

Karar No. Karar tarih:

6038 6 . IV . 1953

14958/13736- Cemal Yeşil tepe. ( Dil eke/ özeti : .1/ekte}) borcunun
Hreiş Köyünde. uffı dilmesi hakkında).
Hana/ - Afvoıı. Dilekçi : Çifteler Köy Enstitüsünde üçüncü sınıfa kadar 

ikmalsiz olarak geçmiş ise de bu üç sene içerisinde ancak bir 
sene kültürle uğraşabildiği, sair yıllar sabah saat beşten ak
şama kadar inşaatta çalıştırılmaları yüzünden dördüncü sınıf
ta iki yıl üstüste sınıfta kalmış ve enstitüden ilişiği kesilmiş ve 
bilâhara 1 171 lira tazminat istenilmiş olması mağduriyet ve 
perişaniyetini mucip olduğundan bahsile haksiE olarak iste
nilen bu tazminattan muaf tutulmasını veyahut kaldığı sınıf
tan tekrar yetiştirilmesini istemektedir.

Milli Eğitim Vekâletinin cevabi yazısındâ : Çifteler Köy 
Enstitüsünce dilekçiye yapılan masraflardan dolayı tahakkuk 
ettirilen borcun 5656 sayılı Kanunla affedilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6039 6 . I V .1953

149 B3713741 tbralı im Sezgin. (Dilekçe özeti : Jandarmada gön
431/394 Oamifkebir Malı. re ritme m e sinden şikâyet).

2652/2490 Krdil So. No. 1.6. 
Kayseri. Dilekçi : 16 senedir bilfiil orduda gedikli erbaş olarak ça- 

l’ ştığı ve jandarma sınıfına nakledeceği bir sırada haksız ola
rak terhis edilmesi ve bilâhara jandarmaya alınmaması ve hiç
bir ikramiye ve başka bir yerden vazife verilmemesi mağduri-
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yetini mucip olduğundan bahsile altı nüfustan ibaret bulunan 
efradı ailesinin bu mağdur durumdan kurtarılmasını ve jan
darmada görev verilmesini istemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 15 Şubat
1947 tarihinde terhis edilmiş bulunan dilekçinin terhisinden 
sonra jandarmaya almmaslna ait dosyasında bir müracaatı gö
rülmemiş ve başkaca yapılacak bir işlem de bulunmamış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına, dilekçinin kendisinde bir hak görüyorsa kaza mer
ciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahihinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebeplen verildiği

6040 6. IV .1953

14964/13742 İzzet Tümör. (Dilekçe özeti : Birinci nm f ma-
I). D. Volları Depo- kinistliğe terfi ettirilmesi hakkın
da Makinist. da).
495/47726.
Karkamış.

Dilekçi: 23 senedir Devlet Demiryolunda makinist olarak 
çalışmakta olduğu halde bugüne kadar terfi ettirilmemiş ol
ması mağduriyetini mucip bulunduğundan bahsile birinci sınıf 
makinist olarak intibakının yapılmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında: Dilekçinin mülga 
Cenup Demiryolları Şirketinde çalışırken Devlet Demiryolları
na devredilmiş ve 5391 sayılı Kanunun muvakkat ikinci mad
desine tevfikan da bareme intibakı yapılmış ve halen ikinci 
sınıf makinist plarak 212 lira aylık verilmekte bulunmuş oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6041 6 . rv  . 1953

14965/18743 Şükrü. (Dilekçe özeti : Mâlıîliyel
Atça Çelebi oğlu Mah. verilmesi hakkında).
I lacimahımıt So 
No. 21.
Nazilli.

Dilekçi: istiklâl Harbinde yaralanarak sakat kalmış oldu
ğundan ve halen mâlûl ve muhtaç bir duruma düştüğünden 
bahsile bir geçim vasıtasının temin buyurulmasmı istemek
tedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
rapor ve vesikalarının ikmaline başlanmış olup 551 sayılı Ka-^ 
nunun emraz cetveline girecek şekilde bir maluliyeti tesbit,
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

edildiği takdirde emsali gibi maaş bağlanabileceği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve icabında dilekçinin kaza merciine müracaat 
edebileceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6042 6 . IV . 1953

15024/13791 Hüseyin Kucur. 
Refahiye.

(Dilekçe- özeti : tmar ve ihya edi
len arazinin ■zaman aşımı dolayı- 
siyle bir bedel aranılmamast hak
kında ).

Dilekçi : Babası Haydar tarafından imar ve ihya edilen 
arazide 526 dönüm fazlalığın zaman aşımı noktasından bir 
bedel aranılmaması aksi takdirde fazlaya isabet eden miktarın 
idare Kurulu kararı dairesinde veya tanzim kılınan rapor mu
cibince bedelinin alınmasını ve buna muhalif verilmiş olan 
kararların hükümsüz sayılmasını ve maaşına konulan haczin 
kaldırılmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Beş parçada 125 dö
nüm arazinin dilekçinin babası tarafından izinsiz olarak imar 
ve ihya edildiği tesbit olması üzerine idare Meclisinin kara- 
riyle takdir olunan bedeli misil üzerinden Haydar Kucur adına 
tescil edildiği ve bitişiğindeki diğer hâli yerleri de mumaileyh 
hududu içine aldığı anlaşılmış ve bu miktar için dönümüne
4 - 8 lira kıymet takdir edilmiş ve buna Haydar trarafından! 
itirazla mahkemeye dâva açılmış ve mahkemece de bedeli misle 
vâki müdahale ve muarazanın men’ine karar verilmiş ve bu 
karar temyizen bozulmuş ve bozma üzerine yapılan muhakeme
de dâvanın vazife noktasından reddedilmiş olduğu ve bu ka
rarı taraflann temyiz etmemesi hasebiyle kesinleştiği ve faz
laya ait bedelin ceman 3868 lira tuttuğu ve bu paranın tahsili 
cihetine gidildiği ve dilekçinin zaman aşımı ve diğer itirazları
nın yersiz bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağ
lanmış olan bir hususla ilgili istok hakkında komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6043 6 . IV . 1953

15117/13870 Ferhat Toker ve ar. (Dilekçe özeti : Toprak verilmesi
Kazıklı Bucak hakkında).
Köyünden.
Mîi&r Dilekçiler : Toprağa muhtaç bulunduklarından bahsile Ka-

zıklıakbük Çiftliği Çukur mevkiindeki zeytinlik: sahaları Toprak
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
Xo. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

Dağıtın i1 Komisyonu tarafından bucak köylerine tahsis edilme
sini ve yabani zeytinlerin imarı dolayısiyle vâki olan tecavüzün 
menedilmesini istemektedirler.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr çiftliğin üç 
zeytinlik sahası bakımsız kaimesi yüzünden orman haline gelmiş 
ve Toprak Dağıtma Komisyonu tarafından bucak köylülerine 
tahsis edilmemiş ve 20. IX . 1945 gün ve 35 tapu kaydiyle Ha
zine namına orman olarak tescili yapılmış ve bahis konusu saha
larda yabani zeytinlerin imarı gayesiyle mütecavizlerin teca
vüzleri menedilmiş ve haklarında kanuni takibatta bulunmuş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6044 6 . I V .1953

(Dilekçi özeti : Maaş bağlanması 
hakkında).

Dilekçi : Babası merhum sait Paşadan kendisine maaş bağ
lanmasını istemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : ölümü tari
hinde maaşa müstahak olmıyanlara bilâhara maaş bağlanmasına 
1683 sayılı Kanunun 64 ncü maddesi gereğince imkân olmadığı 
gibi son çıkan 5434 sayılı Kanunun 1 .1 . 1950 tarihinde yürür
lüğe girmiş bulunması hasebiyle bu kanundan da dilekçinin isti
fade etmesine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bvı hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6045 6 . I V .1953

( Dilekçe özeti : Teffiz yoliyle ev 
re rihnesi hakkında).

Dilekçi : Girit - Hanya’da 150 altın lira değerinde ev bırak
tığından, mukabilinde teffiz yoliyle ev verilmesi için Sağlık 
ve Sosyal Yardım Vekâletine müracaatından iyi bir sonuç ala
madığından bahsile evine karşı bir ev verilmesini istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 1771 sayılı 
Kanunuda gösterilen süre içinde müracaat etmediği gibi 4796 
numaralı Kanunla mübadiller hakkındaki kanunların ilga edil
miş olduğu ve 885 sayılı iskân Kanununun 12 nçi maddesinde
ki müddet içinde de müracaat etmediğinden dolayı iskân hak

ir, 126/13878 Haşan Bin^azi.
Bornova Tuna So. 
No. 2 evde.
İzmir.

15,120/13873 Ayşe Nazire Meııe- 
meneioğlu.
Atikali Camii yanın
da .
Karagümrük - i.sHaıı- 
bul.



Dilekço
No.

15135/13885

15141/138f>l

ıkı da kalmamış bulunduğu bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 

göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına, dilekçinin iddiasında ısrar ettiği takdirde kaza 
merciine müracaatta muhtar bulunmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

6046 6 . I V .1953

(Dilekçe özeti : Emekti Sandığına 
borçlanma hakkında).

Dilekçi : Kendisinin de Emekli Sandığı ile ilgilendirilerek 
borçlanma hükümlerinden faydalanmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Ücretli hizmetle
rin borçlanma suretiyle eklenmesi hakkındaki 5434 sayılı altı 
aylık müracaat müddeti 30 . V I . 1950 tarihinde bitmiş oldu
ğundan dilekçinin bundan sonra sözü geçen sandığa müracaatla 
ücretli hizmetlerinin mezkûr kanunun geçici 65 nci maddesi
ne göre ve borçlanmak suretiyle eklenmesine imkân görüleme
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Muahharan yürürlüğe giren kanunla 
tanılan müddetten istifade etmesi tabiî bulunan dilekçinin ta
lebi hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6047 6 . IV . 1953

Ahmet Çetin kava.
D. D. Yollan Çankı
rı - Zonguldak hattı 
üzerinde Apsarı İs
tasyonunda Şube 
23 Şefliği emrinde 
yol bekçisi.
Çankırı . ZongrtMa'k 
haıttı, Apsarı istas
yonu.

Yedi Uçak. (Dilekçi özeti: ('. Savcılığından
Halkta«). şikâyet).

Gündoğmuş. Dilekçi : Gündoğmuş C. Savcısı îhsain Bayrakçı ’nm sabı-
kaklardan Halil Aktan ismindeki şahsı vasıtai rüşvet yaptığı 
ve yeminli kâtip olarak mahkeme işlerinde çalıştırdığı ve re
jim aleyhinde bulunan Arif Cengiz’i beraet ettirmek suretiy
le görevini kötüye kullandığı, içki içip kumar oynadığı ve 
silâh attığı ihbar olunmakta ve mumaileyh hakkında tahkika
tın yapılmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen yargıcın 
silâh attığı tesbit edilerek şahsi suçtan dolayı kovuşturma 
yapılmış ise de,sonradan yürürlüğe giren 5677 sayılı Kanun
la affa tâbi bulunması dolayısiyle kamu dâvası ortadan kaldı- 
nlmış ve inzibat bakımından gereğinin takdir ve tâyini için 
evrakının İnzibat Meclisine verilmiş ve diğer ihbar edilen 
hususlar tahakkuk etmediğinden bu cihetlerden de hakkında 
işlem yapılmasına yer görülmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vaki ihbardan dolayı haiz olduğu yet
kiye binaen lâzımgelen tahkikatı yapmış olan vekâletin yu-



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

karıya alınan cevabına göre bu bapta komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6048 6 . IV . 1953

15142/13892 Yeli Uçak 
Gündoğmuş.

(Dilekçe özeti: C. Savcılığından 
şikâyet).

Dilekçi : Gündoğmuş C. Savcısı İhsan Bayrakçı’nın Ha
lil Aktan adındaki sabıkalı şahsa korumakta ve mahkemede 
kâtip olarak çalıştırmakta ve iş birliği yaparak köylülerden 
para almakta ve kumar oynayıp uygunsuz kadınlarla düşüp 
kajkmakta olduğu ihbar edilmekte ve mumaileyh hakkında 
kanuni kovuşturmanın yapılmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin celvabi yazısında : Alanya C. Savcılı
ğından alman cevabi yazıda ifadesine baş vurulan şikâyetçi
nin şikâyet dilekçesinin kendisine ait olmadığı ve ileri sürü
len hususattan her hangi bir malûmatı bulunmadığı anlaşıl
makla yapılan ihbarın vârit olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki ihbardan dolayı haiz yetki
ye binaen lâzımgelen tahkikatı yapmış olan vekâletin yu
karıya alman cevabma göre bu hususta komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6049 6 . I V .1953

15146/13896 Celâl ökttörn. 
349/321 Ernıniyet memurla - 

1385/1292 rindim polis No. 
5/13654.
Samsun.

(Dilekçe özeti: Fiilî hizmet zam
mından istifade ettirilmesi hak
kında).

Dilekçi : Tekaüt Kanununun 32 nci maddesinde yazılı fiilî 
hizmet zammından 6 sene olarak istifade ettirilmesini ve ikra
miyesinin bu suretle sağlanmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanunun 
32 nci maddesi 1 . I . 1950 tarihinden sonra emekliye nevke- 
dileceklerin beher hizmet senesine üç ay fiilî hizmet zammı 
verileceğini âmir bulunmakta ise de, bu hüküm geçici 14 ncü 
maddenin (C) fıkrasının son bendi ile tahdit edilerek kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce kazanılmış haklan hariç tut
makta ve bu itibarla dilekçinin fiilî hizmetine yapılacak hiz
met zammı ancak üç seneden ibaret olacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabma 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına dilekçinin kendisinde bir hak görüyorsa kaza mer
ciine müraccaatta muhtariyetine karar verildi. "*

Karar No. Karar tarihi

6050 6. IV  . 1953



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

15147/13897 NecaJti Özbek.
Cefca Evi Müdürü. 
Satfradbolu.

£

15151/13900 İlhan Oğuz.
Devri İlkokulu öğ- 
rettmtoterinden. 
Alkseki.

15192/13901 Rıza Yıldız. *
MarauıgOK . 
Akseki.

(Dilekçe özeti : Para cezasının kal- 
)it . t , ( (hnlması hakkında).

Dilekçi : Terhis edildikten sonra askerî yoklamasının ve kay
dının yapılmaması yüzünden 1 500 lira para cezasına mahkûm 
edilmesine karar verilmesi mağduriyetini mucip olduğundan 
bahsile haksız olarak verilen bu cezanın kaldırılmasını iste
mektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 1076 sayılı Ka
nun gereğince askerlik şube başkanlannın teklifi üze
rine askerlik daire başkanlannca verilen cezanın daha üst 
makamlarca kaldırılması için bir hüküm olmadığından bu ba
kımdan dilekçi hakkında yapılacak bir işlem olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu- 
ğıından bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6051 6 . IV . 1953

(Dilekçe özeti: Okul masrafları
nın alınmaması hakkında).

Dilekçi : Derste başarı gösteremediğinden ötürü askerî orta
okuldan çıkarılmış ve yapılan masraflar istenilmekte bulunmuş 
ise de köy enstitülerinden çıkarılan öğrencilerden masraflar alın
mamakta olduğundan bahsile kendisinden de okıvl masraflarının 
alınmamasını istemektedir.

Millî Savunma Vetkâletinin cevabi yazısında : 5401 sayılı 
Kanun gereğince Devlet tarafından yapılan bilûmum masraf
ların faizleriyle birlikte ve mukavele mucibince tahsil edilmekte 
olup köy enstitüleri öğrencilerinin ayrı bir kanuna tâbi bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına dilekçinin dilediği takdirde kaza merciine müracaatta 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6052 6. IV . 1953

(Dilekçe özeti: Askerliğinin tecili 
hakkında).

<*
Dilekçi : Askerliğinin tecil edilerek tahsil sonuna bırakıl

masını ve bu yıl için tahsile devam etme imkânının verilmesini 
istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin
1948 - 1949 ders yılı mezunu olduğuna ve yalnız bir yıl tahsilden



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

uzak kalmış olmasına göre mumaileyhin Askerlik Kanununun 
35 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ertesi yıla bırakılması 
esası kayıtlı bulunduğu askerî Akseki Askerlik Şubesine yazıl
mış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine geti
rilmiş olduğundan artık bu hususta komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6053 6 . IV . 195?

( Dilekçe özeti : Çocuk parası ve 
çocuk zammı verilmesi hakkında).

Dilekçi: Memurlar gibi kendisine de doğum yardımı yapıl
masını ve çocuk zammı verilmesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında: 4598 ve 5504 sayalı 
kanunlar gereğince dilekçinin istediği yardımların yapılması
na imkân olmadığı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

6064 6 . IV . 1953

16153/13902 Ahmet Civelek.
Belediye odacısı. 
Yenişehir - Bursa.

15157/13906 Mahir Tamer.
T. C. Ziraat Bankası 
Kızılcahamam Ajan
sı Müdürü. 
Kızılcahamam.

( Dilekçe özeti : Bir derece 
ııın kaybolması hakkında).

hakk ı -

Dilekçi: Umumi muvazeneye dâhil memuriyetten bankaya 
bir yukarı derece aylığı ile geçirilmekliği icabederken eski ma
aşla alındığından ve bu yüzden bir derece kaybetmesi mağdu
riyetini mucip olduğundan bahsile hiçbir suretle kabili telif\ 
olmıyan bu acıklı durumunun nazarı dikkate alınmasını ve 
hakkının verilmesini istemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında: Banka
lar ve Devlet Müesseseleri Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülü hakkındaki 3659 sayılı Kanunun tatbiki sırasında 
(75) lira aylıkla bareme dâhil olan» dilekçinin bu kanunun 
muvakkat birinci maddesi gereğince almakta olduğu aylığı 
muhafaza ettiği ve mütaakiben 85, 100, 250 ve 1 . VII . 1950 
tarihinden itibaren de 300 liraya çıkarılmak suretiyle terfiinin 
kanuni imkânlara göre muayyen müddetler zarfında muntaza
man icra edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal



Dilekçe
No.

15158/13906
1095/1020

15161/13907
1.663/155«

olmadığına dilekçinin iddiasında ısrar ettiği takdirde kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

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

6055 6 . IV .1953 •

( Dilekçe özeti : Karısına tecavüz 
edenlerin cezasının infazına baş
lanmadığından şikâyet edildiği 
hakkında).

Dilekçi : Karısına tecavüz etmekten sanık İbrahim Bölük- 
beşe, Emin Selçuk ve Demirci Kadir Gür adındaki şahısların 
üçer sene hapse mahkûm edildikleri ve hüküm de derecattan 
geçerek kesinleştiği halde bunlardan Emin Selçuk’tan maada 
diğer ikisi hakkındaki cezanın infazına başlanmadığından şikâ
yet edilmektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Sanıkların hepsinin 
mahkûm edilmiş olduklarına ve bunlardan ikisi hakkındaki 
cezanın infaz edilmemekte bulunduğuna dair ileri sürülen şikâ
yetin yersiz olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6056 6 . IV . 1953

( Dilekçe özeti : Ev yeri ile ara.zi 
ve arsa verilmesi hakkında).

Dilekçi : Yakında emekliye ayrılacağından ve altı nüfuslu, 
bulunduğundan bahsile bir ev yeri ile arazi verilmesini bu 
mümkün olmadığı takdirde dilekçede ada ve parselleri yazılı, 
arsalardan birisinin kendisine temlik ve tahsisini istemektedir.
, Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Halen memur olup 

emekliye ayrılacak olan dilekçiye ve Ziraat Fakültesini bitire
cek olan oğluna Topraklandırma- Kanunu hükümlerine göre 
arazi ve ev yeri verilmesine imkân görülmemekte ve emekliye 
aynlıp bizzat çiftçilik yapmaya başladığında veya oğlunun 
mühendis olup çiftçilikle iştigal ettiğinde yetkili yerlere baş 
vurulmasının iktiza etmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Masan öden. 
Uhıgazi. Malı. 
Ivaplarıoğlu So. 
NTo. 3 de. 
Samsun.

Mevlııt. Gider. 
Davurga Bucağı, 
halkından. 
Hıııirdağ - At'yoıı.

6057 6 . IV . 1953
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14237/13103

597/547

1 )ilekçe
No.

lfi256/l'5)185
2275/2125

İbrahim Kaya ve ar. 
Cumhuriyet Alalı. 
Muhtarı.
Midyat.

Dilekye sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Midyat Kaza mer
kezinin Estel’e nakil ve her iki yer 
belediyesinin de tevhit edilmiş ol
masından şikâyet).

Dilekçiler : tdari ve iktisadi bakımlardan bir zaruret yok 
iken, Midyat Kaza merkezinin Estel’e nakil ve her iki yer bele
diyesinin de tevhit edilmiş olmasından şikâyet etmekte ve bu 
durumun ıslahını yahut Midyat merkezinde tam teşkilâtlı bir 
nahiye kurulmasını istemektedirler.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 1935 yılında birleş
tirilen her iki belediyenin hâlen Estel’de Midyat Belediyesi 
ada ile vazife görmekte olduğu ve her ne kadar kaza merke 
zinin de Estel Mahallesine nakli hakkında bir karara raslana- 
mamış ise de burada, yani Estel’de birçok mebani ve tesisat 
vücuda getirilmiş ve Devletçe daha birtakım masraflar ihtiyar 
olunmuş bulunduğundan, bugünkü idare şeklinin devamında 
bir mahzur olmadığı ve ayrıca ayni hudut dâhilinde bir nahiye 
kurulmasına ve belediye teşkiline lüzum görülmediği bildiril
mektedir.

içişleri Komisyonunun bu meseleye taallûk eden mütalâa
sında ise : Bahis mevzuu belediyelerin birleştirilmesi ve Midyat 
Kaza merkezinin de Estel’e nakli işinde yürürlükteki kanun 
hükümlerine riayet edilmemiş olduğu beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülen 
şikâyete mevzu ittihaz edilen tevhit ve nakil işinde kanuna 
muhalefet vâki olup olmadığının tetkikiyle icabeden kararın 
ittihazı idari kaza merciinin vazifeleri cümlesinden olmasına 
ve yürürlükte bulunan Î1 idaresi Kanunu hükümlenire naza 
ran da yeni bir nahiye kurulması gerekip gerekmiyeceğinin 
tâyini içişleri Vekâletinin takdirine muhavvel bulunmasına v"1. 
mezkûr vekâletin bu cihete müteallik cevabına göre vâki şikâ
yet hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

6058 6 . IV . 1953

İbrahim Akay.
V. Kor. III . Ş. 
Mülhakı Top. Yzb. 
Balıkesir.

(Dilekçe özeti : Tekrar akademiye 
ıdm ması hakkında).

Dilekçi : Harb Akademisinde talebe bulunduğu sırada öğ
retmenlerden birinin kendisine karşı beslediği kin ve garezin 
mahsulü olarak akademiden çıkarıldığını beyanla, uğradığı bu 
haksızlığın giderilmesini ve tekrar sözü geçen akademiye kabu
lü hususunun sağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin İl
mî kifayetsizliğinden dolayı akademiden çıkarılmasına dair öğ
retmenler kurulunca ve komutanlıkça verilen kararların Genel
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

6868/6339 Mahmut Perişan. 
13394/12335 Kapcami Mah. 

380/343 Osmanoğlu. 
2004/1868 Adıyaman. 
1536/1438 
4707/4445,

14098/12981 Cafer Alıç. 
8547/7936 Çalı Nahiyesinde. 

Bursa.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

kurmay Başkanlığınca da onanmış bulunduğu, kendisinin kin 
ve garez neticesi tahsile devam ettirilmediği yolundaki beya
nının vârid görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İlmî kifayetsizliğin tesbitinde nazara 
alınan kıstasın umumi bir hukuk müessesesi olan Büyük Millet 
Meclisinin değil, kaza merciinin murakabesine tâbi tutulması 
icabedeceği gibi dilekçinin şikâyetine mevzu ittihaz ettiği hu
susun tahkik ve tetkiki de bu merciin vazifeleri cümlesinden * 
bulunmasına binaen vâki istek hakkında bu bakamlardan ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve müs- 
tedinin sözü geçen mercie müracaatla dâva ikamesinde muhta
riyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

i 6059 6 . IV . 1953

(Dilekçe özeti . Maluliyet aylığı 
bağlanması hakkında).

Dilekçi : Birinci Cihan Harbind# yaralanarak mâlûl kaldı
ğından bahsile, kendisine bu yolda aylık bağlanmasını istemek
tedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında Dilekçinin ay
ni talebi muhtevi evvelki müracaatları hakkında gereken ceva
bın sunulmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ileriye sürdüğü mâlûliyet id
diasının tahkik ve tetkiki ile neticesine göre icabeden kararın 
ittihazı kaza merciine ait olup evvelki müracaatları hakkında 
da selef komisyonca bu dairede işlem yapılarak kendisine lâ- 
zımgelen tebligatın icra kalındığı anlaşıldığından, son defa vâki 
olan aynı mahiyetteki istek hakkında dâhi komisyonumuzca 
muamele ifasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6060 6 . IV .1953

(Dilekçe özeti : Maluliyet ayhğr 
bağlanması hakkında:)'.

Dilekçi : Millî Mücadele sırasında mâlûl kaldığını beyanla, 
kendisine aylık bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
aynı suretle daha evvel vâki olan müracaatı üzerine vekâlet
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Dilekçe

No.

10774/10015

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

düşüncesinin komisyona bildirilmiş olduğu ve buna ilâve edile
cek bir şey bulunmadığı ifade edilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet yazısında bahis mevzuu edilen 
ilk müracaat hakkında inceleme yapan selef Dilekçe Komis
yonu, dilekçinin ileriye sürdüğü maluliyetin 551 sayılı Kanu
na bağlı emraz cetveline girmediği ve bu sebeple kendisine ay
lık bağlanmasına imkân görülemediği mealindeki cevaba da
yanarak bu baptaki talep hakkında bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına 2 . IV . 1951 gün ve 279 sayı ile karar vermiş 
bulunmasına binaen aynı hususa taallûk eden şimdiki talep 
hakkında da bu sebeple tekrar tetkikat icrasına mahal olma
dığına ve dilekçinin isteğinde ısrar ettiği takdirde usulen ka
za merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6061 6. I V .1953

(Dilekçe özeti : Subayların sivil 
elbiseli iken tabanca taşımalarına 
sahip olup olmadığı hakkında).

Dilekçi : 7 Temmuz 1948 tarihinde Bakanlar Kurulunca ka
bul ve neşredilen Ordu Kıyafet Kararnamesinin 5 ve 15 nci 
maddelerinden subaylar kıtada ve nöbet hizmeti dışında sivil 
elbise giydikleri zaman tabancalarını göze görünmiyecek şe
kilde taşıyabilirler mânası çıkar mı yoksa tabanca taşıma yet
kisine yalnız resmî elbiselerini giymiş oldukları zaman mı sa
hiptirler? Bu hususun açıklanmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet tara
fından verilen veya subayın şahsi malı olan ve kanunen suba
yın resmî teçhizatından sayılan ve subay tarafından satılmak 
yetkisi bulunmıyan tabancaların hüviyet varakası bulunduğu 
takdirde sivil elbise ile de taşındığı ve suç mevzuu olmadığı 
hallerde zabıtaca müdahale edilmemesinin mevzuat ve ordu 
esaslarına uygun olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Selman Keresteci- 
oğlu.
Amerikan As. Yar* 
dım Kurulu Kara 
Grupu îaşe Subayı 
Ijv. Üsteğmen. 
Bursa.

6062 6 . IV . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

11761/10933 Tahir B,ozkurt ve ar.
Yüzevler Mah. de. 
Amasya.

(Dilekçe özeti: Kendilerine parasız 
olarak er verilmesi hakkında).

Dilekçiler : Amasya seylâpzedelerinden olduklarını ve yı
kılan evlerinin enkazı Hükümet tarafından satılarak tutarı 
Hâzineye irat kaydedildiği halde kendilerine yine Hüküme
tin inşa ettirdiği evlerden verilmiyefrek bunların müstahak 
olmıyanlara dağıtıldığını ve bu baptaki tevzide haksızlık ve 
yolsuzluk bulunduğunu beyanla, kendilerine de parasız ola
rak ev verilmesini ve bunların namlarına tescilini istemektedir
ler.

Bayındırhk Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi Tahir 
Bozkurt ve arkadaşlarının Hükümetten birer ev almış olduk
ları ve Bakanlar Kurulunca ittihaz edilen karara göre bu 
evlerin yan maliyet bedelinin yirmi beş yıl müddet ve o ka
dar müsavi taksitle ödenmesi gerekeceği ve vâdenin daha 
uzatılması hakkmdaki teklifin de müsait karşılanmış olduğu 
ve zikredilen Vekiller Heyeti kararı karşısında, dilekçilere 
aldıklan evlerin bilâbedel tevziine imkân görülemediği ve 
tevzi işinde de bir haksızlık ve yolsuzluk bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu evlerin tevzii işinde bir 
yolsuzluk bulunmadığı merciince bu bapta yaptırılmış olan 
tahkikat neticesini mübeyyin ve dosyasında mevcut yazı mün- 
derecatından anlaşılmasına ve sair hususlara mütaallik vekâ
let cevabına göre vâki istek hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar veriMi.

Dilekçi : Bulunduğu yerin yüksek dereceli yargıcı tarafın
dan hakkında verilen elli lira disiplin cezasının kaldırılmaasını 
istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Kanunen girmeye sa
lâhiyetti olmadığı Yargıtay mürafaasına iştirak etmiş olma
sından dolayı mahallî yargıçlıkça elli lira disiplin cezasına mah
kûm edilen dilekçi tarafından bu babtaki karara karşı itiraz 
edilmiş ise de, mezkûr karann kesin olmasından dolayı vâki iti
razın ağır ceza mahkemesince reddedilmiş bulunduğu bildi
rilmektedir.

Karar No. Karar tarihi

6063 6. IV .1953

14886/13887 Mehmet Ali Özen. 
7452/6893 Dâvavekili. 

14028/12916 Nazilli.

(Dilekçe özeti : Disiplin cezasının 
kaldırılması hakkında■).
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Dilekço Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

16079/1;)01(> Miraç Aktıığ
Yargıç Yardımcısı. 
10204 .
Malatya.

Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Avukatlık Kanununun bahşettiği salâ
hiyete ve takdir kakına dayanan mahallî yargıçm dilekçi aley
hinde ittihaz etmiş olduğu mezkûr karara mâtuf itiraz, kanuni 
mercii tarafından, Vekâlet tezkeresinde yazılı sebebe müsteni
den reddedilmiş olmasına göre, vâki talep hakkında komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6064 6 . IV . 1953

(Dilekçe özeti: Hakkmdaki Komis
yon kararının bâzı noktalarda tav
zihine dair).

Dilekçi : 5585 sayılı Kanunun muvakkat 7 nci maddesi hük
münden istifade ettirilmesi lüzumuna mütedair olan 9 . 4 .  1952 
gün ve 3067 sayılı komisyon kararı üzerine kendisinin de Nisan
1950 tarihinden itibaren yükselme defterine ithali, maaşının 
emsalleri derecesine çıkarılması, kırk liralık kadronun emsal
lerine hangi tarihte tahsis edilmiş ise kendisine de o tarihte 
tahsisi ve bu kadro ile 35 liralık kadro arasında geçen devreye 
ait ödenek farklarının dahi tazminat olarak tesviyesi icabeder- 
ken, Adalet Vekâletince sözü geçen komisyon kararının zikre
dilen cihetlere de şâmil bulunduğu kabul edilmemekte olduğun
dan bahsile, mezkûr kararın bu şekilde tavzihini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 5585 sayılı 
Kanundan faydalandırılması lâzımgeleceğine mütedair olan 
komisyon kararı dairesinde maaşının 27 . 10 . 1952 tarihinde* 
(50) liraya çıkarıldığı ve sırası gelmeden kadrosunun yüksel
tilmesine ve ayrıca maaş ve ödenek farklarının verilmesine 
imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin tavzihini istediği 952/3067 
sayılı komisyon kararı, 5585 sayılı Kanunun muvakkat 7 nci 
maddesi hükmünden kendisinin de istifade ettirilmesi lâzım- 
geleceği cihetine münhasır ve bu noktada vazıh ve katî oldu
ğundan bu kere tavzih yoliyle karara bağlanması istenen hu
suslara kabili teşmil görülmemesine ve dilekçi hakkında mezkûr 
karar dairesinde muamele yapılmış olduğu da vekâlet cevabın
dan anlaşılmakta bulunmasına binaen, vâki tavzih talebinin 
zikredilen sebeplerden reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6065 6 . IV . 1953
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15727/14685

Dilekçe
No.

16307/15234
7757/7190

15155/13904
6390

Dr. Feyyaz Berkay. 
Taksim Talimhane 
Receppaşa Cad.
No. 21/2.
İstanbul.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : İşten el çektirme 
kararının kaldırılması hakkında).

Dilekçi: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci cerrahi 
kliniği doçenti iken kendisine isnat olunan birtakım ful ve 
hareketlerden dolayı hakkında tahkikat icra edildiği sırada 
kanunun sarahati hilâfına yetki dışında muvakkaten işten el 
çektirilmiş olduğunu beyanla, bu baptaki kararın kaldırılman 
sim istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısına bağlı Rektörlük 
tezkeresinde: Dilekçinin Memurin Muhakematı Kanununun
12 nci maddesi mucibince muhakkikler tarafından muvakka
ten işten el çektirilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
49 ncu maddesinde, tedris unsurlarının görevlerinden doğan 
veya memuriyet vazifelerinin ifası sırasında hâdis olan suçla
rından dolayı haklarında Memurin Muhakematı Kanunu hü
kümleri dairesinde tahkikat icra edileceği yazılı bulunmasına 
ve dilekçiye mâtuf olarak madde tâyini suretiyle yapılan ih
barın mezkûr Memurin Muhakematı Kanunu veçhile tahkikat 
icrasını müstelzim mahiyetteki hususlara taallûk ettiği görüle
rek iktizasının yapılması, zikri geçen 49 ncu maddenin bahşet
miş olduğu yetkiye dayanılarak, rektörlükçe muhakkiklere ha
vale edilmiş ve bunlar tarafından da tahkik sırasında görülen 
lüzuma binaen dilekçi Feyyaz Berkay sözü geçen kanunlardan 
Memurin Muhakematı Kanununun 12 nci maddesine müsteni
den muvakkaten işten el çektirilmiş olmasına ve her ne kadar 
bu baptaki karar bir ihtiyati tedbir mahiyetinde ise de dilek
çi, bu mahiyetine rağmen mezkûr işten el çektirme kararı aley
hinde, esasa mütaallik fezleke ve tahkik evrakının Devlet Şûra
sına tevdiinden evvel dahi aym mercide iptal dâvası açabilece
ğine ve sözü edilen kaza mercünce incelenerek karara bağlan
ması lâzımgelen bu meseleye teşrü uzvun müdahalesini istemesi 
caiz olamıyacağına göre, vâki istek hakkında komisyonumuzca 
muamele ifasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

6066 6 . I V . 1953

Diyarbakır.

Siddika Savaş. ( Dilekçe özeti : Kesilen cınekli ma-
Salos Mah. Reşitoğ- aşının tekrar verilmesi hakkında).

lu S°. No. 3 evde. Dilekçi: Babası Binbaşı Abdürrahman’dan bağlanıp da
1928 yılında 10 seneliği birden verilmek suretiyle kesilen ma
aşının tekrar verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : On seneliği 
verilmek suretiyle Hazine ile alâkaları kesilenlerin bu maaşla
rının tekrar verileceğine dair kanunlarda bir hüküm mevcut



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

bulunmadığı ve son çıkan 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe gir
miş olması hasebiyle bu kanundan da dilekçinin istifade etti
rilmesine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
ve mevcut kanun hükümlerine göre bu hususta komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

0067 6 . IV . 1963

Başkan 
Ma raş 

Abdullah Ay t emiz

SÖzcii
Bolu

.1/oh m u I Övebil m ez Hâmil Ali Yön ey
Ka rs 

Mehmet Bahadıı*

M a lal ya 
Xııri  Oeaf.cıoğhı

Malatya 
Abdülkadir Özboij

Seyhan 
Salim S eri; e

Urfa
lî eşil Ketimi Timuroğlıı

(Dilekçe «ayısı : 116)

-  -  -  —— m - m  « i l

T. B. M. M. Basımevi
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l S . V .  1953 Cuma

Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

14-608/13438 Zehra Sarol.
Dem iri epe Özveren 
So. No. 12 Lûtfi 
Saylan yanımda. 
Ankara.

Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

( Dilekçe özeli : Dul maaşının tadi
li hakkında).

Dilekçi : Kocası Tuğgeneral Osman Nuri teftişte iken yat
tığı odasında mangal ateşinden çıkan (karbon oksit) gaziyle 
zehirlenerek vefat etmiş olduğundan bahsile göreviyle ilgili 
dul maaşmın buna göre tadil edilmesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 1683 sayılı Kanunun 
46 ncı maddesini değiştiren 4546 sayılı Kanunun birinci mad
desinde (hazar ve seferde yapılan talim, manevra ve askerî 
hareketler esnasında hava tesirlerinden ve harekât ârızaların- 
dan veya askerî bir vazife yapıldığı sırada bu vazifenin ifa
sından doğan bir sebepten dolayı hastalanarak iyileşip vazife
ye başlamadan ve ordu ile irtibatı da kesilmeden ölen subay 
ve askerî memurlara, gedikli erbaşların yetimlerine birinci de
recede mâlûliyet maaşının yüzde 65 i tahsis olunur) ve 45 nci 
maddesinde de (harbde veya eşkiya müsademesinde şehiden. 
ve hazarda kendisinin sunutaksiri olmıyarak vazife icabı ka
zaen vefat eden zâbitlerle askeri ve mülki memurların yetim
lerine birinci derece mâlûliyet maaşının yüzde 75 i tahsis olu
nur) denilmektedir.

Dilekçinin kocası General Osman Nuri Sarol’un ölüm du
rumu istirahati zamanına tesadüf etmesi dolayısiyle her ne 
kadar yukarda yazılı maddelerde tarif edilen şekle uymuyor
sa da kendisi İstanbul Jandarma Müfettişi olup müfettişliği
ne bağlı Gönen Jandarma Bölüğünü teftiş etmek için mer
kezinden ayrıldığı andan itibaren bu vazifenin başlamış ve 
merkezine dönüşüne kadar devam etmiş olacağı kabul edilir
se vazife esnasında hastalanarak veya kazaen öldüğünün kabul 
edilmesi de kanunun tarifine uygun olacağından Yüksek Di
lekçe Komisyonunun bu ciheti de göz önünde bulundurarak 
vereceği karara göre müstediye Zehra Sarol’un dul maaşı üze
rinde gerekli tadilin yapılmasının mümkün olacağı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu-



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

15027/13793 Osman Demir. 
361/333 Koçak Köyünde. 

Çivril.

i:>028/13794 Tümü Kiraz.
Hacımalı Köyünde. 
Gazianteb.

ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6068 7 . I V .1953

(Dilekçe özeti : Sanıkların men'i 
muhakeme kararından ve sorgu 
hâkiminden şikâyet).

Dilekçi : Kızı Hatice’yi zorla kaçırmak ve ırama geçmekten 
sanık Hüseyin Türk ve arkadaşları hakkında Çivril Sorgu Yar- 
gıçUğınca evvelce tevkif edilmiş olan sanıkların para mukabi
linde salı verildiğinden ve men’i muhakemelerine karar verildi
ğinden ve bu husustaki müracaatlarından bir netice elde ede
mediğinden bahsile şikâyet etmekte ve yeniden âdilâne bir 
tahkikat yapılmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyetçinin kazı Ha
tice’yi kaçırmaktan ve ırzına geçmekten sanık Süleyman ve 
arkadaşları haklarında yapılan ilk soruşturma sonunda : Sa
nıkların mahkemeye şevklerine yeter derecede delil bulunma
dığından men’i muhakemelerine dair verilen karar şikâyetçinin 
itirazı üzerine Denizli Ağır Ceza Mahkemesince itirazın reddi
ne karar verilmiş ve yapılan adlî işlemlerde kanuna uymıyan 
bir cihet görülmemiş ve sorgu hâkiminin bu iş dolayısiyle men
faat temin ettiği hakkmdaki ihbarı teyid edecek bir delil ve 
emare elde edilememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağlan
mış olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6069 7 . IV . 1953

( Dilekçe özeti : Kocasının asker
den terhisi hakkında).

Dilekçi : Askerlik Meclisi karariyle piyadeye ayrılan ve 
yaşı dolayısiyle mevzuat icabı başka sınıflara verilmemesi ge
reken kocası Ali Kiraz’ın terhis edilmesini ve mağduriyetine 
meydan verilmemesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında - 1926 doğumlu erle
rin süresiz izinli bırakılmış olmasından ötürü jandarmada hâ
sıl olan boşluğu takviye maksadiyle ordu birliklerinden veri
len erler arasında dilekçinin kocası A li’nin de sınıfı Millî Sa
vunma Vekâletinin emriyle değiştirilerek jandarmaya çevril
miş ve bu sebepten jandarmadaki emsalleri gibi iki buçuk se
nelik hizmetini tamamladıktan sonra terhis edileceği bildiril
mektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

kj Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve esasen 1324 doğum
lu ’ jandarma erlerinin de terhis edilmiş bulunmasına göre vâki 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6070 7 . IV . 1953

15083/13840 Zefure Kaya.
İvsmailoglu Mehmet 
Kaya karısı.
Çomlu Köyünde. 
Bandırma .

15030/137% Hafi//: Kurttop»’.
Kayacık Mah. 
’Karamürsel.

(Dilekçe özeli : Mâl âl maaşı veril
mesi hakkında).

Dilekçiler : Eşlerinin ölmesiyle Mâlûliyet maaşlarının ken
dilerine bağlanmasını ve yahutta hidematı vataniye tertibin
den ve saireden maaş veya ikramiye verilmesini istemektedirler.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin 
eşlerinin eceliyle vefat ettiklerinden o tarihte yürürlükte olan 
1683 sayılı Kanunda ölen harb mâlûlü erlerin maaşlarının 
yetimlerine bağlanacağnıa dair bir hüküm olmadığı gibi 5434 
sayılı Emekli Sandığı Kanunu 1 . I . 1950 tarihinde meriyete 
girmiş olduğundan bu kanunun da evvelkilere teşmil edilemi- 
yeceği ve başkaca da yardım yapılmasına imkân olamıyacağı 
bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

6071 7 . IV . 1953

15031/13796 Ahmet Vefikoğuz.
Türkali Mahallesi 
l/oşbahçe So. No. 23. 
Beşiktaş - İstanbul.

‘ rai

(Dilekçe özeti : Mâlûliyet derecesi
nin artırılması hakkında).

Dilekçi : Birinci Büyük harbde başından yaralanma neticesi 
(sara) hastalığına müptelâ olmak suretiyle dördüncü derece
den daimî mâlûl olarak emekliye ayrılmış ise de bu hal mağ
duriyetini mucip bulunmuş olduğundan bahsile mâlûl derece
sinin birinci dereceye yükseltilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazışımda : Dilekçinin 
hamle haricinde atehi hal ve tagayyüratı ruhiye göstermediği 
sarih olarak raporlarında belirtilmik ve bu bakımdan mâlûliyet 
derecesinin birinciye çıkarılmasına kanuni imkân görülmemiş 
ve 1683 sayılı Kanunun 27 nci maddesindeki sarahat karşısında 
tek imzalı rapor örneği üzerinde de bir işlem yaplamadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu-



I )ıiekçe
No.

15041/13806
6342

15050/13814

1 •"'048/13812

15015/13809

ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

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

6072 7 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Mecburi hizmet 
müddetinin indirilmesi hakkında)'.

Dilekçi : Kendisi gibi askerî hâkimlerin mecburi hizmet 
müddetlerinin 10 seneye indirilmesi hususuna delâlet buyu- 
rulmasmı istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Mecburi hiz
met müddetinin tenkisi keyfiyeti kanuni bir mevzu olup 
Devlet hesabına yetiştirilen tabip ve diğer sınıf subayların kü
çük rütbede bulunanları ihtiyaçtan az olduğundan bu müddetin 
kısaltılmasına halen lüzum görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bu konu ile ilgili olarak ahiren yürür
lüğe giren 6077 sayılı Kanun hükümlerinden dilekçinin ne su
retle istifade edeceği cihetinin tâyini alâkalı Vekâlete ait ol
duğundan vâki talep hakkında bu itibarla komisyonumuzca bir 
muamele yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6073 7 . IV . 1953

(Dlekçc özeti : Toprak verilmesi 
hakkında).

Dilekçiler : Topraksız ve perişan bir durumda olduklarından 
bahsile köylerinde bulunan ve halen boş olan arazilerden 
Borçlanma Kanunu gereğince toprak verilmesini istemektedirler.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin bulunduk
ları ilde henüz Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümlerinin 
uygulanmasına karar alınmamış olduğundan bunların toprağa 

 ̂ muhtaç çiftçilerden olduğu ve oturduğu yerlerde Devlete ait 
boş kültür arazisi bulunduğu takdirde toprak dağıtımına baş
lanıncaya kadar yeteri kadarının Mâliyece pazarlıkla kiraya ve- 

• rilmesi lüzumu valiliklere yazılmış olduğu bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 

göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6074 7 . IV . 1953

Mehmet Borazancı. 
Irmak Cad.
No. 203.
Samsun.

Duraıı Özbek in. 
flyaslı Köyünde. 
Yahya!ı - Develi. 
Kayseri.

Süleyman Özbek, 
tlvaslı Köyünde. 
Yahvalı - Develi. 
Kayseri.

Aziz Ergüner. 
Doktor Yüzbaşı 
!). Seyyar .T. A . Ta
bibi.
S i c i l  N o .  942 - 15. 
Hakkâri.
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15051/13815 Hüseyin Tok.
Şerefiye Malı. de. 
Düzce.

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

(Dilekçe özeti : Arzuhalcilik yap
maktan menedilmesinden şikâyet).

Dilekçi: Dâva vekili ruhsatnamesi olduğu halde arzuhalci
lik yapmaktan meni ve mahkemelere kabul edilmemesi mağdu
riyetini mucip olduğundan ve evvelce verdiği istidaya cevap 
verilmediğinden behsile gereken incelemenin yapılmasını ve 
arzuhalciliğine müsaade edilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında: Düzce’de Adlî Müza- 
haret Bürosunun kurulması hasebiyle arzuhalcilerin o yerde 
arzuhal yazmalarının Avukatlık Kanunu gereğince suç teşkil 
edeceği hakkında Emniyet Amirliği vasıtasiyle dilekçiye teb
liğ edilmiş ise de mumaileyhin ruhsatname ibraz etmeni üzeri
ne dâvavekilüği yapabileceğinin kendisine bildirildiği gibi ar
zuhal yazmakta devam etmekte olduğu ve hakkında yapılan 
hazırlık soruşturmasının da takipsizlik karariyle neticelenmiş 
bulunduğu ve keyfiyetin dilekçiye anlatılması lüzumu C. Sav
cılığına yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6075 7 . IV . 1953

15052/13816 Nazif'e Bakıoğlu.
Fevzipaşa Çarşıara- 
lığı No. 28.
Ayvalık.

( Dilekçe özeti : Noterin zimmetine 
geçen parasının alınması hakkın
da).

Dilekçi: Dükkân kirası olarak namına Ayvalık Noterliğine 
yatırılan 216 lirayı Noter Nuri Maydan zimmetine geçirmiş bu
lunduğundan ve mumaileyhin zimmet suçundan mahkûm ol
ması sebebiyle bu parayı alamadığından bahsile mağduriyet
ten vikaye edilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında: Noterlerin zimmetle
rine geçirdikleri paraları Devletin zâmin olacağına dair Noter 
Kanununda bir hüküm olmaması nebebiyle dilekçinin umumi 
hükümler dairesinde Nuri Maydan aleyhine dâva ikame etme
sinin icabedeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6076 7 . IV . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı. soyadı ve adresi

15054/13818 Şevket Yaşm.
Mesilıpaşa Mahallesi 
Azimkar So. Şen Ap. 
No. 49 .
Lâleli - İstanbul.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Emekli aylığına 
zant yapdrnast hakkında).

Dilekçi : 20 . X I . 1339 tarihinde 3 ncü dereceden mâlûkn 
emekliye ayrılmış olduğundan ve 1 Ocak 1950 tarihinde yürür
lüğe giren 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun geçici 46 ncı 
maddesine göre emekli aylığının yükseltildiğinden ve harb ma
lûllüğü zammının da .yükseltme hesabına katıldığından bahsile 
yüzde yirmi beş zammın da emekli aylığına ayrıca ilâve edilerek 
ödenmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında • 5434 sayılı 
Kanunun geçici 76 ncı maddesinde bu kanun hükümlerinin geç
miş zamana ait muamelelere teşmil edilemiyeceği açıklanmış 
olduğundan dilekçinin dileğinin yerine getirilmesine imkân gö
rülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6077 7 . I V .1953

5059/13822 Ilihan Ak er.
D. D. Y. 3. işletme 
S : 42764 Cer Teknik 
Hiiroda.
Kayseri.

Mehmet Yücel.
D. D. Y. 3. işletme 
Ş. 32 Şefliğinde 
43343.
Kayseri.

Kemal Tümer.
1). D. Y. 3 ncü iş
letme Yol Teknik 
Büroda 41174. 
Kayseri.

(Dilekçe özeti : Lise olgunluk im
tihanına alınmaları hakkında).

Dilekçiler : Devlet Demiryolları Meslek Okulu mezunları
nın lise bitirme imtihanına girmeden ve lise bitirme diploması 
almadan doğrudan doğruya lise olgunluk imtihanına alınma
larını istemektedirler.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Ortaokul ve lise 
imtihan yönetmeliğine göre lise olgunluk imtihanına girebil
mek için lise mezuniyet imtihanı geçirmiş olması şart bulun
masına ve bu itibarla talimatnameye göre Devlet Demiryolları 
Meslek Okulunu bitirmiş olanların lise mezuniyet imtihanını 
geçirmedikçe olgunluk imtihanına alınmalarına imkân olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetini ve vekâlet cevabına 
göre bu hussuta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6078 7 . I V .1953

15064/13826 HaydaM îüler.
Sakarya So. 52' nu
maralı Furrnı, Hü
seyin Tek eliyle. 
Elâzığ.

(Dilekçe özeti ? Toprak verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Fakrü zaruret içerisinde kaldığından bahsile iyi 
bir seantten yeter derecede toprak veya 200 lira aylıklı bir iş 
verilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Henüz Elâzığ ilinde



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

Toprak Kanununun uygulanmasına başlanmadığından dilekçi
nin münferiden topraklandınlmasına imkân bulunmamakta, 
ancak mumaileyhe muhtaç çiftçi olduğu takdirde olbapta ka
nun dairesinde ihtiyacı olan toprağm kendisine Mâliyece pa
zarlık suretiyle kiraya verilmesinin temini Elâzığ Valiliğine 
yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6079 7 . I V .1953

15065/13827 Haydar Orel.
Cana'n So. No. 12. 
Kadıköy - İstanbul.

(Dilekçe özeti: İtibari hizmetinin 
emekli maaşında nazara alınması 
hakkında).

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 . 1 .1950 
tarihinden evvel emekliye sevkı üzerine emekli aylığının tah
sisinde yalnız fiilî hizmetlerinin nazari itibara alınıp itibari 
hizmet süresinin dâhili hesap edilmediğinden bahsile yanlış 
olan bu muamelenin düzeltilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin! cevabi yazısında : 2921 numaralı Ka
nunla kurulmuş olan (inhisarlar Umum Müdürlüğü Tekaüt 
Sandığı) ile ilgili bir görevden 5434 sayılı Kanunun yürürlü
ğe girmesinden evvel emekliye ayrılan dilekçinin emekli aylı
ğının tahsisinde yalnız fiili hizmetlerinin esas alınmasının bah
sedilen kanun hükümlerine uygun olduğu bildirilmektedir.

Gereği dlüşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına, dilekçinin iddiasında ısrar ettiği takdirde kaza 
merdine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6080 7 . IV . 1953

15072/13S31 İsmail Demirel.
D. D, Y. Şubfâ 13 Kı
tasını 132 Takım 
1324 de S. 40498. 
Eskişdhir.

(Dilekçe özeti : Haksız kesilen ver
dinin geri verilmesi hakkında).

Dilekçiler : 5088 sayılı Kanunla mevzu muaflıktan ancak 
1. V I . 1949 tarihinden itibaren faydalandınldıklanndan şikâ
yetle kanunun meriyete girdiği tarihten beri istihkaklarından 
fuzulen kesilen vergilerin geri verilmesini istemektedirler.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Maliye Bakanlı
ğının 10 . I I . 1950 tarih ve 244/451 sayılı tebliğinde 2 . V . 1949
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15070/1382!) Küçük Aydemir.
I. İş. 14. ŞuJx> 141. 
Kısım 1411 Tak mı 
S. 33558 daimî amele 
Haydarpaşa - isi an
imi.

15071/13830 Recep Çam kal.
1. İşletme 14. Şube 
141. Kısım 1411 Ta
kını daıimî bekçi 
X. 6871.
Kskişeh ir.

bilekçe bilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

tarihinden evvel eski içtihat dairesinde cereyan eden ve emri
vaki halini alan muamelâtın tadiline imkân görülemediği açık
lanmış olduğundan bu konuda Devlet Demiryolları İdaresince 
(5C88 sayılı Kanunun neşri tarihi olan 1. X . 1947 den 347 seri 
sayılı genelgenin yayımı tarihi olan 2 . V . 194$ arasındaki 
devre için) reddiyata tevessül olunmasına imkân kalmamış ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına .karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6081 7 . IV . 1953

5077/13835 Süleyman Salman.
Koea Ali oğulların
dan Ceylân Köyüııdl* 
Ket hive.

( Dilekçe özeti : E v  ve arazi veril
mesi hakkında).

Dilekçi : İstiklâl Savaşında fevkalâde yararhklar göster
miş olduğundan bahsile bu hizmetine mukabil ev ve toprak ve
rilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
harbde yaralanmadan mütevellit bir mâlûliyeti bulunmadığı 
cihetle yapılacak bir işlem olmadığı ve toprak verilmesi işi de 
vekâleti ilgilendirmediği bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

6082 7 . IV . 1953

5922/5555 Mehmet Akyiiz.
15084/13841 Bahkpazarı Ma.lı.

1170/1095 Mektep So. No. 10.
1171/1096 (îomlik.

( Dilekçe iketi: iskân yoliyte top
rak, ev ve ziraat aleti ve saire ■ve
ri! m esi hakkında).

Dilekçi : İskâna tâbi beş nüfuslu aile reisi olup 14 dönüm, 
arazi verildiğinden ve babasına verilen arazinin sahibi çıkarak 
mahkeme yoliyle elinden alındığından bahsilt toprak istihkam 
kmın tamamlanmasını ev ve çift hayvan ve ziraat alâti veril
mesini istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin mahkeme 
karariyle elinden alındığı iddia olunan 5220 metre kare topra < 
ğa' ait tapunun iptal ve bu hususta mahkemeye müracaat edil
diğine dair bir kayda tesadüf olunamadığı ve mumaileyhin 
mürettep yerine döndüğü ve bilfiil çiftçilikle iştigal edeceğini 
•taahhüt ettiği takdirde (5227) sayılı Kanun gereğince noksan 
kalan iskân yardımının ikmal edileceği ve mürettep yerine 
gitmek istememesi halinde 5098 sayılı Kanunla serbest kalan
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

müstedi hakkında yapılacak başka bir muamele olmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6083 7 . IV . 1953

15085/13842 Zarti'k Gül. (Dilekçe özeti : Yanlış verilen ilâm
• örneğinden şikâyet). '*

Dilekçi: Babası Agup’tan intikal eden yarı hisse evi hak
kında evvelce İstanbul Asliye Dokuzuncu Hukuk Mahkemesin
den istihsal etmiş bulunduğu veraset ilâmını kaybetmiş ve ye
niden almış olduğu ilâm örneği asıl ilâmın aynı olmadığından 
şikâyetle bu yanlışlığı yapanlar hakkında kanuni tahkikat ya
pılmasını ve evvelce verilen ilâmın musaddak bir örneğinin 
verilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin son defa 
vukubulan müracaatı üzerine keyfiyet Intanbul C. Savcılığın
dan sorulmuş alınan cevabi yazıda: Müstedinin babası Agup’- 
un mirasçısı olduğuna dair İstanbul Dokuzuncu Asliye Hukuk 
Mahkemesinden verilmiş bir karar mevcut olmadjğı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: Kendilerine mesuliyet terettüp edecek 
olan Adalet memurları hakkında gerekli tahkikatın yapılması 
Adalet Vekâletine ait bulunmasına ve Vekâlet cevabına göre 
bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6084 7 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Çalıştığı müddete 
ait yevmiye ve tazminatının veril
mesi hakkında).

Dilekçi: Tire Akçaşehir Suphi Ergin’in linyit madeninde 
başçavuş olarak çalışmakta iken hiçbir suç ve taksiri ve de
vamsızlığı olmadığı halde habersizce işine son verilmesi mağ
duriyetini mucip olduğundan bahsile 1696 saatlik fazla mesai
sinin bilhesap ve ayrıca muktazi tazminat ikramiyesinin veril
mesini ve hukukunun vikayesini istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında: 3008 sayılı Iş Kanu
nunun 5518 sayılı Kanunla değişen 13 ncü maddesi hükümleri 
gereğince ihbar yapılmadan işlerine son verilen işçilere ihbar 
müddetlerine tekabül edecek ücretlerinin verilmesinin iş vere
ne tebliğ edilmiş olduğu ve bu itibarla yapılacak her hangi

15086/13843 Möhmet Kaya.
A kçaşelbi r K öyü n d e. 
Tire.

Yenişehir Kavuncu 
lliisaaı So. Mat ba!İı- 
çesdmle 24 No. lı ku
lübede.
Beyoğlu - İstanbul.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

bir işlem kalmadığı bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü: İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu

ğundan bu husunta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6085 7 . IV . 1953

15096/13851 İsmail Tumjed.
Karajoğlan Köyünde. 
Çarşamba - Samsun.

(Dilekçe özeti : Kayıt harici hay
vanların vergisine itirazı hakktn-

* da).

Dilekçi : Kayıt defterine yazdırdığı 335 hayvanın Kavak 
kazasına nakli dolayısiyle vergilerini tediye ile nakil tezkere
sini almış olduğu halde mezkûr tezkerenin aynı zamanda ibraz 
edilmemesi sebebile Kavak kazası yoklama memurları tarafın
dan kayıt harici sayılarak 3 kat cezah vergi tarhedilmiş ve ka
nuni süresi içinde bu vergiye itiraz etmiş olduğundan bahsile 
gereğinin ifa ve kanuna muhalif muamele yapan memurlar hak
kında takibat icrası istenmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis konusu olan 
cezalı vergi hakkında mükellefin vâki itirazı üzerine itiraz ko
misyonunca sözü geçen hayvanların kayde geçirilmiş olup kaçak 
olmadıklarına dair vermiş olduğu karar Temyiz Komisyonunca 
tasdik edilmiş ve bu suretle mükellefin dileği yerine getirilmiş 
bulunmasına ve çoban tarafından zamanında ibraz edilmeyip 
bilâhara kayıt vesikası ibraz olunduğu anlaşılmış olmasına 
binaen vazifesini ifa etmiş bulunan memurlar hakkında kanuni 
takibat icrasına bir sebep görülememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hussuta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6086 7. I V . 1953

15097/13852 Balhaettm Karaıerkek 
Akdeğirmen Malı.
No. 24.
Tolkad.

(Dilekçe özeti : öğrenci hakkının 
korunması ve okula iade ettirilme
si hakkında).

Dilekçi : Pamukpmar Köy Enstitüsü öğrencisi iken öğrenim 
süresi içinde iki yıl sınıfta kaldığı cihetie okuldan ilgisi kesil
miş olması mağduriyetini mucip olduğundan bahsile bir yıl daha 
okula devam hakkının tanınmasını veya başan gösteremediği 
bir. dersten engel imtihanlarına alınmasına bir karar verilmesini 
istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında: Uzun müddet ders
lerine devam etmiyen birinci dönemde altı, ikinci dönemde ise 
on iki dersten not alamıyan dilekçinin doğrudan doğruya sınıfta
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Dilekije Dilekçe sahibinin

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

kalması gerektiği halde munsif kurul karariyle engele bırakıl
dığı, buna rağmen, engel imtihanında muvaffak olamıyarak 
sınıfta kalmış olduğu ve bu sebeple 4274 sayılı Kanunun 63 ncü 
maddesi gereğince mumaileyhin enstitü ile ilişiğinin kesildiği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6087 7 . IV . 1953

15098/13853 Yusuf Türk Araları, 
ve ar.
Cüeün Köyünde. 
Tomarza - Develi.

(Dilekçe özeti : Toprak verilmesi 
hakkında).

Dilekçiler ; Ellerinde bulunan cüzi miktar arazi ailelerinin 
ve gerekse mallarınım geçimine kâfi gelmediğinden ve perişan, 
bir durumda kaldıklarından bahsile Borçlanma Kanununa göre 
verilmesi icabeden toprakların dağıtılmasını istemektedirler.

Tanm Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin bulun
dukları ilde henüz Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hüküm
lerinin uygulanmasına karar alınmamış olduğundan Hazine 
malının evvelce göçmenlere verilip bakiye kalan Hazine arazi
sinin o bölgede toprak dağıtımına başlanıncaya kadar topraka 
muhtaç çiftçilere pazarlık suretiyle Mâliyece kiraya verilmesi 
lüzumu Kayseri Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7 IV . 1963

15100/13855 Mehmet Karga.
Nizam So. No. 48. 
Zonguldak.

(Dilekçe özeti : Yüksek Heyet ta
rafından muayene edilmesi hakkın
da.).

Dilekçi : Tahta biçtiği sırada tezgâhtan düşerek ağzından 
burnundan kan gelmek suretiyle hastaılanmış ve iki ay tedavi, 
den sonra verilen rapor üzerine çalışmasına müsaade edilme
miş olduğundan bahsile yüksek bir heyeti sıhhiye tarafından 
muayene edilmesini ve neticesine göre gereken yardımın yapıl
masını istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin İşçi Si
gortalan Kurumu kararına itiraz etmesi üzerine Yüksek Sağ
lık Şûrasına verilmiş ve Şûraca da hastalığın meslekî olmadı
ğına, iş veren tarafından tedavisinin lâzımgeldiğine karar ve
rilmesi hasebiyle sigortaca kendisine yardımda bulunulmasa»
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kanuni imkân görülemediği bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu

ğundan bu hususta komisyonuinuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

6089 7 . IV . 1953

15096/13850 Celâl Akbıılut.
Mumcu Ç iftliğ i Kö
yünde.
Yıldızeli - Sivas.

(Dilekçe özeti : Tekrar vazifeye 
alınması hakkında).

Dilekçi : Emektarlığı ve masumiyeti göz önüne alınarak es
ki vazifesi olan hat bakıcılığına tekrar tâyin edilmesini ve mağ
duriyetten vikâyesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin istifa 
etmek suretiyle vazifesinden ayrılmış olmasına, dürüst olma
yıp kötü hareket etmesi dolayısiyle tekrar idareye alınmamalı 
tasdik edilmiş bulunmasına ve henüz aday iken vazifesinden 
istifa eden ve esasen hizmetine de ihtiyaç bulunmıyan muma
ileyhin tekrar görevlendirilmesine imkân görülmediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6090 7 . IV . 1953

15105/13859 Ahmet Pekmez.
Fırıncı Halil İspir 
eliyle.
Tortum.

15104/13858 Yahya Şahin. 
Dâvavekili Ahmet 
Umutlu eliyle. 
Tort ıım.

(Dilekçi özeti: Senetsiz gayrimen- 
. külün tescili hakkında).

Dilekçiler : Murislerinden kalan senetsiz gayrimenkullerin 
tescili 5519 sayılı kanunun neşrinden evvel Tapu Komisyonunca 
karara bağlanmış olduğundan bahsile yargıç karan aranıl 
maksızın tapuya tescilini istemektedirler.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin senetsiz 
olarak tescilini istedikleri gayrimenkul malların 5519 
sayılı kanunun neşrinden evvel Tapu Komisyonunca karara 
bağlanmış ve kesinleşmiş olduğu anlaşıldığı takdirde bunların 
tasarruf muamelelerinin kabuliyle yargıç karan aranılmadan 
tescilinin yapılmasının genel olarak valiliğe tebliğ edilmiş ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına, dilekçilerin vekâlet işan dairesinde işlerini takip 
etmekte muhtariyetlerine karar verildi.

:  Karar No. Karar tarihi

6091 7 . IV . 1953



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

9812/9137 Mehmet Tabanlı. 
15124/13876 Karataş Malı. Uzun 

yol No. 96.
Çankırı.

(Dilekçe özeti : Yaptığı jandarma 
hizmetinden dolayı yardım yapıl
ması hakkında).

Dilekçi : 21 sene jandarmada hizmet ettikten sonra mükâfat 
olarak 226 lira gibi az bir para verilerek 1932 tarihinde yaş had
di dolayısiyle terhis edildiğinden ve halen ihtiyar haliyle ge
çinmekte zorluk çektiğinden bahsile meslekte bulunduğu zaman
lara ait kanun hükümlerinden ve bundan sonra çıkacak kanun
lardan istifade ettirilmek üzere durumunun göz önüne alınma
sını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 1861 sayılı Jandarma 
Erat Kanununun yürürlüğe girmesi üzerine hükmü kalmamış 
olan 812 sayılı Kanuna göre dilekçiye bir hak verilmesine im
kân görülemediği gibi bundan sonra kabul edilecek kanunlar
dan jandarmadan ayrılmış olanların istifade edip edemiyecek- 
lerinin de malûm olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6092 7 . IV .1953

15)144/13894 Mustafa Ayvaz.
D. 1). Yolları Sazı
lar İstasyonunda. 
Takım 2111 Çavuşu. 
S. 6402.
Ankara.
Mustafa Çelik.
D. D. Y. Takını 2112 
Çavuşu.
S. No. 7996. 
Bevl'ikköprü.
K â m i l  E r g i n .

I). D. Y, Takını 2113 
Çavuşu.
S. No. 8872.
İğciler.
YusVıf Okyav.
D. D. Y. Takını 2114 
Çavuşu.

'r. S. No. 11410.
Polatlı.
Ali Sonay.
Kısım • 21!1 de Tel 
çavuşu:
S. No. -37307. 
Polatlı.

( Dilekçe özeli : Emekli Sandığına 
borçlanması hakkı n d a).

Dilekçiler : Kendilerinin de emekli Sandığı ile ilgilendirile
rek borçlanma hükümlerinden faydalanmalarını istemektedirler.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçilerin 5434 
sayılı Emekli Kanununun hükümleri dışında bırakılmış ise de 
sözü geçen kanunun bâzı maddeleri üzerinde yapılması muta
savver bulunan tadilât sırasında müstedilerin de borçlanma hü
kümlerinden faydalandırılması hakkında gereken teşebbüsata 
geçilmiş olduğu bildirilmektebir.

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

6093 7 . IV . 1953
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10862/10100 Kemal Yayla 
10902/10139 Ve ar.

(lüllüce Köyünde. 
Erzincan.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Toprak tevzii hak
kında).

Dilekçiler : Aslen Gümüşaneli olduklarım, memleketlerinde 
arazileri bulunmadığından Erzincan’a gelerek Güllüce Köyüne 
yerleştiklerini beyanla, temsil ettikleri 21 haneye İskân Kanunu 
gereğince toprak tevzi edilmesini istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Gümüşane’nin Malahor 
ve Demirveden köyleri yerli halkından olan ve muhacir ve 
mültecilikle alâkalan bulunmıyan '21 hanede 125 nüfustan iba
ret çiftçilerin 1943 yılında kendiliklerinden Erzincan iline 
bağlı Güllüce Köyüne gelerek bunlardan 12 ailenin Hâzineye 
ait arsalar üzerinde ev yaparak yerleştikleri anlaşıldığı ve 
kendilerine 2510 sayılı İskan Kanununa göre toprak tevziine 
imkân görülemediği ve ancak 4753 numaralı Kanuna tevfikan 
haklarında işlem yapılması hususunun valiliğe yazıldığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler İskân Kanunundan istifade! 
ettirilmeleri lâzımgeleceğinde ısrar ettikleri takdirde usulen 
kaza merciine müracaatta muhtar bulunmalanna ve sair hu
suslara mütaallik vekillik cevabına göre vâki istek hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verldi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

6094 7 . IV . y953

10863/10101 Osman Pâksoy. 
11296/10496 Rumku§ Köyünde, 
11011 /10796 Konya- Ereğlis5.

(Dilekçe özeti : Arazi teffizi hak
kında,).

Dilekçi: Hâzineden kiralayıp 1940 yılından beri imar ve ih
ya etmek suretiyle zilyed bulunduğu yirmi dönüm miktarın
daki tarlanın kendisine verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında: Müsteciri bulunduğu 
mezkûr tarlanın, Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa tevfikan 
dilekçiye verilmesine imkân olmadığı ancak mumaileyhin ye
ter derecede arazisi olmadığı anlaşıldığı takdirde sözü geçen 
20 dönüm toprağın elinden almmıyanak eskisi gibi kiraya ve
rilmesine devam edilmesi lüzumunun Konya Valiliğine yazılmış 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Vekillik cevabına 
göre bu hususta komisyonumuıca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

0095 7 . IV . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

10865/10103 Kadir Tekin.
Odabaşı Köyünde. 
Yunak - Akşehir.

(Dilekçe.özeti : Kredi sağlanması 
i'ç tohumluk verilmesi hakkında).

Dilekçi: Akar yakıt kredisinin beş bin liraya iblâğ olunma
sını ve beş bin liralık da tohum verilmesini istemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazışımda: Dilek
çinin namına 5 . X  . 1951 tarihinde üç bin liralık çevirme 
kredisi açıldığı, bundan başka bankaya donatma kredisinden 
üç bin ve Marshall dahili satın aldığı Biçer - Döver taksitin
den de 6 479 lira borçlu bulunduğu, bu durum karşısında baş
kaca kredi açılmasına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mâhiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6096 7 . IV . 1953

10867/10104 Nâzım Mert..
Vişnçzade. Malı. Çat
lak Sö. No. 21 dte. 
Beşiktaş - İstanbul.

(Dilekçe özeti: Meskeninin yıktı- 
rılmaması hakkında).

Dilekçi : Birkaç yıl evvel yaptırmış olduğu gece kondusunun, 
komşusunun tezviratı üzerine yıktmlacağından ve bu takdirde 
yedi çocuğu ile sokak ortasında kalacağından bahsile, hedimden 
vazgeçilmesi hususunun karar altına alınmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 1948 yılın
da yaptırmış olduğu gecekondu hakkında daimî komisyonca 
verilen hedim karannın, il idare kurulu ile Devlet Şûrasından 
geçerek kesinleştiği ve bu suretle icrası lâzım bir hale gelen 
mezkûr karar karşısında yapılacak bir muamele görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca 
yapıiacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6097 7 . IV . 1953

10869/10106 Nuri Nerkiz ve ar.
Alacalham Köyünde. 
Refahiye.

(Dilekçe özeti : Hâkim Halil Er- 
dem'den şikâyet).

Dilekçiler : Refahiye Hâkimi Halil Erdem’in, bir dâvanın 
görülmesi sırasında kendilerine hakaret ve hasım tarafı da hi
maye ettiğinden vesaireden bahsile, mumaileyh hâkim hakkında 
lâzımgelen kanuni muamelenin yapılmasını istemektedirler.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen hâkime, 
iş sahiplerini rencide edebilecek ve bitaraflıktan şüpheye düşül
mesine meydan verebilecek hareketlerden ve sert muamele yap
maktan sakınması lüzumunun tebliğ edilmiş olduğu ve dilek-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

çilere hakaret ettiği ve hasım tarafı himaye eylediği yolundaki 
iddia ve şikâyetin de tahakkuk etmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mesul vekâletin yukarıya alınan cevâ
bına göre vâki şikâyet hakkında komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6098 7 . IV . 1953

(Dilekçe özeti: İl merkezinde is
kân edilmeleri hakkında).

Dilekçiler : Sanatkâr göçmen olduklarından bahsile, il mer
kezinde iskân edilmelerini istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçilerin iddiaları 
varit olduğu takdirde haklarında o suretle muamele yapılması 
lüzumunun Amasya Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : iskân hakkında sahip oldukları tahak
kuk eden göçmenlerden sanatkâr olanların şehir ve kasaba mer
kezlerinde kendilerine ev, dükkân ve döner sermaye verilmek 
suretiyle yerleştirilmeleri iskân programı iktizasından bulun
duğu ve Valilikçe de bu esas dairesinde gereğinin yapılması 
lüzumu ilgili Valiliğe tebliğ kılınmış olduğu cihetle vâki istek 
hakkında komisyonumuzca başkaca muamele ifasına ıjıahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6099 7. IV . 1953

(Dilekçe özeti: İşgali altında bu
lunan arazinin kendisine verilme
si hakkında).

Dilekçi : Yalova’nın Çınarcık Bucağına bağlı Koldere Kö
yünde Hâzineden satmaldığı on dönüm arazinin sonradan muha
cirlere tevzi edildiğinden bahsile, buna mukabil Kartal ilçe
sinde ve işgali altında bulunan on dekar toprağın kendisine ve
rilmesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : işgali altında bulunan 
arazinin hak sahiplerine tevziine kadar dilekçiye kiraya ve
rilmesi mümkün olduğu ve göçmenlere dağıtılmış olan meş
kûr on dönüm arazi hakkında da mumaileyhin Hazine alay hine 
vaziyet tarihindeki rayiç üzerinden bedel dâvası açması ioab- 
edeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
ve evvelce selef komisyonca da tetkik edilerek karara bağlan-

10872/10199 Şükrü Evcin.
Adakale Sb. No. 77. 
Yenişehir - Ankara.

.10870/10107 îsmıail Özkul vc Meh
met Ö>îkul.
Varay Buealk Müdür
lüğü elliyle, sobacı. 
Varay - Amasya.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

mış olan bir rususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca mua
mele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6100 7 . IV . 1953

10873/10110 Rıza Ülkekul.
Kı n n iyet Komiseri 
vaika sayısı 2 ve sicil 
No. 10554.
Dinar.

(I)ilckçe özeti: Terfiinin sağlan
ması hakkında).

Dilekçi : On dört seneden beri aynı sınıfta hizmet ettiğinden 
bahsile, terfiinin sağlanmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin yukarı sı
nıfa terfii uygun görüldüğü cihetle ilk açılacak yere tâyin edile
ceği bildirilmektedr.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6101 7 . IV . 1953

10874/10111 R üstem Setfertaş. 
14446/13457 İplik ve Dokuma Mü- 

essesesi dokuma işçi
si 1510.
K ayseri.

(Dilekçe özeti: Hastalığının mes
lekî olarak kabulü hakkında).

Dilekçi : Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası işçilerinden bu
lunduğunu ve mezkûr fabrikada çalışırken tüberküloza musap 
olduğunu beyanla, bu hastalığının meslek hastalığı olarak ka
bulünü ve daha hafif bir işe nakledilfrıesini istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçide mevcut 
hastalığın meslekî olmadığına Yüksek Sağlık Şûrasınca 22 . I I .
1951 tarihinde karar verilmiş olduğu cihetle adı geçene sigor
taca bir yardım yapılmasına kanunen imkân görülemediği ve 
mumaileyhin daha hafif bir hizmete nakledilmesi hakkmdaki 
isteğinin de İncelenmekte olduğu bildirilmektedir.

* Gereği düşünüldü : 4772 sayılı Kanunun 67 nci maddesi sa
rahatine göre kaza mtrciince incelenmesi lâzımgelen bir husus
la ilgili istek hakkında komisyonumuzca muamele ifasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6102 7 . IV . 1953

10875/10112 Ali Ba#oç.
îsmetpaşa Mallı.
No. 5.
Çerkezköy - Trakya.

(Dilekçe özeti : Emekli maaşı bağ
lanması hakkında).

Dilekçi : Devlet Demiryolları idaresinde 34 sene hizmet et
tiğinden bahsile, kendiline emekli aylığı bağlanmasını istemek
tedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin yaş had-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

dine tâbi tutulduğu 14. V I I . 1945 tarihinde yirmi seneyi dol
durmamış olmasından dolayı hakkında 2904 sayılı Kanunun
14 ncü maddesi uygulanarak kendisine emekli maaşı bağlana
mamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanması lâzımgelen bir hususla ilgili istek hakkında komisyo
numuzca muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6103 7 . IV . 1953

10878/10115 Saldha Akpullukçu.
Kemalpaşa Maüı. Bü- 
yükdere So. No. 9. 
Söke.

(Dilekçe özeti : Bir dükkâna bele
diyece vâki müdahalenin önlen
mesi hakkında).

Dilekçi : 1340 yılından beri tasarrufunda bulunan dükkâna 
belediyece müdahale edilmekte olduğundan bahsile vâki müda
halenin önlenmesini ve mezkûr dükkânın kendisine teslimini 
istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr dükkânın 
tapuda belediye namına kayıtlı bulunduğu ve bu itibarla vâki 
iddianın yerinde görülmediği bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

0104 7 . IV . 1953

10880/10117 Esat Demirkan.
Mahmudiye Köyü 
Muhtarı. .
Kadınlı an.

( Dilekçe özeti: Köylerine iskân
• edilen göçebelerin başka yere nakli 

hakkında).

Dilekçi - Saçıkara aşiretine mensup göçebe 18 ailenin köy
lerine yerleştirilmiş olmasından şikâyet etmekte ve bunların 
başka mahalle nakledilmelerini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Sözü geçen 18 ailenin 
tamamen Hâzineye ait arazi üzerinde iskân edildikleri ve bun
larla köy halkı arasında her hangi bir ihtilâf mevcut olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6105 7 . IV . 1953
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10881/10118 Hüseyin Sofuoğlu.
Yen i doğan Çinçin 

(< Bağıları Kireç Ocağı 
Cad. No. 1017. 
Ankara.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

( Dilekçe özeti : Evine ve arsasına 
müdahale edilmemesi hakkında).

Dilekçi : Evine ve arsasına vâki müdahale ve tecavüzün ön
lenmesini istemektedir

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Müştekinin Hâzineye 
ait 6 - 7 dönümlük bir sahanın etrafını çevirmek suretiyle zap
tettiği, bu defa mezkûr sahayı kısım kısım satarak gecekondu
lar yapılmasına sebep olduğu ve iddia ettiği gibi her hangi 
bir müdahale ve tecavüzün vâki olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin iddiasında ısrar ettiği takdirde usu
len kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

6106 7 . IV . 1953

10882/10119 Ali Aydın vc 
Saadet Avdın. 
Kokona Köyünde. 
Akçaabat.

(Dilekçe özeti : Nakil kararının 
infaz edilmemesi hakkında).

Dilekçiler : 1942 yılında büyük kardeşleri Hamdi Aydın 
kan gütme sebebiyle adam öldürdüğü kabul edilerek mahke
mece altı sene ağır hapse mahkûm edilmesi üzerine kendileri
nin de Çerkeş'de ikametlerine karar verildiğini ve bu kararın 
infazı halinde sefil ve perişan kalacaklarını beyanla, bu du
rumdan kurtarılmalarını istemektedirler.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiler hakkında 
Trabzon Ağır Ceza Mahkemesine^ 10 . X I . 1950 tarihinde ve
rilip kesinleşen nakil kararının infaz edilmek üzere olduğu ve 
bu baptaki muamelede kanuna uymıyan bir cihet bulunmadığı 
bildirilmektedir .

Gereği düşünüldü : 3236 sayılı Kanun gereğince nakillerine 
karar verilmik olanlarla ilgili tadil teklifinin Büyük Millet 
Meclisince müzakere edilmekte olduğu anlaşıldığından, dilek
çilerin aynı teklifle alâkalı istekleri hakkında komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6107 7 . IV . 1953

10884/10121 H. Nihat Tanrıöver. 
Avukat.
Denizli.

(Dilekçe özeti : Müvekkillerine ait 
ormanların kendilerine iadesi hak
kında). ■

Dilekçi : Müvekkillerine ait ormanların 5653 sayılı Kanuna 
göre kendilerine iadesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Tanın Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu orman
lara ait tedavül kayıtlarının Tapu ve Kadastro U. Müdürlüğün
den istendiği ve geldiğinde mahallen tatbik edilip neticesine
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

göre muamele yapılacağı ve mamafih Hükümet tarafından ha
zırlanmış olan Orman Kanunu lâyihasında bu kabîl ormanla
rın iadesi mevzuunun da mütalâa kılınmış bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin müvekkilleri tarafından 5658 
sayılı Kanuna dayanılarak dermeyan edilmiş olan iade talebi 
üzerine Orman Genel Müdürlüğünce yapılması gereken 
tesbit muamelesinin henüz katî bir neticeye isal edilemediği 
vekâletin yukarıya alınan cevabından anlaşılmasına ve bu bapta 
ihtilâf vukuu halinde usulen kaza merciine de müracaat oluna- 
bileceline ve bahsi geçen yeni tasarı henüz kanuniyet kesbet- 
memiş bulunmasına binaen, müstedinin bu işi ait olduğu ma
kam nezdinde takip etmekte muhtar olmak üdere vâki isteği 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal bu
lunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6108 7 . IV .1953

10885/10122 Mehmet Oeıbreci.
Işıklar Malı. Kişler 
So. No. 1.
Eskişehir.

(Dilekçe özeti 
kında).

Iiir iş temini hak-

Dilekçi : Beş nüfuslu bir ailenin reisi olduğunu, işsiz kaldı
ğından. zor bir duruma düştüğünü beyanla, kendisine yurdun 
neresinde olursa olsun, ailesi efradını geçindirecek bir iş bulun
masını istemektedir.

Çabşma Vekâletinin cevabi yazısında : Garsonluk gibi temin 
edilen işleri mumaileyhin, münhasıran Devlet Demiryollarında 
dolgun ücretli bir vazife istediğinden bahsile kabul etmediği 
ve bu sebepten hakkında başkaca muamele yapılamadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6109 •7 . IV . 1953

10887/10124 Sarım Güldürücü.
Arkeoroloji Müze
sinde.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Ücretinin artırıl
ması hakkında) .

Dilekçi : İstanbul Arkeoloji Müzesinde 60 lira ücretle çalı
şan müstahdemlerden olduğunu ve bu para ile geçinemediğini 
beyanla, kendi ve emsalinin aylıklarına da zam yapılmasını iste
mektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Bütçe ile teklif 
olunan ücret kadrolarının; tasarruf düşüncesiyle kabulü cihetine 
gidilmediği için, dilekçi ile emsaline zam yapılamadığı bildiril
mektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya alınan cevabına göre 
vâki istek hakkında komisyonumuzca da bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6110 7 . I V .1953

10888/1Ö125 Ali Tarkuıı (Dilekçe özeti : Toprak verilmesi
hakkında:).

Dilekçi : Mehmet Avşar adındaki şahsın Hazine topraklarına 
füzulen müdahale ile bunları başkalarına kiraya vermekte oldu
ğundan bahsile, adı geçenin vâki müdahalesinin men’ini ve sözü 
edilen topraklardan ihtiyacına yeter miktarın kendisine tah
sisini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu toprak
ların eşhasa ait oiup Hazine ile bir alâkası bulunmadığı ve top
rak tevzi komisyonunca yapılacak umumi dağıtma sırasında 
dilekçinin arazi ihtiyacının da nazara alınacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6111 7 . IV .1953

(Dilekçe özeti : Terhis edilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Fiilî askerlik hizmetini yapmış olduğu nazara alın
madan tekrar şevke tâbi tutulduğundan bahsile, terhisi husu
sunun sağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Askerlik yap
tığını 'tevsik eden dilekçinin sevkı durdurulmuş ve terhisinin de 
icra kılınmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Millî Savunma Vekâletinin yukardaki 
cevabına göre istek yerine getirilmiş olduğundan bu hususta 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6112 7 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Köylerinde okul 
açılması hakkında).

Dilekçi : Mesudiyenin Alan Köyünde okul bulunmadığından 
dolayı bu köy çocuklarının öteden beri ilk tahsilden mahrum 
kalmakta olduklarını beyanla, adı geçen köyde de bir okul 
açılmasını istemektedir. .

10890/10127 Rıza Aydoğan.
Şişli Darüklacezede
müstahdemi.
İstanbul.

10889/10126 Burhan Çıkrıkçı.
Kavaklıbağ Malı. 
Leblebici So. No. 31. 
Malatya.

14408/13419 Duduhan Köyünü
imar eden Hindioğlu 
Akçakale.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Köy okulu in
şaatı ödenek durumuna göre Ordu ili dâhilinde her yıl 8 - 1 0  
okul açılabileceği ve bu hesapla 300 nüfuslu Alan Köyünde 
kısa bir zamanda mektep açılmasına imkân görülememekte ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K a ra r  No. K a ra r  ta rih i

6113 7 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Kooperatif borcu
nun iv ı hali hakkında).

Dilekçi : Çanakkale Vilâyetine bağlı 53 sayılı Çanpaza.i 
Tarım Kredi Kooperatifine olan borcunun her ay maaşından 
mukassatan ve haciz yolu ile istifasını veya bir müddet imha- 
lini istemektedir.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
iyi niyet sahibi olmadığı, mezkûr borcu ancak mahkemeye mü
racaat olunması üzerine kabul etmiş bulunmasından anlaşıl
dığı ve imhal veya tecili mucip bir sebep de görülemediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6114 7 . IV . 1953

( Dilekçe özeti : İskân yolu ile top
rak verilmesi hakkında).

Dilekçi : 1939 yılında Romanya’dan yurda geldiğini, <3 nüfus 
üzerinden 1944 yılında iskân edilerek kendisine 54 dekar top
rak verildiğini, teslim muamelesi esnasında bâzı şahıslar tara
fından bu topraklar üzerinde mülkiyet iddia edilmesi üzerine işin 
mahkemeye intikal eyledğini ve muhakemenin Hazine aleyhine 
neticelenmsi hasebiyle tahsisli toprakların uhdesine geçirile- 
mediğini beyanla, bu topraklar yerine Söğütlü Nahiyesinin Kal’a 
mevkiindeki 330 dönümlük boş Hazine arazisinden iskân hakkı
nın verilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : ilk tahsis olunan arazinin 
şahıslara aidiyeti hükmen sabit olmasından dolayı dilekçi na
mına tescili cihetine gidilemediği ve bu defa istenen 330 dö
nümlük toprağın ise bataklıktan ihya edilmek suretiyle yerli 
halkın fiilî tasarruflarına geçtiği ve dilekçinin müstahsil duru
munu ihraz etmiş ve muhtaç bulunmamış olduğu anlaşıldığın -

10893/10130 Bedri Savcı.
Romanya mübadil, 
göçmenlerinden. 
Söğütlü - Adapazarı.

10892/10129 İsmail Atillâ.
Adalet Dairesi Baş
kâtibi.
Bozcaada - Çanak
kale.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin ♦
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve 11e sebepten verildiği

dan kendisine iskân yolu ile arazi tahsisine artık imkân kalma
dığı ve maamafih 4753 sayılı Kanunun Adapazarı Kazasında 
tatbikına başlandığı zaman durumunun göz önüne alınacağı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Başvekâlet cevabında açıklanan duruma 
nazaran istek hakkında komisyonumuzca da bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına ve dilekçinin talebinde ısrar ettiği takdir
de usulen kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6115 7 . IV . 1953

.16734/15611 Ali Dursun. 
10895/10132 Deliler Köyü İlkoku

lu Eğitmeni.
Sinob.

10896/10133 Hâruıı Ak liman.
Aloğılu Köyü Eğit
meni.
Sinob.

(Dilekçe özeti: Köy eğitmenleri 
hakkında).

Dilekçiler : Eğitmen kursunu 1939 yılında ikmal ederek o ta
rihten beri köy okullarında eğitmen olarak vazife gördüklerini, 
son zamanlarda eğitmenlerin tasfiyeye tâbi tutulacaklan ısrar
la söylenilmekte olduğundan kendileri gibi altı veya on yıldan 
fazla hizmeti mesbuk olanlara nakdî yadımda bulunmak gibi bir 
hak tanınması lâzımgeleceğini beyanla, gereğinin yapılmasını is
temektedirler.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Görevlerine son 
verilen eğitmenlerin kadrolarının tasarrufa alındığı ve bunlara 
her hangi bir şekilde tazminat verilmesine kanunen imkân bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakknda komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6116 7 . IV .1953

10897/10134 Selim Demir.
Balâ Mah. Filoriııa 
m übaıdıillerindeı 1. 
Sarav>köv.

( Dilekçe özeti : İskân yolu ile top
rak verilmesi ha (¡kında ).

Dilekçi : Filorina mübadillerinden olduğunu, 1340 yılında 
yurda geldiğini ve şimdiye kadar iskân hakkının verilmediğini 
beyanla, bu hakkının tanınmasını ve kendisine de emsalleri gibi 
toprak verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Kanuni süre içinde 
iskân talebinde bulunmıyan, aynı zamanda çiftçilikle de bir 
ilgisi görülemiyen dilekçi hakkında iskân bakımından bir 
muamele yapılmasına kanunen imkân olmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin iddiasında ısrar ettiği takdirde kaza
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
X<>. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

6117 7 . IV .1953

10898/10135 Şevket Özbek.
D. D. Yolları Sıhhat 
memuru 35615. 
Çatalağzı.

(Dilekçe özeti : Bir tamimin hü
kümsüz, addi hakkında).

Dilekçi : Devlet Demiryolları İdaresinde sıhhat memuru 
olarak müstahdem bulunduğunu, ani müdahaleyi icabettiren 
âcil vakalarda ilgili makamlarla telgrafla muhabere etmek 
yetkisine sahip olduğu halde genel müdürlüğün bir tamimi 
ile bu şekilde muhabereden menedildiğini beyanla, kanuna 
uymıyan mezkûr tamimin hükümsüz addini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin bah
settiği tamimde kendisini telgrafla muhabereden meneden bir 
hüküm bulunmayıp bilâkis telgraf muhaberelerinin mühim ve 
müstacel hususlara hasrı lüzumu açıkça belirtildiği ve serkeşçe 
hareketlerinden, verilen emirleri dinlememesinden dolayı üç 
defa yeri değiştirilmiş olan mumaileyhin yüksek makamları 
taciz etmek itiyadında olmasından ve bu hareket tarzında ıs
rar edip vazifesini de lâyıkiyle yapmamasından dolayı hakkın
da gereken muamelenin ayrıca yapılacağı ve binnetice iddiası
nın vârit olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6118 7 . IV . 1953

10899/10136 B'dhraım Toruımtay. (Dilekçe özeti: Bir nahiye mü-
15274/14265 Gürpınar Nüfus Kâ- diirlüğüne tâyini hakkında).

Dilekçi: Nahiye Müdürlüğünden nüfus kâtipliğine nakledil- 
' an' miş olmasında isabet bulunmadığını beyanla, eski görevine,

yani nahiye müdürlüğüne iadesini istemektedir.
içişleri Vekâletinin cevabi yazısında: Kötü hallerinden, eh

liyetsizlik ve liyakatsizliğinden dolayı Vekâletin de muvafaka
tiyle Nahiye Müdürlüğünden maaş ve kadrosuna muadil nü
fus kâtipliğine nakledilmiş olan dilekçinin tekrar müdürlüğe 
tâyin edilmesine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin aynı mealde daha evvel vâki 
olan talep ve müracaat hakkında selef Dilekçe Komisyonunca 
tetkikat icra edilerek neticede bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına 6 . V . 1952 tarihinde 4127 sayı ile karar verilmiş
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No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebeplen verildiği

olmasına göre bu bapta yeniden muamele ifasına lüzum bulun
madığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

0119 7 . IV . 1953

10900/10137 Kâmil Yeşifcu.
A'li Mezarlığı geçidi 
No. 2.
Tokad.

(Dilekçe özeti : Belediyece yardım 
yapılması hakkında).

Dilekçi: Belediyece her ay yapılan on lira yardımın kesil
diğinden bahsile, eskisi gibi bu yardıma devam edilmesi husu
sunun karar altına alınmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında: Dilekçinin ayak tica
reti yaparak maişetini temin ettiği ve oğlundan da nakdî yar
dım görmekte olduğu ve bu gibilere belediyece yardım yapıl
masına veya evvelce yapılmış olan yardımın devam ettirilme
sine bütçenin müsaadesizliği yüzünden imkân bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabı
na göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6120 7 . IV . 1953

10901/10138 gabari Koyuncu ve 
ar.
KocaigÖl Köyünde. 
Manyas.

(Dilekçe özeti : Tevzie tâbi tutulan 
bir kısım arazi hakkında).

Dilekçiler : Bahçe haline getirdikleri arazinin Toprak Ko
misyonunca ellerinden alınarak 45 kişiye dağıtıldığından bah
sile, müktesep haklarının gözetilmesini istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Hâzinenin özel mülki
yetinde sayılan göl metrukâtı arazinin kanunen hak sahibi 
çiftçilere dağıtılmış olduğu ve keyfiyetin dilekçilere de tebliğ-, 
edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin bahis mevzuu arazi üze
rinde kanuni bir hakları varsa bundan dolayı usulü dairesinde; 
kaza merciine müracaatta bulunmalan lâzımgeleceğine ve ve
kâletin yukarıya alınan cevabına göre vâki istek hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6121 7 . IV . 1953
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Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

10903/10140 Hüseyin Kuru ve ar.
I). P. Başkanı Cemal 
Altuıısoy eliyle. 
Kandilli - Karadeniz 
Ereğli.

10904/10141 Sabrı Erdoğmuş.
Bereket Köyünden. 
Kurşunin.

10907/10144 Rifat Önder. 
12932/12038 Abbasağa Mah. Sal

name e i So. No. 7. 
Beşiktaş r İstanbul.

(Dilekçe özeti: İcranın geri bira
lı İma sı hakkında).

Dilekçiler: Karadeniz Ereğli’sinde Kandilli Bölgesinin Ar
mutçuk mevkiinde bulunan maden istihsal sahasında ticaretle 
iştigal etmek üzere yaptırmış oldukları barakaların hedmi hak
kında sâdır olan hükmün icra edilmemesini istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Yargıtayca da tas
dik edilmek suretiyle kesinleşmiş olan hedim kararının icrasız 
bırakılmasına kanunen imkân görülemediği ve bu bakımdan 
idareten yapılacak bir muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : icranın ne gibi hallerde geri bırakıla
cağı icra ve iflâs Kanununun 33 ncü maddesinde açıkça gösı 
terilmiş bulunmasına ve dilekçiler, mevcudiyeti takdirinde bu 
hallerden birine istinatla icranın geri bırakılmasını merciin-» 
den istiyebileceklerine göre bu bapta komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6122 7 . IV . 1953

(Dilekçe özeti: Yardım yapılması 
hakkında).

Dilekçi : Kurşunlu ilçesinin Bereket Köyünde vukubulan 
depremden zarar ve hasar görenler arasında bulunduğu halde, 
Hükümetin yapılmasını kararlaştırdığı yardımdan faydailana- 
madığını beyanla, bu hususun incelenerek icabeden kararın it
tihazını istemektedir.

Bayındırlık Vekâletinin cevabi yazısında : 13 . V III . 1951 
tarihinde vukua gelen yer sar&ıntısindan hasar gören binalar 
üzerinde fennî tetkikat yapmış olan heyetin raporuna göre di
lekçi Sabri Erdoğmuş’un az hasar görenler arasında bulunduğu 
ve Hükümetçe ayrılan yardım parasının ise evleri tamamen yı
kılmış veya ağir hasara uğramış olanlara dağıtıldığı ve dilek
çiye emsalleri gibi yardım yapılamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya alman cevabına gö 
re vâki istek hakkında komisyonumuzca da yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6123 7 . IV . 1953

( Dilekçe özeti: Maaş farkından 
mütevellit alacağının ödenmesi 
hakkında).

Dilekçi : Maaş farkından mütevellit 295 lira küsur kuruş 
alacağının müteaddit müracaatlarına rağmen Milli; Savunma 
Vekâletince şimdiye kadar tediye edilmediğinden bahsile, mez-
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D ile k ç e  D ile k ç e  s a h ib in in

N o. ad ı, s o y a d ı ve  adresi

10910/10147 Necip Karaoğl u.
A d a  R a n  No. 7. 
G a la ta  - İstanbu l

10911/10148 Al-i K ib a r .

F a r tv l Köyünde. 
Ü n ye  - O rdu.

Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

kür paranın ödenmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.
Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 

295 lira 20 kuruştan ibaret alacağının, ödenek temin edildiğin
de verileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Ödenek temin edilemediğinden dolayı 
verilemediği anlaşılan mezkûr istihkakın tediyesi sebepleri ve
kâletçe istikmal edilmek üzere bu bapta komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6124 7 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Bir tef (iz dosyası
nın celp re tetkiki hakkında).

Dilekçi : Vilâyet teffiz komisyonunun bir karariyle Vodineli 
Bahattin ve karısı Pervin namlarına tescil edilmiş olan gayri- 
menkullerde annesi ölü Fitnet’in de hissesi bulunduğundan 
bahsile, bu işe ait teffiz dosyasının celp ve tetkikini istemek
tedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Usulü dairesinde salahi
yetli makamlarca tekemmül ettirilen iskân dosyasına dayanıla
rak icra kılınmış olan tescil işlemi karşısında idareten yapıla
cak  bir muamele görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bii bapta komisoynumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6125 7 . IV . 1953

(D ilek çe  ö z e t i : N işan veya  m adal

ya  verilm esi hakkında).

Dilekçi : Kore’de savaşan Türk Tuğayına gönüllü olarak 
katılmak istediğine mütedair olan dilekçesinin Millî Savunma 
Vekâletince defteri mahsusuna kaydedildiğinden bahsile, kendisi 
gibi gönüllülere de Kore Tuğayı mensuplan gibi bir madalya 
veya nişan verilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dileğin ter
vicini mümkün kılacak bir mesnet bulunmadığı ve esasen gönüllü 
kaydedilmekle de nişan veya madalya almaya hak kazanılamı- 
yacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6126 7 . IV . 1953
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10912/10149 A l i  K ib a r .

Dem okrat M a la tya  
Gazetesi Sah ib i Ce lâ l 

B i lg i l i  e liy le . 

M a la tya .

D ile k ç e  D ile k ç e  s a h ih in in

N o . ad ı, so yad ı ve ad re s i K o m is y o n  k a r a r ı ve ne sebep ten  v e r i ld iğ i

( D ilekçe ö z e t i :  Fazla kesilen v e r 

ginin iadesi ha kkınd a).

Dilekçi : 5088 sayılı Kanunla işçi gündelikleri için tanınmış 
oian muaflıktan mezkûr kanunun yürürlüğe girdiği 1. X 1^47 
tarihinden itibaren faydalandırılmasını ve ücretlerinden fazla 
kesilen vergilerin de iadesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahismevzuu fazla 
verginin tazmin suretiyle iadesine kanunen imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6127 7 . IV . 1952

10913/10150 A b dü rre /zak  I-lekiııı- 

oğiu 

A vuka t.

(D u rm uşa ıı K ö yü n 

den T a h ir  İnce V e 

k il i  ).

Palu.

(Dilekçe özeti : Kesilen maaşın ia
deleri tahsisi hakkında).

Dilekçi : Müvekkili Tahir ince’ye harb malûlü sıfatiyle 
bağlanmış olan maaşın mücerret bir ihbar üzerine kesilmiş ol
duğundan bahsile iadeten tahsisi hususunun karar altına alın
masını isteemktedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
müvekkili Tahir Ince’nin harb mâlûlü olmadığı hakkındaki 
ihbar üzerine C. Savcılığınca tahkikat icra edilerek evrakı mah
kemeye tevdi kılınmış ve ahiren 5677 sayılı A f Kanununun yü
rürlüğe girmesi hasebiyle de bu bapta cezai mahiyette takibat 
yapılmamış ise de Maliye Vekâletinin verdiği emre binaen 
mumaileyhe ait maaşın mahallince kesildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüdü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6128 7 . IV . 1953

10914/10151 Sü leym an Hoplam az, 

ve ar.
Yeniköy Nâzrmbey- 
li'daıı .
Cevhan.

(Dilekçe özeti : Tapulama muame
lesinden şikâyet).

Dilekçiler : Köylerinde tapu kayıtlarının tatbiki ve zilyed- 
lik esaslarının tesbiti sırasında tapulama memurlarının Hâzi
neye ve eşhasa ait boş yerleri menfaat mukabilinde bâzı zen
gin kimseler adına tapuladıklannı ve bilir kişilerin de usulü
ne göre seçilmediklerini beyan ve bu hallerden şikâyet etmek
tedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu tesbit 
ve tapulama işlerinde her hangi bir hata ve yolsuzluk bulun
madığı gibi, memurların menfaat temin ettikleri de anlaşıla-
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madığmdan bu bapta takibat icrasına mahal olmadığı netice
sine varıldığı ve bilir kişilerin usulüne tevfikan seçildikleri 
ve Hazine hukukunun sıyaneti babında icabeden tetbirlerin 
ise daha önceden alınmış olduğu ve binaenaleyh vâki ihbar ve 
şikâyetin yersiz görüldüğü bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyetin taallûk ettiği hususlar ha:: 

kındaki vekillik cevabına göre bu bapta komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına ve bilfarz dilekçiler ara
sında hukuku muhtel olanlar varsa bunların da usulü daire
sinde kaza merciine müracaat edebileceklerine ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

D ile k ç e  D ile k ç e  s a h ib in in

N o . a d ı, s o ya d ı ve a d re s i K o m is y o n  k a ra r ı ve ne sebep ten  v e r i ld iğ i

6129 7 . IV . 1953

10915/10152 T ev l'ik  ünev . ( Dilekçe özeti : Cebbar Kilimci
hakkında).

Dilekçi : Cebbar Kilimci adındaki şahsın müteaddit defa
lar tecavüzüne mâruz kalmış, en son olarak da adı geçen tara- 
fmdan^abanca kurşuniyle ağır surette yaralanmış olduğun
dan fcahsile, bu şahsın hudut dışına çıkarılmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen Cebbar in  
dilekçiyi yaralamış olmasından dolayı tevkif edildiği ve halen 
ceza evinde bulunduğu ve bu vaziyet karşısında idareten ya
pılacak bir işlem görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Adalete teslim ve kanunen de tevkif 
edilmiş olan Cebbar Kilimci hakkında icabeden hükmün mah
kemece verileceği tabiî bulunmasına göre vâki isteğin komis
yonumuzca bir muameleye tâbi tutulmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6130 7 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Bir kamulaştırma 
muamelesinden şikâyet).

Dilekçi : Eminönü’nde Balıkpazan Caddesinde kâin 44 
numaralı dükkânın hissedarlarından yalnız ikisine tebliğ edi
len istimlâk kararına dayanılarak mezkûr dükkâna el konul
ması ve kamulaştırma bedelinin de henüz ödenmemesi bu bap
taki kanun hükümlerine muhalif bulunduğundan bahsile, mu
amelenin ıslahını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr dükkân hak- 
kmdaki istimlâk kararının Ali Hikmet adındaki hissedara 
asaleten ve vekâleten tebliğ edildiği ve bedeli istimlâkin %  20 
fazlasiyle bankaya yatırıldığı ve tapu siciline verilen şerhi 
mütaakıp da fiilî istimlâke tevessül olundjuğu ve yapılan mua-

10920/10157 Sa ip  Şevket Korasan . 

A vu ka t

Em inönü  - İstanbul.

H a y d a r  M u h ta r ı ve 

H a y d a r  Caddesinde. 
No. 46 - 48 de B a k 

kal.

F a t ih  - İstanbul.
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D ile k ç e  D ile k ç e  s a h ib in in

N o . ad ı, so ya d ı ve  a d re s i K o m is y o n  k a r a r ı  ve ne  sebep ten  v e r i ld iğ i

melelerde mevzuata aykırı bir cihet bulunmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu istimlâk kararının kanun 
hükümleri dairesinde tebliğ edilmediğini ve binaenaleyh bu 
baptaki muamelenin muallel bulunduğunu iddia eden dilekçi
nin işbu istidasında ısrar ettiği takdirde kanun yoluna mü
racaat etmesi lâzımgeleceğine ve şikâyetle ilgili vekâlet ceva
bına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6131 7 . IV . 1953

( D ilekçe özeti : K ö y  m uhtarından  
şikâyet .

Dilekçi : Elâzığ İlinin Mollakendi Bucağına bağlı Könk 
Köyü Muhtarı Şevtfi Demirel’in fazla ücret aldığından ve halk- , 
tan tahsil ettiği salma parasına noksan makbuz verdiğinden ve 
bucak müdürlüğünce de himaye görmekte Olduğundan bahsile 
gereğinin yapılmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen muhtarın 
bucak müdürü tarafından himaye edildiği yolundaki iddianın 
vârit olmadığı, bilâkis bu müdürlükçe yapılan tahkikata binaen 
il idare kurulunca lüzumu muhakemesine karar verilerek C. 
Savcılığına tevdi olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal ettirilmiş olan bir 
hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca işlem yapılması- • 
na mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6132 7 . IV . 1953

(D ilek çe özeti : B ir  hem şireliğe  

tâyin i hakkında ) .

Dilekçi : Bulgaristan muhaciri olduğunu, elinde hemşirelik 
diploması bulunduğundan mesleki ile ilgili bir göreve tâyini lâ- 
zımgeleceğini beyanla, gereğinin yapılması hususunun sağlan
masını istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : Di
lekçinin mevcut bâzı mahzurlardan dolayı tâyini cihetine gidi- 
lemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına

10922/10159 H ikm e t D inçe r. 

11897/11057 G ü llü k  Mah. Avşar 
.So. No. 44. 

E sk işeh ir.

10Ü21/10158 H a lim  Y e n i M aha lle  
KönkK öyünden . 

M o llakend i - E lâ z iğ .



D ile k ç e  D ile k ç e  s a h ib in in

N o . ad ı, s o ya d ı ve ad re s i K o m is y o n  k a r a r ı ve ııe  sebep ten  v e r i ld iğ i

10923//10160 İb rah im  Ka raye l.

M a l tepesi Güm üşsü - 

y u  Caddesi. No. 13. 

T o pkap ı - İstanbu l.

10925/10162 Z ü lâ l ö n ıirm e . ve ar. 
K a f iş a rc a  Köyü . 

M u h ta r ı.

M esud iye  - O rdu.

göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6133 7 . IV . 1953

(D ilek çe özeli :  Tekaüde sevkı, 

lı akkı n daki m uam elenin iptaline  

veya  ikram iyesinin  verilm esine  
da ir).

Dilekçi : vazifesinin ehli bir alay komutanı olduğu ve mü- 
taaddit müspet siciller alarak albaylığa kadar yükselmiş bulun

duğu halde, mücerret tümen komutanının şahsan beslediği ga
raz ve hususmetin bir mahsulü olmak üzere mesleki kifayetsizlik 
gibi gayrivârit bir sebepten emekliye ayrıldığım ve tekaüde 
sevkı, tarihinden hizmet müddeti 29 sene on aya baliğ olup otuz 
seneyi bulmadığı için de ikramiye alamadığını ve bu suretle 
çocuklarının tahsil masrafına karşılık tvttuğu bir haktan dahi 
mahrum edildiğini ve uğradığı haksızlığın telâfisi gerektiğini 
beyanla, iktizasının yapılmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 46. 
Piyade Alay Komutanlığında bulunduğu sırada yetkili sicil 
üstleri tarafından tanzim ve muhtar üstçe de tasdik edilen 1944 
yılı sicili üzerine meslekî kifayetsizlikten Ordu Sicil Yönetme
liğinin 33 ncü maddesi delâletiyle 3360 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin (g) fıkrası gereğince emekliye sevkedild’ği ve bu 
muamelenin yüksek tasdika iktiran eylediği ve kendisine otuz 
seneyi ikmal etmediğinden ikramiye verilemediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin emekliye sevkına mütedair 
olan muamelenin mevzuata uygun olup olmadığı noktasından 
önce tetkiki, 3410 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin muhalif 
mefhumuna göre Askerî Yargıtaym vazifesi cümlesinden bulun
masına ve otuz fiilî hizmet yılı ikmal etmiyenlere kramiye 
verilmesine de kanunen imkân görüleniemesine binaen, vâki istek 
b ıkkında, bu sebeplerden komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6134 7 . IV . 1953

( Dilekçe özeli : (¡elir Yere/isinden 
M muaf tutulmaları hakkında).

Dilekçiler: Muhtelif köylerin muhtarları olduklarını ve bu 
vazife dolayısiyle almakta oldukları ücretin ise çok az ve bi
naenaleyh vergiye gayrimütehammil olduğunu beyanla, muh
tarlık ücretinin Gelir Vergisinden muaf tutulmasını ve kendi-
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D ile k ç e

N o .

D ile k ç e  s a h ib in in

ad ı, so yad ı ve  ad re s i K o m is y o n  k a r a r ı  ve ne sebep ten  Verildiği

10026/10163 Kâmil Bedir.
Darıveri Ilasanbey 
Köyünde.
Düzce.

lerinden maaceza istenen verginin de alınmamasını talep et
mektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında: Dilekçilerin vergiden 
muaf tutulmalarına kanunen imkân bulunmadığı, ancak Gelir 
Vergisi Kanununun tatbik edildiği 1 . IH . 1951 tarihinden 
itibaren aldıkları ücretlerden en az geçim için indirim yapıl
ması muvafık görülerek keyfiyetin bağlı bulundukları Î1 Va
liliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına* 
göre -bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçilerin taleplerinde ısrar ettikleri takdirde 
usulen kaza merciine müracaatta muhtariyetlerine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

6135 7 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Ankara - İstanbul 
yolu hakkında).

Dilekçi: Ankara - İstanbul Devlet yolunun tesbit edilmekte 
olan güzergâhtan geçirilmesinde birçok bakımlardan mahzur 
bulunmakta olduğunu beyanla, bu yol hakkında dilekçesinde 
gösterildiği güzergâhın kabul ve tatbik edilmesini istemektedir.

Bayındırlık Vekâletinin cevabi yazısında: Dilekçinin gös
terdiği istikametin güzergâh prensipleri bakımından mahzurlu 
olduğu ve halen tatbik edilmekte bulunan güzergâhın ise ma
hallî şartlara uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: isteğin mahiyetine ve ilgili Vekâletin 
yukarıya alınan cevabına göre bu hususta komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6136 7 . IV . 1953

10028/10105 İbrahim Otuzlu.
Sakarya Mäh. Eski 
Şube binası karşısın
da No. 310.
Ayvalık.

(Dilekçe özeti : İskân yardımların
dan faydalandırılın alan hakkında)

Dilekçi : Kırım mültecilerinden olduğrunu ve 1950 yılında 
anayurda geldiğini beyanla, kendisine de iskân mevzuatı dai
resinde yardım yapılmasını istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yakısında : Dilekçinin iskân ve is
kân yardımı istemiyeceğini taahhüt etmesi üzerine sanatkâr 
göçmen addiyle kendisine 700 lira döner sermaye yardımında 
bulunularak iskân haklariyle olan alâkasmm kesildiği ve bu 
vaziyet karşısında adı geçene başkaca iskân yardımı yapıl
masına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekillik cevabında bildirilen sebepten 
ötürü iskânla olan alâkası kesilmiş bulunan dilekçinin vâki
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D ile k ç e  D ile k ç e  s a h ib in in

N o . ad ı, s o y a d ı ve ad re s i

10920/10166 Mehmet Demir.
Hocaömer Malı. de. 
Bakkal Mehmet eliy
le.
Adıyaman.

10930/10167 Kiffialt Karamanlı ve 
ar.
Apak Mah. Geçmen. 
Karapınar - Konya.

Komisyon k a r a r ı  ve ne  sebep ten  v e r i ld iğ i

isteği hakkında komisyonumuzca da yapılacak bir işlem olma
dığına ve mumaileyhin talebinde ısrar ettiği takdirde usulen 
kaza merciine baş vurmakta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6137 7 . IV . 1953

(Bilekçe özeti : Tekrar tavzifi hak
kınd a).

Dilekçi : Uşak ilçesinde Komiser Muavini bulunduğu sıra
da kendisine isnat olunan bir suçtan dolayı haksız olarak mes
lekten çıkarıldığını beyanla, hakkında lâzımgelen tetkikat ve 
tahkikatın icrasını ve tekrar tavzifini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi ile diğer bir 
arkadaşının maliye tahsildarına ait çanta içindeki beş yüz 
lirayı çalmaktan sanık olarak adalete teslim edildikleri ve ya
pılan muhakemeleri sonunda! suçlan sabit görülerek beşer ay 
hapislerine ve o kadar da emniyeti umumiyet nezareti altında 
bulunmalarına hükmedilerek cezanın infaz olunduğu ve bu
nun üzerine inzibat komisyonunca meslekten ihraç edildikleri 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin, Af Kanununun 7 nci mad
desinin tefsirine mahal olmadığına mütedair bulunan 1739 sa
yılı Kararın ihtiva ettiği esaslar dairesinde durumunu ait ol
duğu vekâlete tesbit ettirerek icabında tekrar tavzif edil
mesi hakkmdaki talebini bu vekâlete karşı dermeyan eylemek
te muhtar olmak üzere vâki isteğinden dolayı komisyonumuz
ca her hangi bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6138 7 . IV . 1953

(Bilekçe özeti : Karapınar İlçesin
de iskânları hakkında).

Dilekçiler : Bulgaristan göçmenlerinden olduklarını, bütün 
akrabalannın Karapınar ilçesinde iskân edildikleri cihetle ken
dilerinin de bu ilçeye gelerek yerleştiklerini ve başka bir yerde 
oturamıyacaklannı beyanla, 2510 sayılı Kanun hükümleri da
iresinde bu ilçede iskânları hususunun sağlanmasını istemek
tedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin iskân hak
kını haiz göçmenlerden olduklan cihetle adı geçen ilçeye geliş 
tarihleri itibariyle sıraya girdikleri takdirde dileklerinin yerine 
getirilmesi lâzımgeleceği ve keyfiyetin Konya Valiliğine de bil
dirildiği beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin mevzuat hükümleri dairesin-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi . Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

de Karapınar İlçesinde iskânları lâzımgeliyorsa gereğinin yapıl
ması lüzumu Vekillik taraafmdan ilgili valiliğe işar kılınmış 
olmasına göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6139 7 . I V .1953

10931/10168 Hilmi Tör.
Asliye Ceza Yargıcı 
4627.
Yozgad.

( Dilekçe özeti: Terfiinin sağlan
ması hakkında ).

Dilekçi : ikinci üst derece maaşı olan doksan lirada da 
terfi süresini doldurmuş ve Ayırma Meclisince de yükselmeye 
lâyık görülmüş olduğundan bahsile, kadrosunun yükseltilmesini 
ve terfiinin sağlanmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin kadro da
ğıtım defterinde seksen liralık kadro alacak âdiyen terfie 
lâyık hâkimler arasında dördüncü sırada yer almış bulunduğu 
ve kadro bulunup sırası geldiğinde kendisine de bir üst derece 
kadro verilerek terfiinin bu suretle temin edileceği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6140 7 . IV . 1953

10932/10169 Haşan Sam. 
14917/13917 Deniz fabrikaları ba

yındırlık işçisi No. 
22007.
( i öl filik.

(Dilekçe özetti : A raeisinin kendi
sine teslimi hakkında).

Dilekçi ; irsen malik ve mutasarrıf bulunduğu arazisine da
yısı Hüseyin tarafından müdahale ve tecavüz edilmekte oldu
ğundan bahsile, vâki müdahale ve tecavüzün önlenmesini ve 
mezkûr arazinin de kendisine teslimini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu arazinin 
hisselilerden Kâzım in  elinde bulunduğu ve dilekçinin kendi 
hissesine her zaman vaziyed edebileceği ve 2311 sayılı Kanun ge
reğince idareten yapılacak bir muamele bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Bir gayrimenkulün tamamı veya muay
yen bir hissesi başkaları tarafından fuzulen işgal edildiği tak
dirde bundan dolayı malikler tarafından mahkemeye müracaatla 
müdahale ve tecavüzün men’i dâva edilebileceğine ve vekâletin
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

yukarıya alınan cevabına göre vâki istek hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Dilekçi : Sivil memuriyette geçen hizmet süresinin mut
lak olarak askerlikteki kıdemine ilâvesi ve nasbinin düzeltil
mesi hakkında Askerî Yagıtaydan almış olduğu 11 . I . 1951 
tarihli kararı Millî Savunma Vekâletinin kabul etmemesi mağ
duriyetini mucip olduğundan bahsile Askerî Yagıtay kararının 
harfiyyen infazı ile sivil memuriyette geçen hizmetinin asker
lik hizmetine ilâvesiyle nasbinin düzeltilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
sivil memuriyette geçen hizmetlerinin nasplanna tesir etti
rilmesi hakkında Askerî Yargıtaydan almış olduğu karar ge
reğince ve 4712 sayılı Kanun hükmüne göre yedek rütbesi 
teğmen karşılığı 7 nci sınınfla askerî memur sınıfına nakli 
yapılarak sivil Devlet hizmeti ile Hesap Memur Okulunda ge
çen hizmet süresi toplamı 7 nci sınıf nasbma tesir ettirilerek 
6 Şubat 1930 itibari nasplı 7 nci sınıf olmuş ve 1943 olan 6 
nci sınıf nasbi 30 Ağustos 1934 tarihinde düzeltilmiş ve bu 
düzeltme nasbma nazaran 30 Ağustos 1949 olan beşinci nas
binin da 30 Ağustos 1940 tarihine götürülmesi gerekirken ev
velce normal olarak yükselme derecesine girdiği halde 1948 
yılı sicili üst rütbeye tasdikli olmadığından yükseltilemiyen 
mumaileyhin 5 nci sınıf nasbinin 1949 yılından daha önceki 
bir tarihe götürülmesine kanuni imkân görülememiş ve 1948 
yılında 5 nci sınıfın görevini yapacak durumda olmadığı siciili 
ile tesbit edilmiş ve nasp tashihlerinde yükselme" şartları da 
aranmakta bulunmuş olduğundan yükselme şartlarını haiz bu
lunmadığı bir tarihe 5 nci sınıf nasbinin götürülmesine kanuni 
imkân bulunmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin nasp tashihi hakkmdaki 
dâvasını tetkik ederek hükme bağlanmış olan Askerî Yargıtay, 
yedinci sınıf hesap memurluğundan sonraki nasplannın da 
ilâmda münderiç esaslar dairesinde düzeltilmesi lüzumunu 
karar altına almış olduğu ve bu karar ittihaz edilirken dilek
çiye ait sicillerin müsait olup olmadığı hususunun da mezkûr 
kaza merennee incelenmiş olması tabii bulunduğu cihetle Millî 
Savunma Vekâletince bu nokta göz önünde tutularak müstedi- 
nin durumu hakkında yeniden icabeden tetkikat icra olunmak

Karar No. Karar tarihi

6141 7 . IV . 1953

11393/10589 Tahsin Erekten. ( Dilekçe özeti : Askerî Yargıtay 
kararının harfiyen infazı ve sivil 
memuriyette geçen hizmetinin as
kerlik hizmetine ilâvesi ve naibi
nin düzeltilmesi hakkında).

2. Yurtiçi Bölge 
K. Alb.
İzmir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

üzere vâki istek hakkında komisyonumuzca filhafl. bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6142 7 . IV . 1953

Başkan 
Ma taş 

Abdullah Ay temiz

Sözeii
Bolu

Mahmut Güçbilmeı

Kâtip
Bilecik Ankara. 

Ömer Bilen

Balıkesir Konya Elâzığ Gümüşan«
Ali Fahri işeri *1. Fahri Ağaoğlu Hâmil Ali Yöney Ahvıet Kemal Varınca

Kars Malatya Seyhan ürtfa
Mehmet Bahadır Nuri Ocakcıoğlu Salim Serçe Keşif Kemal Timuroğlu

Yozfjad 
Faik Erbaş

(Dilekçe sayısı : 97)

T. B. M. M. Basımevi



Dönem : IX T. B. M. M. Toplantı : 3

d i 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  I

— 6 Sayı : 63 8 > -  

22 . V . 1953 Cuma

Dilekçe Dilekçe sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

8012/7439 Mustafa Pe'ka.kmcı.
11.‘501/10500 Taşta sap Top 

sahası Çapa Çu- 
kunbostaıı. 
Şehremini - İstan
bul.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

( Dilekçe özeti : Aidiyetine bina
en Millî Savunma Hakanlığıyla 
tevdi olunan ve mezkûr Vekâletçe 
de yanlış anlaşılan vâki müracaa
tının yeniden incelenmesi hak
kında).

Dilekçi : Yunanistan’dan Anayurda kaçırılarak ve Millî 
Mücadeleye katılmak suretiyle muhtelif yaralar aldığından ve 
Yunanistan’daki emlâk ve arazisini elinden çıkarmış bulundu
ğundan dolayı kendisine İzmir’de emlâk tahsis olunması için 
daha önce yapmış olduğu müracaatının Yüksek Komisyonca 
Millî Savunma Vekâletine havale olunması üzerine mezkûr ve
kâletçe kendisine maaş bağlanamıyacağı yolunda tebligat ya
pılmış olduğundan bahsile esaslı bir incelemeye tâbi tutulma
dığı anlaşılan talebinin yeniden incelenerek istirhamının is’afı- 
na karar verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Harblerde 
gösterdiği yararlık ve fedakârlıklardan dolayı yardım iste
ğinde bulunan dilekçiye müstahak olmaması bakımından ma
aş bağlanamıyacağı ve yardım isteğinin de vekâletlerini ilgilen
dirmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Sepkeden hizmet ve fedakârlıklarına, 
keza zayi olan emlâkine mukabil kendisine emlâk tahsis edilmek 
suretiyle iskân olunması talebinde bulunan dilekçinin, bu dile
ğinin yeni bir kanun teklifini icabettirir bir mahiyet taşımasına 
binaen komisyonumuzca bu sıfatla yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6143 13 . IV . 1953
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10331/9594

Dilekçe
No.

10335/9598

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

(Dilekçe özeti : Müddeti hizmeti
ne yöre maaşının yükseltilmesini 
temin için bir kanun çıkarılması 
hakkında).

Dilekçi : 1932 yılmdan beri 20 lira maaşla çalışmakta bu
lunduğunu ve bu maaşının işgal ettiği nahiye müdürlüğü ma- 
makamı ile kabili telif bulunmadığını belirterek; mer’i mevzu
at muvacehesinde yükseltilmesi kabil olmıyan maaşının; öğret
menler için çıkarılan kanuna mümasil bir kanunla ve çeyrek 
asırlık müddeti hizmetine göre ayarlanmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 20 liralık kadroda 
25 lira aybkla Antalya Vilâyeti Kozca Nahiye Müdürü iken 
1948 yılında aldığı sınıf tenzili cezası dolayısiyle maaşı tekrar
20 liraya indirilmiş bulunan dilekçinin; bu maaştaki 3 yılkk 
süresini doldurmadığı için terfi ettirilmesine kanuni imkân 
bulunmadığı bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkmda Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesine göre; komisyonumuzca, bu sıfatla yapılacak bir iş
lem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6144 13 . IV . 1953

Ali Rıza Gökmen. 
Nahiye Müdürü. 
İ'bradı.

Vehbi Ceni'k. (Dilekçe özeti: 5585 sayılı Kanun
P. T. T. Memuru. hükümlerinden faydalandınlma-
^163. hırı hakkında).
Afyon.

Dilekçi : 1939 yılından önce ve yedek subay olarak yapmış 
olduğu muvazzaf askerlik hizmetinin terfi süresinde nazarı iti
bara almabilmesini teminen 5585 sayılı Kanundan faydalandı
rılması hususunun karara bağlanmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâleti cevabi yazısında : Muvazzaflık hizmeti
ni 1937 yılında yapmış olan dilekçinin bu hizmetlerini 1 Eylül 
1939 dan sonra yapmış olanlara şâmil bulunan 5585 sayılı Ka
nundan faydalandırılmasına imkân bulunmadığı ve Damştayın 
hâdise ile ilgili, emsal bir karar örneğinin de takdim kılındığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesi muvacehesinde, komisyonumuzca bu sıfatta yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6145 13 . IV . 1953
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Dilekçe
No.

10337/9600

10338/9601

Mustafa Erdem. 
Iiacıderviş Mah. 
den Kihtîroğlu. 
Darende.

Dilekço sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Eski vazifesine 
muadil bir hizmete tâyini hakkın
da).

Dilekçi : Artuva Maliye Gelir Memuru iken; Mal Müdürü 
Fahri’nin kendisine olan iğbirarı dolayısiyle hakkında tertip 
ettiği bir tahkikat neticesinde ve yine mumaileyhin nüfuz ve 
tesiri ile idare kurulunca verilen lüzumu muhakeme kararı üze
rine vekâlet emrine alındığından ve neticei muhakemede bera- 
et etmiş olmasına rağmen açık memuriyet bulunmadığından, 
aciz ve ehliyetsizliğinden bahsile el’an bir vazifeye tâyin edil
memiş bulunduğundan şikâyet ederek eski vazifesine muadil 
bir hizmetle tâyini için emir buyurulmasım istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1939 yılında buğday 
koruma memuru olarak Maliye meslekine intisap etmiş olan di
lekçinin yapılan teftişlere göre başarısız bir memur olduğu ve 
vazife yolsuzluklarından dolayı da hakkında 2 ihtar bir maaş 
kat‘ ı cezası verilmiş bulunduğu;

Hilâfı hakikat beyanda bulunmak ve görevini kötüye kul
lanmak suçlarından dolayı da hakkında tanzim olunan 3 evrakı 
tahkikıyeden ikisi üzerine lüzumu muhakeme kararı verilip ve 
evrakın mahkemeye tevdi olunması üzerine vekâlet emrine 
alındığı.

Mecburi hizmeti olup kadrosuzluk yüzünden stajyer olarak 
çalıştırılan memurların tercihan tâyin olunması 2658 ve 2919 
sayılı kanunların hükümleri iktizasından bulunmasına binaen 
bunlar tamamen yerleştirilmedikçe mumaileyhin; gerek bu du
rum ve gerekse sicili itibarı ile tâyin ve tavzifinin muvafık gö
rülemediği bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

6146 13 . IV . 1953

Bekir Sazan.
Gökçe Mah. İhtiyar 
Kurulu Üyesi . 
Afyon.

(Dilekçe özeti : Mahalle çeşmesi
ne su verilmesi hakkında).

Dilekçiler : Mahallelerindeki çeşmeye su verilmemesi yü
zünden halkın büyük bir sıkıntıya düçar olduklarını ve bu mev
zuda vâki şikâyetleri üzerine içişleri Vekâletince teşkil olunan 
heyetin, mahalle ihtiyar heyeti ile dahi temas etmeksizin tan
zim ettikleri raporun hakikattan uzak bulunduğunu be
lirterek; belediye ve vilâyetçe üzerinde hassasiyet gösterilmi- 
yen bu hayati taleplerinin yerine getirilmesini dilemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Şehir suyunun kifa- 
yetersizliği dolayısiyle münavebe suretiyle akıtılmakta olan su
ların bilâhara belediye tarafından yaptırılan tetkikat üzerine
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münavebe usulüne son verilerek bâzı çeşme sulannm birleştiril
mesi suretiyle akıtılmasına karar verildiği.

Bahis konusu çeşmeden istifade eden mahalleye de 60 - 100 
metre mesafede 4 tane çeşme mvcut bulunduğundan ayrıca bu 
mahalle çeşmesinin akıtılmasına lüzum görülmediği ve yapılan 
muamelede bir usulsüzlük olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: 831 sayılı Kanunla suların idaresi bele
diyelere bırakılmış olduğundan talep hakkında komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

6147 13 . IV . 1953

10346/9609 Emin Günaydın .
2. Yurtiçi Bölge 
Maliye Ş. Hs. Me
muru.
İzmir.

10349/9612 Salih Barutçu. 
11143/10369 Sinaıılı Köyünde. 

Vakfıkebir.

< Dilekçe özeti : Sivil memuriyet
le geçen müddeti erinin nazarı iti
bara alınmadığından şikâyet).

Dilekçi : Gedikli küçük zabitlikten bilimtihan hesap memu 
ru sınıfına geçmiş bulunduğunu belirterek; emsal durumda olan
ların sivil memuriyette geçen hizmetleri kabul olunup ve ken
disinden birkaç üst dereceye yükseltildikleri halde kendisine bu 
mevzuda menfi cevap serilmekte bulunduğundan, mağdur du
dumdan kurtarılmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâleti cevabi yazısında : 1455 sayılı Askerî 
Memurlar Kanunuun 5 nci maddesine göre; ancak yedek subay
lıktan askerî memurluğa geçenlerin diğer Devlet dairelerinde 
geçen hizmetlerinin kabul edilmesinin mümkün bulunduğundan 
dilekçinin gedikli astsubay olarak geçen hizmetinin kabulüne 
imkân bulunmadığı, mumaileyhin bu mevzuda Yüksek Meclise 
vâki müracaatlarından birinin de 1107 sayı ile; işinin kaza mer
ciinin tetkikına tâbi bulunması diğerinin de 1938 sayı ile; hak
kında yapılacak bir işlem olmadığı şeklinde karara bağlanmış 
ve Askeri Yargıtaya vâki müracaatının da keza zaman aşımın
dan reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve işin kaza merciin
den geçmiş olmasına göre talep hakkında; bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6148 13 . IV . 1953

(D ilek çe  ö zeli :  V âki m eslek  haş
inliğinin teshil ettir ilm esi hak
k ın d a ).

1937 yılından 1949 yılma kadar çalışmış olduğu Ereğli Kö
mür işletmesi yer altı ocaklarında mezkûr tarihte rahatsızlanıp 
ve tekrar çalışabilecek bir durumda olmadığı için işine son ve
rilmiş bulunduğunu belirterek,
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Bilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııc sebepten verildiği

Zikrolunan iş yerinde musap olduğu Siligoz hastalığının 
Amele Birliği doktorları tarafından ve müessese himaye olun
mak maksadı ile Tüberküloz olarak ve bililtizam yanlış teşhis 
olunmuş bulunduğundan ve İşçi Sigotalaı Kuumunca da has
talığının meslek hastalığı olarak kabul edilmediği gibi yeniden 
muayene ettirilmesi hususundaki taleplerinin de reddedilmiş 
bulunduğundan şikâyetle; amele birliği hastanesinde tekrar mu
ayene ettirilip hasalığmın meslek hastalığı olarak kabul olunma
sı esbabının temin buyurulmasını istemektedir.

Çalışma Vekâletimin cevabi yazısında : Mumaileyh hakkında; 
gerek Ankara Verem Savaş Dispanserliğince ve gerekse Sağlık 
Şûrasınca tanzim olunan raporlara nazaran tüberküloz teşhisi 
konmuş bulunduğu için bu hastalığın işçilerin sağlığını koruma 
ve iş emniyeti tüzüğünün 34 ncü maddesine göre meslek hasta
lığı olarak kabulünün mümkün bulunmadığı;

4772 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin son fıkrasında; (Her 
hangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması üzerin
de çıkabilecek uyuşmazlıkla Yüksek Sağlık Şûrasınca kesin 
karara bağlanır) denildiğinden dilekçe sahibine sigortaca bir 
yardım yapılmasına kanuni imkân görülemediği bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve dilekçinin kaza mer
ciine müracaatta muhtar bulunmasına göre; vâki talebi hakkın
da komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarih}

6149 13 . IV . 1953

10:!51 / ‘K i l4 Hıza A v la .
1). 1). Y. Haydar
paşa Malzeme Tes
limatına ve Yollama 
Md. nı enı urla riııd a 11. 
S. 34009.
İstanbul.

(Dilekçi özeli : Nazarı itibara 
■Alınmamış olan müddeti hizmeti
nin d t emeklilik müddetine ilân 
olunması hal,kındıı).

Dilekçi : 23 . LV . 1925 senesinden 29 . IV . 1935 senesine ka
dar bahriyede geçen 9 sene 8 ay 6 günlük hizmetine mukabil 4 
sene 1 ay 13 günlük hizmetinin tekaüt müddetine eklenmek su
retiyle mağdur edildiğini beyanla, bakıyei hizmetinin de emek
lilik hesabına katılmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : 1927 yılında er ola
rak orduya intisap edip, 1935 yılında gedikli çavuş olarak ve 
1683 sayılı Kanunun hükmüne göre tazminat ödenmek suretiy
le emekliye sevkedilmiş bulunan dilekçinin bu hizmeti hakkın
da ancak Emekli Sandığı Kanununun 36 nci maddesi gereğince
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Dilekçe

No.

10353/9616

10345/9617

ve 100 ncü maddedeki esaslar dairesinde muamele ifa olunabi
leceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 5434 saydı Emekli Sandığı Kanunu hü
kümleri muvacehesinde komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

6150 13 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Para cezalarının 
tecil olunması hakkında).

Dilekçi : ihtiyat yoklamaları için askerlik şubesinden vâki 
dâvelle alâkalıların nüfus tezkereleri ile birlikte ve zamanında 
müracaat etmiş bulunduğu halde, şube reisinin vefatı dolayısiy- 
le noksan kalan mezkûr muameleden dolayı halkın 15 er lira 
para cezasına çarptırılıp ve cebren tahsiline tevessül olundu
ğundan şikâyet ederek bir hata neticesi tarh olunan mezkûr pa
ra cezalarının halen fakrü hal içerisinde bulunmalarına binaen 
tensip olunacak bir müddet için tecil olunmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr köy 
halkı hakkında; 1111 sayılı Askerlik Kanununun 92 nci mad
desi gereğince verilen idare kurulu kararının mevzuata aykırı 
görülerek aynı kanunun 103 ncü maddesi gereğince iptal edil
miş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; yerine getiril
miş olduğu anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6151 13 . IV . 1953

Ahmet Akın. 
Bedi Köyünden. 
Gölpazan.

Arif Günan. (Dilekçe ¡keti : Tütün mahsulle-
Nalinler Köyünde. rinin imha olunmaması hakkında)
Orhaneli. Dilekçi: Üç yıldır yapılan deneme ekimlerinden elde ettikleri 

tütün mahsulünün iyi vasıfta görülüp ve idarece mubayaa edilme
sine güvenerek mütaakıp yılda da yaptıkları zeriyatın, tam ke
male gelmiş bulunduğu bir sırada bu ekimin memnuiyeti hakkın
da kendilerine tebligat yapılarak mahsullerinin imhası ciheti
ne gidilmek istenildiğinden bahsile; mezkûr memnuiyetin ge
lecek yıllar için kabul buyurularak mahsullerinin imha olun
mamasını istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Üç yıllık 
tecrübe ekimleri menfi netice verdiğinden dolayı tütün ekimi 
yasak edilen ve bu yasak karan ekim mevsiminden önce 
kendilerine bildirilmiş olan mezkûr köy halkından 14 ekicinin; 
hilafı kanun ekmiş oldukları tütünlerin söktürülmesinden baş
ka yapılacak bir muamele olmadığı için keyfiyetin bu yolda



_  7 —

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

Tekel Genel Müdürlüğüne tebliğ edilmiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6152 13 . IV . 1953

10356/9G19 Osman Erten. (Dilekçe özeti : Eşya ve parasını
10390/9647 Dereboğazı Mah. çalarak kendisini terkeden ailesi

No. 7 de. ile, bununla (ja/yrimeşnı bir hayat
Hendek. geçiren şahsın tecziye olunmaları

hakkında).

Dilekçi : Resmî nikâhlısı bulunan ailesi Naciye’nin; şahsi 
ev eşyası ile ve adına 500 lira para da dolandırmak suretiyle 
kendisini terkedip ve başka bir şahısla zina etmekte bulundu
ğundan, bu mevzuda Üsküdar Savcılığına yaptığı müracaatla
rının da bunların himayesi maksadı ile neticesiz kaldığından 
şikâyet ederek cezalandırılmalarını ve hukukunun aranması 
esbabının temin buyurulmasım istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Türk Ceza Kanunu
nun 524 ncü maddesine göre; karı koca arasında hırsızlık ve 
dolandırıcılıktan dolay takibat icrasma imkân olmadığından 
ve isnatolunan zina suçunu teyit eder delil ve emare de bulun
madığından bahsile her iki husus hakkında, ayrı, ayrı takipsiz
lik karan verildi.

Bunlardan zina hakkında verilen takipsizlik kararının iti- 
razen tetkik ve merciince reddedilmiş olduğu ve diğer takip
sizlik kararında da mezkûr maddei kanuniye muvacehesinde 
bir yolsuzluk görülmediği ve keyfiyetin 10 . VIII . 1951 tarihli 
müracaatına karşılık müştekiye de tebliğ edilmiş bulunduğu 
bildirilmektedir,

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre; vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6153 13 . IV . 1953

10357/9620 Enver Uslu.
39 Tümen Mülga 
46 Sahra Posta 
Şefi (7337 - 2448) 
İskenderun.

(Dilekçe özeti : Müstafi sayıldı
ğı hakkındaki kararın kaldırılma
sı veyahut ikramiye itası talebine 
dair).

Dilekçi : Çalışmakta olduğu 46 ncı Sahra Postasının lağvı 
üzerine, Nisan 1951 tarihinde asıl mahalli memuriyeti olan İz
mit P. T. T. Merkezinde vazifeye başlaması icabederken ağır
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bir şekilde hastalanan validesini yalnız bırakamaması yüzünden 
vazifesi başına gidemediğini, gerek bu durumu ve gerekse al
dığı sağlık raporunu merkeze göndermiş ve mezupniyet veril
mesi için de müracaat etmiş bulunmasına rağmen İstanbul böl
ge müdürlüğünce 2 Temmuz 1951 tarihinde müstafi telâkki 
edilip ve bu durumun 12 Temmuzl951 tarihinde kendisine teb
liğ edilmiş ve zikrolunan tarihler arasındaki 5 aylık maaşının 
dahi verilmiyerek sefalete düçar edilmiş bulunduğundan şikâ
yet ederek; 19 yıllık mesbuk hizmetli nazarı itibara alınmaksı
zın yapılan bu haksız muamelenin ıslah olunmasını veyahut 
ikramiye itasını dilemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Mevzu itiba
riyle vekâletlerini ilgilendiren bir cihet görülemediği bildiril
mektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

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

6154 13 . IV . 1953

10358/9621 Fehmi Lşıkay. (Dilekçe özeti : İskân yardımm-
Kestel Köyünde. dan faydalandırılması hakkında).
Gürsu - Bursa. Dilekçi : Bulgarlarm Türk akalliyetüne reva gördüğü ma

lûm mezalim yüzünden 22 . XI . 1949 tarihinde serbest göçmen 
olarak yurda gelip ve Türk tâbiiyetine de kabul edilmiş ve 2510 
sayılı Kanunla tanınan vergi muafiyetlerinden dahi istifade 
etmekte bulunduğu halde; yurda 1 . I . 1950 tarihinden önce 
gelmiş olduğu için bu kanunun 7 nci maddesi ile tanınan hak 
ve yardımlardan istifade edemiyeceğinin bildirilmiş olduğundan 
bahsile kanunun ruh ve maksadına muhalif olan bu tarzı mua
melenin düzeltilerek kendisinin de emsali misillû iskân yardı- 
ıryndan faydalandırılmasını, mümkün olmadığı takdirde ber
berlik sanatını icra edebilmesi için 500 lira kadar nakdî bir 
yardım yapılmasını istemektedir.

Devleti Vekâletinin cevabi yazısında : 2510 sayılı Kanunun 
15 nci maddesinin 3 ncü bendine göre: serbest göçmenlere yar
dım yapılamıyacağı, ancak imkân bulunduğu takdirde borç
lanma suretiyle ev yeri ve arazi verilebileceği bu itibarla adı 
geçene nakdî yardım yapılmasına imkân görülemediği, ancak 
ev yeri veya dükkân arsası verilmesi hususunun Bursa Valili
ğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre; vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6155 13 . IV . 1953
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Dilekçe
No.

10365/9623

10368/9626

Ömer Yılmaz ve ar. 
Cebeci Mülkiye 
Okulu arkası.
No. 133.
Anıkaı».

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

(Dilekçe özeti : Çarşı ve mahal- 
lât Bekçileri Kanununun değişti
rilmeni hakkımla).

Dilekçiler : 100 lira aylık ücretli ve her türlü haklardan 
mahrum bulunan ve ayrıca da sık sık maaş lîat’ı cezası gören 
çarşı ve mahallât bekçilerinin; polise yardımcı olarak ifa et
tikleri vazifenin ehemmiyetine işaret ederek; terfihleri esbabı
nın temini için alâkalı kanunun değiştirilmesini istemektedir
ler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Çankaya Kazası ge
ce bekçilerinden olan dilekçilerin sair bekçiler gibi mevcut yö
netmelik dairesinde geceleri vazife görüp gündüzleri istirahat 
etmekte oldukları ve başkaca çalıştırılmadıkları.

Disipline ve vazifeye muhalif vâki hareektlerinden dolayı 
verilen cezadan muğber olarak böyle bir şikâyette bulunduk
ları belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talep ile ilgili kanun 
lâyihasının İncelenmekte olan İçişleri Komisyonuna tevdi 
olunmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6156 13 . IV . 1953

Ahmet Tanyeri 
ve ar.
Göçmen. 
Bulgurca 
de.
İzmir.

Köyün-

( Dilekçe özeti : Göçmen sıfatı ile 
kendilerine tahsis ve temlik ■olun
muş bulunan arazinin ellerindin 
alınmasına mulıal bırakılmaması 
hakkında).

Dilekçiler : 1937 yılında; Bulgaristan’dan getirilerek İz
mir’in Bulgurca Köyünde iskân olunan 17 hane halka tahsis 
ve adlarına temlik olunan ve bu suretle 13 yıldır tahtı tasar
ruflarında bulunan Lamber Çiftliği arazisi üzerinde hakkı te
sahup iddia eden Tekeli köylülerinin bu müdahale ve izaçların- 
dan kendilerinin korunmasını istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : 1941 yıhnda; 17 ha
neden ibaret olan muhacirlere tevzi ve iskân kayıtları ile adla- 
arma temlik olunmuş bulunan bu arazi üzerinde Hazine ve mu
hacirler aleyhine her hangi bir dava ikame edilmemiş ve dola- 
yisiyle 3667 sayıh Kanunla tâyin olunan müddetin de sona ermiş 
bulunması itbarı ile tamamen bu muhacirlerin mülkiyetine 
geçmiş olduğu anlaşıldığından yapılan temlik muamelesine is
tinaden bunlar namına derhal tapuya bağlanması hususunun 
İzmir Valiliğine yazıldığı bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre vâki talep hak-
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Dilekçe

No.

10371/9620

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

kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

615? " 13. IV . 1953

Emin Kanık. 
Yarbay.
380 Piyade Alay 
Komutan Muavini. 
Samsun.

(Dilekçe özeti : Nasbinin 
t ilmesi h aklimda).

düzel-

Dilekçi : Asteğmenlik nasbinin, mücadelei milliyeye fiilen 
iştirak etmiş olduğu 1336 yılına alınmak suretiyle düzeltilme
si için açmış bulunduğu dâvanm zaman aşımı dolayısiyle red
dini mutazammın bulunan Askeri Yargıtay kararında isabet 
bulunmadığını, ezcümle : Dilekçede isimleri zikrolunan subay
ların birinci Cihan ve istiklâl harblerine ait vâki talepleri ve 
kendisi ile aynı hukuki durumu haiz bulunan Süvari Albayı 
Kemal Biner’e ait dâvayı haklı ve kanuni olarak müddeti 
içerisinde açılmış birer dâva mahiyetinde kabul ve nazarı iti
bara alan mezkûr mahkemenin, kendisine ait bu dâvayı idari dâ
va mevzuu olacak ihtilâfların tekevvün edebilmesinin ancak 
ferdin uğradığı haksızlığa; emsal hâdise; ve fiiller ve idari ta
sarruflarla muttali olması mümkün bulunduğunu teemmül et
meksizin reddetmiş bulunmasından ve Millî Müdafaa Vekâleti
nin bu bapta; kendisinin 1337 yılında Anadolu’ya iltihak ettiği 
yolundaki müdafaasının tamamen yersiz ve mesnetsiz bulun
duğundan şikâyet ederek; gerek bu durum ve gerekse 1950 yı
lında yürürlüğe giren Terfi Kanunu dolayısiyle uğradığı mağ
duriyetin telâfisi için üsteğmenlikten itibaren bütün naspları- 
nın birer yıl ileriye götürülmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 20 Temmuz 
1337 yılında talebe olarak Anadolu’ya iltihakla Ankara Talim- 
gâhmda 1, 5 aylık bir talime tâbi tutulduktan sonra 5 Eylül 
1337 tarihinde asteğmen nasbedilen dilekçinin gerek bu nasbi
nin ve gerekse yapılan mütiaakıp terfilerinin tamamen mevzuat 
dariesinde cereyan etmiş bulunduğu, kendisine emsal gösterdi
ği Kemal Biner’in ise 1336 yılında Anadolu’ya iltihak etmiş 
olup ve Askerî Yargıtaydan aldığı karar gereğince üsteğmen
lik nasbinin 1336 olarak düzeltilmiş olduğu, dilekçinin bu mev
zuda açtığı dâvanın ve tashihi karar talebinin Askeri Yargı- 
tayca müruruzamandan dolayı reddedilmiş olduğunu bildir
mektedir.

Gereği düşünüldü : 3410 sayılı Kanuna göre; Askerî Tem
yiz Mahkemesince incelenmesi icabeden ve bu mercice de karara 
bağlandığı anlaşılan vâki talep hakkında bu bakımdan komis
yonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

6158 13 . IV . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

10372/0630 Ekberşah Ermet.
1460 So. No. 12. 
AlsancaJk - İzmir.

(Dilekçe özeti : Kuvayi Millvyede 
sebkeden müddeti hi&metinin 
emeklilik hesabına katılması hak
kında}.

Dilekçi : 26 sene 2 aylık müddeti hizmeti sonunda ve yaş 
haddinen dolayı Devlet Demiryolları idaresinden emekliye sev- 
kolunmuş bulunduğunu belirterek ekli vesikada görülen ve Ku
vayi Milliyede geçen hizmet müddetünin de emeklilik hesabına 
katılmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Millî Savunma 
Vekâletinin işarına atfen; dilekçinin; ordu emrinde muzika 
gedikli erbaşlığı ile hizmet ettiğine dair bir kayda tesadüf 
olunamadığı anlaşıldığından, hakkında; 5434 sayılı Kanunun 
geçici 14 ncü maddesinin B fıkrasına tevfikan muamele ifası
na imkân görülemeiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında; komisyonumuzca bir muamele ifasma mahal olma
dığına karar verlidi.

Dilekçiler : Bir katil hâdisesi dolayısiyle Gaziantieb Ağır 
Ceza Mahkemesi karan ile ve 3236 sayılı Kanuna tevfikan teb’id 
olunduklan mahallerden Af Kanununun yürürlüğe girmesi 
üzerine serbest bırakılıp ve köylerine dönmüş iken bilâhara 
bu kanundan faydalanmıyacaklan beyanı ile tekrar mürettep 
mahallerine uzaklaştırılmak istenildiklerinden bahsile; köyle
rinde hasım taraftan hiçbir kimse de kalmadığı için haklann- 
da ittihaz olunan bu karann hususi af yolu ile kaldırılmasını 
istemektedirler.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısmda : Gazianteb’in Küllük 
Köyünden Mihcaz Mehmedi kan gütme saikiyle öldürdüğün
den dolayı aynı yer Ağır ceza mahkemesinin bir karan ile 15 
yıl ağır hapse mahkûm edilen Kürdo Kanlı ile aynı dam altın
da yaşıyan dilekçiler hakkında da 3236 sayılı Kan Gütme Ka
nununa tevfikan Kayseri Vilâyetine nakil karan verilmiş bu
lunduğu. Her ne kadar Af Kanunu dolayısiyle ve Kayseri Müd- 
dei Umumiliğince bu kanundan faydalandırılarak serbest bıra
kılan bu kişiler hakkında yapılan muhabere neticesinde bu 
kanundan faydalanamıyacaklan tesbit) olunarak tekrar adı ge
çen vilâyete şevklerine tevessül olunduğu.

Mezkûr kanuna göre verilen nakil karan bu kişilerin haya
tını korumak maksadı ile verilen ve kanuni bir tedbir karan 
mahiyetini taşıyıp, cezai bir mahiyeti bulunmaması bakımın-

Karar No. Karar tarihi

6159 13 . IV . 1953

10373/9631 Hamo Kanlı ve ar.
Küllü'k Köyünde. 
Gazianteb.

(Dilekçe özeti : Hususi af talebine 
dair).
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Dilekçe

No.

10374/9632

10378/9636

dan; bunların A f Kanunundan faydalandınlmamalarmda ka
nuna uymıyan bir cihet görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre; talep hakkında yapı
lacak fnuamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

6160 13 . IV . 1953

C Dilekçe özeti : Jandarma mes- 
Iekine tekrar alnımasî veya her 
hangi bir vazifeye tâyin olunma
sı hakkında).

Dilekçi : Muvazzaflık hizmetini yaparak terhis edilmiş bu
lunduğu jandarma meslekine tekrar intisap edip ve Mengen 
Jandarma Birliğinde çalışmakta iken üsteğmenin kendisine 
olan iğbirarından dolayı meslekten çıkarıldığından şikâyet ede
rek; tekrar alınmasını veyahut başka bir vazifeye tâyin olun
masını istemetkedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Kayıt ve kabul sure
tiyle mesleke alınıp denenmesi için Mengen Kazası Jandarma 
Birliğine gönderilen dilekçi hakkında mafevk üstleri tarafın
dan verilen raporlarla başarısı görülemediği için jandarma 
erat işlemleri hakkındaki yönetmeliğin 36 ncı maddesi gere
ğince terhis edilmiş bulunduğu ve yapılan muamele mevzuata 
uygun bulunduğundan tekrar tavzifine imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında komisyonumuzca bir işlem ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6161 13 . IV . 1953

( Dilekçe özeli : Mâlûliyet aylıyı 
baylanması hakkında).

Dilekçi : 1930 yılında muvazzaf askerlik hizmetini yapmak
ta iken ve bir manevra sırasında her iki gözünden mâlûl kal
dığını ve bunu müeyyit askerî heyeti sıhhiye raporları 31 . V . 
1951 tarih ve Karaman Askerlik Şubesinin 457 sayılı yazıları 
ile Askerî Emekli Şubesine gönderildiği halde; bir netice ala
madığım belirterek geçimine medar olacak miktarda mâlûli- 
yet aylığı bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Ahiren Kon
ya Askerî hastanesinde muayene ettirilerek verilen 1951 tarih 
ve 991 sayılı raporla; her iki gözü de rüyeıtten mahrum bu
lunduğu belirtilen mumaileyhin; askerlik şubesinin meşruhatlı 
künye kaydında gösterilen 29/2438 sayılı ve 1931 tarihli raporu

Mehmet Erbaş. 
Hisar Malı. de. 
Karaman.

Sabri Aydın. 
Koruoba Köyünde. 
Biga.
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Dilekçe

No.

♦

10380/9637

da celp ve tetkik olunarak Harkatülbevl neticesi her iki gö
zündeki rüyetin 10/2 olması bakımından çürüğe çıkarıldığı 
anlaşıldığı için, 683 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi ile vazife 
tesiri mâlûl kalanlara tanınan haktan istifade ettirilerek ken
disine aylık bağlanmasına imkân bulunmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına 
ve dilekçinin kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

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

6162 13 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : 5434 sayıl/ı Kanu
nun geçici 14 ncii maddesinin B 
fıkrasının değiştirilmesi hakkın
da).

Dilekçi : ./andarma meslekinin tarihi tesisi ve teşekkülünde 
intisap ettiği jandarma meslekinde; jandarma efradı cedit ve 
Üsküp Karakol Kumandanları Okulunda tahsil görüp; mükel
leflik hizmetini ifadan sonra ve ihraz ettiği kıdemli küçük za
bitlik rütbesi ile muhtelif cephe ve savaşlara fiilen iştirak et
mek suretiyle geçirdiği 14 yıllık hizmetinin halen çalışmakta 
bulunduğu mülki hizmet müddetine ilâve olunmasının hak ve 
adalete uygun düşmediğine temas ederek kendisi ve emsalleri^ 
gibi fedakâr vatan evlâtlarının; bu hakkından mahrum edilme
mesi için 5434 sayılı Emekli Kanununun geçici 14 ncü madde
sinin B fıkrası şümulüne alınmalarını istemektedir.

Jandarma Genel komutanlığının cevabi yazısmda : 339 yı
lında küçük zâbit rütbesi ile jandarmadan terhis olunmuş bulu
nan dilekçinin; sınıfı küçük zâbit olması itibarı ile 1681 sayılı Ka
nunla 1931 yılında ihdas olunan jandarma arstsubaylarmdan 
bulunmadığı, dolayısiyle zikrolunan maddei kanuniyeye taban 
mezkûr hizmetinin mülki hizmetlerine ilâvesine imkân görüle
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan lialep hakkında komisyonumuzca bu sıfatla yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

İhsan Ertanıl.
T. C. Ziraat Ban
kası Zatişleri Mü
dürlüğü Tetkik 
Memuru.
Ankara.

6163 13 . IV . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

10381/9638 Şahnaz Deniz ve ar. 
Beyoğlu Mis So. 
Gökçek Ap. No. 9. 
Beyoğlu - İstanbul

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Vakıflar mevzul
unda bugüne kadar yapılan yol
suz muamelelerden şikâyet).

Dilekçiler : Cumhuriyetimizin tarihi teessüsünde 100 - 200 
milyon lira değerinde olan vakıf müesseselerinin Halk Partisi 
İdaresinin bu hayır müesseseleri üzerinde vesayet muraka
besi şümulünü aşan ve Anayasaya muhalif tasarruf, gasıp ve 
imha hareketleri yüzünden; idame ve tamiratlmın dahi yapıla
maz bir hale geldiğini ve ezcümle bir ilâm vasfını haiz olan va
kıfnameler hilâfma, evlâda intikal eden bu müesseselerin Ana- 
yasaya mugayir hükümler taşıyan Vakıflar Kanunu ile, Tevhi
di Tedrisat Kanununun maksadı vaz’ına muhalif olarak imha 
ve müsadere olunduğundan, muahedeler mucibince Trablus 
Garp’ta, Yunanistan’da Bulgaristan’da ve Yugoslavya’da 
kalıp ve bedelleri Hükümetimize edenmiş olan vakıf emlâkine 
ait bu bedellerin hakiki sahiplerine ödenmiyerek şu veya 
bu şekilde başkalarına ihsan olunmuş bulunduğunu, keza bu 
mevzuda gayrimüslim vatandaşlara ve vakıflara tanınan hisse 
ve imtiyazların bu emlâkin hakiki musarrıflanndan esirgenmiş 
bulunduğunu belirterek; müsadere ve gasba tâbi tutulan bu 
emlâkin aynen iade veya tazminen ödetilmesini,

Vakıflar İdaresinin üniversiteler misillû muhtar bir idareye 
tevdi olunmasını ve Mısır idaresinde olduğu gibi vakıf mümes
sillerinin de bulunabileceği bir komisyon teşkili ile müstakbel 
evkaf idaresi şeklinin tesbit ve tâyn olunmasını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Bu hususlardan mühim bir 
kısmı hakkında idareten bir karara varılmasının mümkün ol
mayıp, birer kanun mevzuu teşkil etmekte bulundukları bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca; bu sıfatla yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tnrib?

6164 13 . IV . 1953

10382/9639 Nahide Bulgurlu. 
Yokuşçeşme Hay
rettin Mah. Tekke 
So. No. 4.
Samatya - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Hakla kanunisi 
olduğu halde vazifesi başında 
ölen oğlundan dolayı kendisini 
ikramiye ve maaş tahsis olunma
dığından şikâyet).

Dilekçi : Kıdemli Üsteğmen iken hasbelvazife geçirdiği bir 
otomobil kazası dolayısiyle yatınltığı Gülhane Hastanesinde 
1 Ekim 1950 tarihinde vefat eden oğlu Kemal Çınar’dan kendi
sine ikramiye ve maaş tahsisi hakkında 6 . XI . 1950 tarihli Di
lekçesi ile kıta komutanlığı olan Aşkale Askerî Posta 18299



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

komutanlığına ve Millî Savunma Vekâletine yaptığı müracaat
lar üzerine örneklerini eklice gönderdiği yazışmalara nazaran 
muhabere cereyan etmiş bulunmasına ve Fatih Kaymakamlı
ğında tekemmül eden dosyasmda mevcut yine suretleri ekli ya
zılara göre kendisinin muavenete muhtaç bir durumda bulun
duğu belirtilmesine rağmen, gûya vaktinde müracaat! etmemiş 
bulunduğundan dolayı bu hakkının sâkıt olduğunu ve sade
ce dul eşine maaş bağlandığının bildirildiğinden şikâyet ederek 
Kore’de savaşan iki oğlunun da hayat ve mematmdan hiçbir 
haber alamadığı için çektiği bu iki katlı elemini tehvine medar 
olmak üzere vârit olmıyan bu sukutu hak müddeti dolayısiyle zı
yaa uğratılmak istenen hakkının tanınması esbabının temin bu- 
yurulmasmı istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
bahselitiği tarihte her hangi bir müracaatta bulunmadığı, ölü 
Kemal Çınar oğlunun eşi Hayrünnisa 30 Kasım 1950 tarihin
de yaptığı müracaat ve ifa olunan tahkikat üzerine Emekli 
Sandığı Genel Müdürlüğünce kendisine 4 . VII . 1951 tarihin
de 1030 lira toptan ödemede bulunulduğu;

Gerek Bâlâ Kaymakamlığının 18 . XII . 1950 tarihli yazı
sına ve gerekse Fatih idare Kurulunun 14 . III . 1951 tarihli 
kararına göre dilekçinin ve eşi Tevfik Çınar’ ın muavenete 
muhtaç bulunmadıklarının tesbit olunduğu.

Buna rağmen müstedi hakkında yapılacak bir işlem varsa 
bildirilmesi hususunun 5 . IX . 1951 tarihli bir yazı ile tekrar 
Emekli Sandığından sorulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar olan 
dilekçinin vâki talebi hakkında komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6165 13 . IV . 1953

10384/9641

1038.r>/9642

Kâzım Dilek .
Sotka Malı. Mektep 
So. No. 3.
Trabzon.

Bilâl Bıyıklı.
Sotka Mah. Çulha 
So. No. 41. 
Trabzon.

(Dilekçe özeti : Arazi verilmesi 
r ilmesi hakkın el (t).

Dilekçiler : 9 - 14 nüfusa sahip ve toprağa muhtaç çiftçiler
den bulunduklarını belirterek maişetlerine medar olmak üzere 
Trabzon iklimine uygun vasıf Da ve binlerce dönüm boş arazisi 
mevcut olan Samsun vilâyetinin Çaltı mevkiinde (Toprak dağı
tımını beklemeleri hususunda yapılan tebligatın içinde bulun
dukları müşkül şartlar bakımından kendilerini tatmin etmediği 
için) bir an önce topraklandırılmaları -esbabının istikmal buyu- 
rulmasını istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin; daha ön
ce vâki müracaatları üzerine yapılan tetkikat ve verilen ce
vaplan havi dosya üzerinde tekrar yapılan incelemeye göre; 
toprağa muhtaç çiftçilerden olduklan takdirde; müstedilere



Dilekçe
No.

10386/9643

13088/9645

- 16 —

Komisyon kararı ve ue sebepten verildiği

Samsun İlinde toprak verilebilmesi için; 4753 sayılı Kanuna 
tevfikan bu bölgede yapılacak arazi dağıtımından ve mahallî 
ihtiyaç karşılandıktan sonra fazla arazi zuhur etmesinin icap 
ettiği ve kendilerine de bu yolda tebligat yapılmış olduğu ve şim
dilik yapılacak başkaca bir muamele bulunmadığı bildirilmekte 
ve Muş İlinde tloprak verilmesi istenildiği takdirde bulunduk
ları yer Valiliğine müracaat olunması gerektiğine işaret olun
maktadır.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabma göre; 
vâki talepler hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı vc adresi

6166 13 . IV . 1953

Şevket Yıkmaz.
Başköyünde.
Murgul.

(Dilekçe özeti : Murgul İşletme
sin cc kendisine yardmı yapılmadı
ğından şikâyet).

Dilekçi : 8 yıldır çalışmakta olduğu Murgul Bakır işletme
si hastanesinde yapılan bir fıtık ameliyatını mütaakıp ve baş
hekimin kendisine bağırsak veremi olduğunu ve çalışamıyaca- 
ğını ifade ederek; hastalığı tamamen iyileşmemiş bir durumda 
verdiği 15 günlük istirahatle evine gidip yattığını, devam eden 
hastalık durumunu adı geçen İşletme İdare memurluğuna bil
dirmiş olmasına rağmen hiçbir alâka gösterilmediği gibi iki ay 
sonra kalkıp gittiği vakit işine nihayet verildiğinin bildirilmiş 
bulunduğundan şikâyet ederek kanuni haklarının verilmesini 
istemektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin; isti
rahat müddetinin hitamında işine başlamadığı için « Etibank 
memurları ve müstahdemleri talimatnamesinin » 58 nci madde
sine göre müstafi addedilmiş bulunduğu;

İşletme doktoru tarafından mumaileyhe iddia olunduğu şe- 
şilde bir söz söylenmesinin de vârit bulunmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar olan 
dilekçinin vâki talebi hakkında; komisyonumuzca bir mua
mele ifasına mahal görülemediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6167 13 . IV . 1953

Haşan Timurel. 
Hayrettin Çavuş. 
Ferah So. No. 31. 
Üsküdar - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Emeklilik hakkı 
tantınması hakkında).

Dilekçi : 1916 dan 1926 senesine kadar Millî Müdafaa Ve
kâleti imalâtı Harbiye Umum Müdürlüğü Tapa Fabrikasında 
geçen 10 yıllık hizmetinin; yaş haddinden dolayı ayrılmış ol
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

duğu Devlet Demiryolları İdaresinde geçen 14 yıllık hizmet 
müddetine eklenmek suretiyle emeklilik hakkının tanınmasını 
istemekteir.

Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu Genel Müdürlüğünün 
cevabi yazısına bağlı Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığı Müdürlüğü tezkeresinde :

Dilekçinin gerek fabrika memur ve işçilerinin sigortalan 
hakkmdaki 1926 tarih ve 895 ve gerekse tiekaütlük hakla- 
nna dair olan 1939 tarihli 3575 sayılı kanunlardan önce fabri
kadan aynlmış bulunması itibariyle sandıkla her hangi bir su
retle alâkası bulunmadığı bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar 
olan dilekçinin talebi hakkında; vâki işara göre komisyonumuz
ca bir muamele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6168 13 . IV . 1953

10391/9648 Hafize Temel. 
Aşağızavar’dan. 
ölü Tahsildar Ah
met Eşi. 
Kağızman.

(Dilekçe özeti : Kızı Zennure ’ye
de yetim maaşı bağlanması hak
kında).

Dilekçi : Kocası özel idare Tahsildan ölü Ahmet’ten ken
disine ve diğer evlâtlarına dul ve yetim aylığı bağlandığı sıra
da; unutulan ve aklen mâlûl bulunan kızı Zennure’ye de emsa
li misillû ve kaydi hayat şartı ile aylık bağlanmasını istemek
ledir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Babasının ölümü ta
rihinde 32 yaşında olan adı geçenin bu mâlûliyetini tevsik eden 
her hangi bir belge ibraz olunmadığı için kendisine maaş tah
sis edilememiş bulunduğu bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6169 13 . IV . 1953

10392/9649 Şaban Laçin. (Dilekçe özeti : Hasar mazbatası
Kasap esnafından. muhtevasının nakden veya, aynen
Bayburt. ödenmesi hakkında).

Dilekçi : Harb esnasında; düşman tarafından tahrip edil
miş bulunan evine ait o tarihlerde almış olduğu ekli hasar 
mazbatası muhtevasının nakden veya metruk Hazine arazile
rinden verilmek suretiyle ödenmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Harikzedelerin duru
munu katî olarak tasfiye etmiş bulunan 1771 sayılı Kanunun
5 nci maddesi ile meskene muhtaç harikzedelerin işgallerinde
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi K om isyon  kara it ve mc seb ep ten  verild iğ i

bulunan meskenlerin aidiyeti ciheti ne olursa olsun uhdelerinde 
ipka ve adlarına temlik olunması derpiş olunmuş bulunup bu 
tarihte ev işgal etmemiş olanlara yeniden verileceğine dair bir 
hükmü ihtiva etmediği gibi bu gibilerin zarar ve ziyanlarının 
tazmini hakkmdaki 622 sayılı Kanunun da 27 . VI . 1932 tarih 
ve 2033 sayılı Kanunla ilga edilmiş bulunması itibariyle dilek
çiye bir şey verilmesine kanuni imkân bulunmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut Kanun hükümleri karşısında 
vâki talep hakkında; komisyonumuzca bir işlem ifasma mahal 
görülmediğine, bu duruma rağmen dilekçinin kaza merciine

* de müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Dilekçiler : ilerde bir kazanç temini maksadiyle ve aldık
ları kazanç karnelerine istinaden malî takatlari fevkmda ihti
yar etlikleri masraflarla meydana getirdikleri şeker imalâtha
ne ve tesislerinin; işletilmesine müsaade olunmamak suretiyle 
telâfisi gayrikabil bir mağduriyete duçar olacaklarını belirte
rek buna mütaallik emrin iptaliyle, tesislerinin işletilmesi için 
emir verilmesini istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Toz şekerden tazyikle 
kesme ve kiib şeker imal etmek üzere 5 . III . 1951 tarihli di
lekçe ile Çorum valiliğine müracaat etmiş olan müştekilere ait 
bu müracaatin 5 . IV . 1951 tarihinde bakanlığa gönderilmesi 
üzerine; yurtta bu kabîl faaliyetlerin artmış bulunduğu göz 
önünde tutularak hâdisenin şümullü bir şekilde tetkiki cihe
tine gidilmiş bulunulduğu bir sırada ve henüz mahiyeti ve deva
mı şüpheli olan bu işe ait birtakım alet ve malzeme almak su
retiyle dilekçilerin ticari basiretsizlikleri yüzünden doğan za
rar ve ziyanlarında hiçbir kimseye kusur atfolunamıyacağı.

Nitekim bu imalâtta şeker döküntülerinin de kullanılmak 
suretiyle elde olunup ve şeker şirketi mamulleri meyanında bu 
gayrisıhhi mamullerin ede satışına tevessül olunduğu ve aynı 
zamanda Şeker Şirketinin mamullerinden toz ve kesme şekerleri 
arasındaki farka karşılık olarak Hazine tarafından kiloda alı
nan 27 kuruş kadar bir vergi zıyaı karşısında bulunulduğu 
tlesbit olunarak 16 . XII . 1951 tariinde yürürlüğe giren Vekil
ler Heyetinin 27 . X . 1951 gün ve 13801 sayılı karan ile kabul 
olunan 846 sayılı Koordinasyon karan ile bunlann imâl, alım 
ve satımının menolunmuş bulunduğu bildirilmektedir..

Gereği düşünüldü : Millî Korunma Kanunu ile tanınan bir

Karar No. Karar tarihi

6170 13 . IV . 1953

10394/9651 Hakkı Ilga/, ve, ar. ( l)ihJ;çc özeli : Şeker imaline 
mahsus müesseselerinin işletilmesi
ne müsaade olunması haklında) .

UlukavaJk Malı. Ak- 
pınar So. No. 15. 
Çorum.
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Djlekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

salâhiyete istinaden ittihaz olunan kararla menolunduğu anla
şılan bir faaliyete ait şikâyet mevzuu üzerinde komisyonumuz
ca muamele ifasına mahal olmadığına, dilekçilerin kaza mercii
ne dahi müracaatta muhtar bulunduklarına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6171 13 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Tahakkuk eden 
tütün ikramiyelerinin ödenmesi 
hakkında).

Dilekçi : istiklâl Savaşında şehit olan kocası Arif Arslan’ 
dan; kendisine ve yetimlerine tahsis olunan 10 yıllık parayı 
almış olduğu halde 1934 yılında cehaleti yüzünden zamanmda 
müracaat edemediği ve 10 yıllık tediyata ait bir kayda da rast
lanamadığı için tütün ikramiyesinden istifade edemiyeceğinin 
bildirilmiş bulunduğundan şikâyet ederek ya aldığı halde 
ödenmediği iddia olunan 10 yıllık tediyenin yeniden yapılmasını, 
veyahut tahakkuk eden ikramiyelerinin ödenmesini istemekte
dir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Bidayeten 
kaydına rastlanamıyan dilekçinin; bilâhara celp ve tetkik olu
nan müsbit evrakına göre 1951 yılından muteberen tütün ikra
miyesi verilmek üzere Çaycuma şubesi- yetimler defterinin 59 
sırasına kaydı yapıldığı bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre yerine getirilmiş 
olduğu anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele 
ifasma mahal olmadığına, dilekçinin geçmiş yıllara ait vâki id
diası hakkında da kaza merciine müracaatta muhtariyetine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6172 13 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : İskân istihkakı 
olarak boş göçmen evlerinden bi
rinin kendisine verilmesi hakkın
da).

Dilekçi : Azerbaycan mültecilerinden olduğu halde ve vâki 
müracaatlarına rağmen bugüne kadar hiçbir iskân yardımı gör
mediğini belirterek boş göçmen evlerinden bir tanesinin kendi
sine verilmek suretiyle perişanlıktan kurtarılmasını istemekte
dir.

Devlet Vekâletinin cevabi -yazısında : 1931 yılmda yurda 
gelen Azerbaycan mültecilerinden olan dilekçinin 885 ve 2510 
sayılı kanunlarda tesbit olunan müddetler içerisinde her hangi 
bir iskân talebinde bulunmadığı için mültecilik sıfatını kaybet-

10396/9653 Ahmet Sünmez.
Kars Cad. de. Bak
kal Hamit Dönmez 
eliyle.
iğdir. "5

103i>5/9652 Hanmı Arslan.
Karamusa Köyünde 
Çaycuma.
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miş bulunduğu, dolayısiyle kendisine iskân yolu ile bir yardım 
yapılmasına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabma göre; 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

6173 13 . IV . 1953

1 0 3 9 9 /9 6 5 6 Kadri Güler. 
Bornova Mersinlisi. 
1561 So. No. 126. 
Sabri A'kay Nezrin
de.
İzmir.

(Dilekçe, özeti : İzmir Belediyesi 
tarafından alınan fazla paranın 
kendisine ret ve hafriyat talebi 
için istenilen paraya mahsup 
olunması hakkında).

Dilekçi : Yaptığı bir hafriyat dolayısiyle ve usulü dairesin
de tekemmül eden muamelesi ile birlikte ve avans olarak be
lediye veznescine yatırmış bulunduğu 140 liranın 20 lirasının; 
vazifelendirilen memurlara 3 lira yevmiye verilecek yerde Be
lediye encümeninin yersiz bir kararına dayanılarak 10 ar lira 
vermek suretiyle mağdur edilmiş bulunduğundan ve kazıda bâ
zı nişaneler gördüğü halde tekrar kapattınldığından ve devam 
edebilmesi için de avans harcırah yatırması teklifinde bulunul
duğundan ve saireden şikâyet ederek fuzulen alınan paranın 
hafriyata devam edebilmesi için istenilen paraya mahsup olun
mak üzere reddolunması için emir verilmesini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin; arama 
müsaadesi verilmesi için 15 . XII . 1950 tarihinde İzmir Bele
diyesine müracaat ettiği ve kanuni muamelesi ikmal olunarak 
yaptığı hafriyat neticesinde bir şey zühur etmemesi üezrine 
mukavele esasları dairesinde; yerin eski haline ifrağ olunduğu 
ve hafriyat esnasında hazır bulunan komisyon üyelerinin zu
hur ücretlerine karşılık almarak belediye emanetinde bulunan 
40 liranın da belediye encümeninin mümasil hâdiseler için ver
diği 2387 sayılı karar gereğince ve bordro ile istihkak sahiple
rine ödenmiş bulunduğu ve bu muamelede bir kanunsuzluk 
olmadığı bildirilmetkedir.

Gereği düşürtüldü : Kaza mercime müracaatta muhtar bu
lunan dilekçinin; vâki talebi hakkında komisyonumuzca bir 
muamele ifasma mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6174 13 . IV . 1953
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Dilekçe

No.

10400/9657

10404/9661

Hüseyin Hüsnü ¡Sa
raçoğlu.
Belediye Cad. No.
35 Çiftçi ve Maden
ci Mustafa Manav- 
uşalk eliyle.
Antalya.

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

(Dilekçe özeti : ladei memuriyet 
ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : Antalya Defterdarlığında gelir memuru yardım
cısı iken; Eylül 1950 de yürürlüğe giren 5655 sayılı Maliye 
Teşkilât Kanununa göre diğer arkadaşları gibi münhal bir ye
re tâyin olunması icabettiği halde açığa çıkarılmış bulundu- 
ğından ve vâki müracaatına karşılık da dilekçesine ekli Maliye 
Vekâleti Gelirler Genel Müdürlüğü yazısı ile hizmetinden isti
fade olUnamadığı ve namzet bir memur olduğu için açıkta bıra
kıldığı ve kadro dolayısiyle açıkta kalan memurlar tamamen 
yerleştirilmedikçe tekrar bir vazifeye tâyin olunamıyacağmın 
bildirilmiş bulunduğundan bahsile hakkında tatbik olunan bu 
muameledeki isabetsizliği maddeler halinde ifade ederek tekrar 
bir vazifeye tâyin olunmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Valilikten alman mâ- 
lûmata nazaran; namzet memur olan mumaileyhin hizmetinden 
istifade olunamadığı için açıkta bırakıldığı ve 5655 sayılı Ka
nunun tatbiki sırasında açıkta kalan asil memurlarla, mecburi 
hizmeti olanlardan stajyer olarak çalıştırılanların dahi tama
men yerleştirilememiş bulundukları.

Namzet olarak istihdam edilmiş bulunan dilekçinin bu ka
nunun birinci maddesi hükmünden faydalanmasına imkân ol
madığı gibi, tâyini mahalline ait memurlardan olması ve hiz
metinden istifade edilemediği için valilikçe yeniden tâyini ci
hetine gidilemediğinin anlaşıldığı bildirilmektedir.*

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında; komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görüleme
diğine ve dilekçinin kaza merciine müracaatta muhtariyetine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6175 13 . IV . 1953

Sait Korkma/, ve ar.
Felahiye Nahiye
sinde .
Kayseri.

Dilekçiler : Bulgaristan göçmenlerinden olup ve Felâhiye 
Nahiyesinde iskân olunmuş bulunduklannı belirtilerek kendile
rine tahsis olunan ev yerlerinin köy haricvinde, sudan mahrum 
kayalık ve. mezarlık mevkiinde, topraklarının da keza kayalık 
ve gayrimüsait bir mevkide kâin olduğundan şikâyetle daha 

a müsait mahallerden verilmesini istemetkedirler.
Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Kayseri Valiliğinden 

alınan yazıya atfen; bu şahıslara tlahsis olunan arazilerin; içe
risinden dere geçen ve bir de değirmeni olan mükemmel bir 
mevkide bulunduğu ve iskânları hususunda büyük bir alâka

( Dilekçi özeti : Kendilerine inli
sin olunun er yeri re arazilerin 
(/ayrinıüsait mahallerde bulundu
ğundan şikâyet).
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Dilekçe

No.

10407/9663

T0409/9665

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

gösterildiği, iddia ve şikâyetlerinin vârit olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabma göre; 
vâki talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6176 13 . IV . 1953

( Dilekçe özeti : Orman Kanunu
nun köylü menfaatine olarak ve 
bir an önce değiştirilmesi hakkın
da).

Dilekçiler : Karamürsel Kazasının dağlık ve ormanlık mın- 
taka köyleri ahalisinden olduklarını ve topraklarının verim
sizliğini dolayısiyle hariçlle kazanmak zorunda kaldıklarını 
ifade ve orman bakım memurlarının şahsi husumetle ve tek ta
raflı hareket ederek kendilerine tasni ettiği orman kaçakçılığı 
suçlarından dolayı mahkemelere sevk ve gene sadece bunların 
verdikleri ifadelere ittiba olunarak hapis ve ödemeye mukte
dir olmadıkları para cezalarına mahkûm edilmiş bulundukla
rından şikâyet ederek; orman dâvasının; mevzuatta köylü men
faatine yapılacak tadilâtla bir an önce halledilmesini istemek
tedirler.

Taran Vekâletinin cevabi yazısında : Her üç şikâyetçiye ait 
isnat olunan orman suçlan açıkça belirtildikten sonra, bir kı
sım suçlarından dolayı mahkemece karar verilmiş bulunduğu 
ve yapılan muamelenin mevzuata uygun olduğu ve iddia olun
duğu gibi bakım memurlannm şahsi husumetlerinin bahis mev
zuu olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Gerek mahkemeye intikal edip ve kıs
men karara bağlanmış olan bir meseleye taallûk eden şikâyet 
konusu ve gerekse Orman Kanununun tadilini mutazammm bu
lunan talep hakkında: her iki cihetten de komisyonumuzca bir 
muamele ifasına mahal görülmediğine karar verildi. 
t Karar No. Karar tarihi

6177 13 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Hâkim A gâh’tam, 
şikâyet)

Dilekçi : Hâkim Agâh’m kanun emirlerine ademi riayetin
den ve selefinin hakkmda ittihaz edip ve temyizen de tasdik 
dilmiş bulunan bir kararın nazan itibara almıyarak kendisini 
ve dolayısiyle 30 nüfuslu efradı ailesini perişan ettiğinden şi
kâyet ederek, kaybettiği haklarının iadei muhakeme yolu ile

Lûti'i Güvener. 
Pusatlı Köyünde. 
Dsveli.

Bekir Bülbül ve ar. 
Akça t Köyünde. 
Karamürsel.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

temini ve mumaileyhin derakap cezalandırılmasını istemekte
dir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müşteki tarafmdan 
ikame olunan men’i müdahale dâvası ve vâki tecavüz iddia
ları üzerine tekemmül eden 5 dosyaya ait muhakeme safahatı 
bertiafsil açıklandıktan sonra; şikâyete muhatap olan hâkim 
tarafından ittihaz olunan ve şâyi hisse üzerindeki tecavüz id
diasının tesbit olunabilmesi için şüyuun izalesi lüzumundan 
bahsile tecavüz ettiği iddia olunan Mehmet îlkdoğan’ın beraa- 
tine dair olan 1/951 sayılı Karar hakkında müstedi tarafından 
temyiz hakkının kullanılmamış olduğu ve yapılan muamelelerde 
usul ve kanuna aykırı bir cihet ve sebepsiz bir gecikme bulun
madığı bildirilmektedir.

G-ereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki şi
kâyet üzerinde yapılacak bir muamele olmadığına ve iadei mu
hakeme sebepleri mevcut olduğu takdirde dilekçinin vazifeli 
kaza merciinde dahi müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Dilekçi: Toprağa muhtaç ve az topraklı köy halkına dağıtıl
masını istedikleri Pancar namı ile mâruf çiftliğin; mutasarrıfı 
ölü mühendis Aziz Sever tarafından İzmir Çocuk Hastanesine va
siyet yolu ile bağışlanmış bulunması üzerine verese tarafından 
işbu vesayetin iptali için dâva açılıp ve muhakemenin de Tor
balı Asliye Hukuk Mahkemesinde rüyet olunmakta bulunması 
itibariyle; kendilerine verilmesine imkân olmadığı hakkında 
Tarım Vekâletince tebligat yapılmış ise de; mezkûr çiftliğin 
diğer mâruf çiftçilere; toplu olarak kiraya verilip ve bunlar 
tarafından da fâhiş bir bedelle köylüye devredilmekte ve do- 
layısiyle köy halkınm mağdur edilmekte bulunduklarından 
bahsile mezkûr müzayedeye köy şahsiyeti mâneviyesinin de (bu 
yerleri kısım kısım muhtaç Çiftçiye kiralanmasını temin mak
sadı ile) kabulü için adı geçen mahkemeye talimat verilmesini 
istemekledir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Beyoğlu Dördüncü 
Sulh Hukuk Mahkemesince vazıyed olunan mezkûr terekeye ait 
muhakemenin derdest bulunduğu, bir kısmı ziraate elverişli ve 
bir kısmı mera ve dağınık bir vaziyette olan bu yerin gene bu 
mahkeme tarafından verilen talimat üzerine Torbalı Asliye Hu
kuk Mahkemesince parça parça kiraya verilmesindeki müşkü

Karar No. Karar tarihi

6178 13 . IV . 1953

10410/9666 Ayrancılar Köyü 
İhtiyar Hey ol i. 
Torbala.

(Dilekçe özeti : Köy şahsiyeti mâ
neviyesinin; Sancar adı ile mâruf 
çiftliğin müzayedesine kabul olun
ması için Torbalı Asliye Hukuk 
Mahkemesine talimat verilmesi 
hakkında).
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

lât göz önünde tutularak toptan ve en çok artırana kiraya ve- 
rilmetke olduğu ve mahkemece yapılan bu muamelelerde bir 
yolsuzluk bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahkemelerde görülmetke olan dâva
lara ve bunlara müteferri işlere şu veya bu şekilde müdahale 
olunamıyacağından vâki talep hakkmîda bu bakımdan komis
yonumuzca bir muamele ifasma mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

6179 13 . IV . 1953

1041'l/9667 Şakir Karakaya.
J. K. Kd. Yzb. 
Terme - Samsun.

(Dilekçe özeti : İstekli jandarma 
subaylarına jeep otomobili satm- 
alnıaları kaydı ile kredi temin 
olunması hakkında).

Dilekçi : Kendilerine çeşitli hizmetler tevdi olunmuş bulu
nan jandarma subaylannm vazifelerini daha süratli ve verimli 
olarak ifa edebilmeleri için; halen kendilerine verilmekte olan 
hayvan taviz ve yem bedeli olan 30 lira yerine sadece benzin 
masrafları karşılanmak suretiyle* ve istedikleri takdirde ve mü
savi taksitte ödenmek kaydı ile bir jeep otomobili almak üzere 
kredi sağlanmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Bütçe imkânsızlığı 
dolayısiyle bütün jandarma birliklerinin motorize bir hale geti
rilmesinin mümkün olamadığı ve 1951 Bütçesine konulan "tahsi
satla Amerika’dan bir miktar motörlü vasıta siparişi verildiği, 
alındığında, mühim birliklerin bu ihtiyaçlarının temin oluna
cağı.

Jandarma subaylarından arzu edenlere taksitle birer moto
siklet verilmesi için bir kanun tasarısı hazırlanarak teklifte 
bulunulduğu bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan vâki talep hakkında komisyonumuzca bir muamele 
ifasma mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6180 13 . IV . 1953

10414/9670 Ahmet Ali Gröngür.
Hasfırın Cad. No. 
14. de.
Beşiktaş - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Hatayi adlî bulu
nan Devlet Şûrası 4 ncü dairesi
nin bir kararının düzeltilmesi 

iJi: u hakkında).

Dilekçi : Beşiktaş’ın Hasfırm Caddesinde kâin 41 numaralı 
dükkân ve ev için 1944 senesinde Bina Vergisi Kanunu muci
bince yeniden takdir olunan kıymetin Maliye tahakkuk şefi
nin; her st:.ö vâki teklifi üzerine tadilât komisyonu tarafın-
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Dilekçe
No.

10416/9671

dan ve mükerreren takdir olunmak suretiyle zikrolunan kanun 
hükmünün ihlâl, dolayısiyle ağır bir vergi ile teklif olunduğu 
için; 1944 yılından 1950 yılına kadar muntazaman itirazda bu
lunduğunu ve bir defa da bu yoldaki muamele Danıştayca isa
betsiz görülerek bozulmuş olduğunu belirterek; ahiren açtığı 
tidari dâvasının Şûrayi Devlet 4 ncü Dairesince reddedilmiş ve 
tashihi karar talebinden dolayı da para cezasına mahkûm edil
miş bulunduğundan şikâyet ederek adlî hata ile mâlûl olan bu 
karann düzeltilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Şûrayi Devlet kara
rından şikâyeti mutazammın bulunan müracaat üzerine vekâ
letçe yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesinin açık hükmü karşısında, vâki talep hakkında; ko
misyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

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

6181 13 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Çandır ve Demir
ci Köyleri s\mirinin tesbitine dair 
olan Samsun İdare Heyetinin 113 
sayth karanmn bozulması hakkın
da .

Dilekçi : 1340 yılı Rumeli mübadillerinden olup o tarihteki 
nüfus kesafetlerine göre birleştirilmiş oldukları Çandırlı ve 
Demirci köyleri arasında 1945 yılma kadar tesbit edilme
miş bir vaziyette iken bu tarihte ve tamamen Demirci köy
lüleri lehine hareket olunarak çizilen hudutnamenin bu sebe
be mebni ve kanunen beklenilmesi lâzımgelen 5 yıl müddetin 
hitamında yeniden tesbiti için vâki müracaatlarının köy büro
sunda 8 ay bekletilip ve bilâhara Demirci Köyünden alınan 
sınır kâğıdına istinaden kendi köylerinin nüfus kesafeti, 
hayvan miktarı ve otlakıyeye olan ihtiyacı ve sairesi dahi 
nazarı itibara alınmadan mücerret adı geçen köy lehine ve 
sathi bi şekilde yapılan keşif ve tetkikat üzerine tanzim 
edilmiş bulunan rapor dariesinde 1945 tarihli mezkûr hudut
namenin köylerine ait Baltalık, mer’a ve hattâ kabirlerini 
dahi diğer köy hududu içerisine almak suretiyle ve daha 
fazla aleyhlerine olan bir şekilde Samsun îdare Heyetince 
tanzim ve tasdik olunmuş bulunduğundan şikâyet ederek 
kanuni haklarını bariz bir şekilde ihlâl eden mezkûr karann 
bozulmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Bu ihtilâfın mez
kûr idare kurulunun 22 . II . 1951 gün ve 113 sayısı ile kara
ra bağlandığı ve bu karann 442 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince katî bulunduğu ve bu mevzuda başkaca bir

Çandır Köyü, 
îhtiyar Heyetine. 
Somsun.
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Dilekçe

No.

10416/9672

10417/9673

itirazları bulunduğu takdirde Danıştaya müracaat olunabile
ceği anlaşılarak dilekçiye bu yolda tebligat yapıldığı;

1 . X I . 1950 tarihinde köy bürosuna verilmiş olan sınır 
kâğıtlarının iddia olunduğu gibi 8 ay saklanmayıp aynı gün 
idare heyetine verilmiş ve idare heyetince de 3 ay zarfında 
tetkik ve karara bağlandığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince halli icabeden talep 
hakkında bu bakımdan komisyonumuzca bir muamele ifası
na mahal olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

6182 13 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : İstanbul Elektrik, 
Tramvay ve Tünel İdaresinde tek
rar vazifeye alınması hakkında) .

Dilekçi : tarihten 15 yıl önce çalışmakta olduğu vatman- 
lıktan Beyoğlu Kaymakamı ile aralarında geçen bir hâdise 
dolayısiyle çıkarılmış olduğu tekrar ve bilimtihan bu idare
ye intisap ederek şoförlük yapmakta iken vâki bir ih
bar üzerine tekrar vazifeden çıkarılmış bulunduğundan tazallü- 
mühal ederek kendisi gibi^daha önce azledilmiş olup da hâlen 
istihdam olunanlar bulunduğuna göre hakkında tatbik olu
nan bu haksız muamelenin kaldırılıp tekrar vazifesine iade 
olunmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Evvelce çalıştığı 
bu idareye ikinci müracaatında hüviyetini gizliyerek intisap 
etmiş bulunan dilekçinin; iş yerlerine mahsus talimatnamenin 
114 ncü maddesi gereğince işe alınmaması lâzımgeldiğinden, 
5518 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin 11 nci bendine tevfi
kan işine son verildiği bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki talep hak
kında bir muamele ifasına mahal olmadığına ve dilekçinin ka
za merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6183 13 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Kaydiyesini yap
tırıp ve resmini dahi daha önce 
ödemiş bulunduğu 40 koyunu için 
kaçak muamelesi yapan vergi dai
resi memurlarından şikâyet).

Durdun Ağım. 
Pazarcık Köyünde. 
Kars.

Yaşar Yazar. 
Feriköy Avukat 
Cad. Kuyu So. 
No. 6.
İstanbul.

Dilekçi : 1950 Hayvan yoklaması sırasında ve kışlamak 
üzere hayvanatını sevketmek için Tuzluca Kazasının Tecekçi



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

Köyüne ¡kaydettirip ve bu kaza malmüdürlüğünün eklice sun
duğu tasdikli kayıt örneğinden de anlaşılacağı veçhile, resmi
ni dahi ödemiş olduğu halde Kars gelir dairesince 40 ajtied 
koyundan 36 sı için kaçak muamelesi yapıldığından, cezalı, 
mükerrer vergi alınmak istenildiğinden şikâyet ederek; me
murların hak ve hukuk aramadan yaptıkları bu gayrikanuni 
muameleyi Yüksek Meclise arz ve gereken muamelenin yapıl
masını istemektedir. •

Dilekçeye bağlı mezkûr kayıt süresinde; filhakika muma
ileyh adma 40 aded erkek koyun kaydı görülmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısmda : Hayvan yoklamaları 
sırasında; dilekçinin nakletmekte bulunduğu hayvanlardan 44 
adedinin nakil tezkeresi dışında ve fazla zühur ettiği tesbit 
olunup Tuzluca Malmüdürlüğünden vâki soruya karşılık alı
nan yazı ile de nakil tezkeresi muhtevasından bahsolunmak 
suretiyle durumun teyit edilmesi üzerine hakkında tatbik 
olunan cezalar vergiye karşı yaptığı itirazın Kars İtiraz Ko
misyonunca reddedilip ve Temyiz talebinin de halen derdesti 
rüyet bulunduğu bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki malî ve idari kaza mercilerine 
ait olup, Vergi Temyiz Komisyonunca da İncelenmekte olduğu 
anlaşılan talep hakkında bu bakımdan komisyonumuzca bir 
muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Dilekçi : Millî Mücadelede sepkeden hizmetlerine temasla; 
hâlen oturmakta bulunduğu Saray Kazasında topraklandırıl
ması hakkındaki vâki müracaatlarına verilen cevapta toprağa 
muhtaç çiftçilerden olduğu takdirde ve boş Hazine arazisi 
varsa Maliye Vekâletinin 693 sayılı genel yazısı dairesinde 
kendisine verilebileceği bildirilmekte ve buna mukabil göç
menlere arazi, bağ ve bahçe verilmekte olduğundan bahsile 
bu kabîl oyalayıcı sözlere mahal bırakılnuyarak, topraksız 
zürraa verilen araziler gibi bulunduğu yerde kendisine de 
toprak verilmesi esbabının temin buyurulmasmı istemetkedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Denizli Valiliğinden 
alınan yazıya atfen; Hazine topraklarının tamamının Bulga
ristan’dan gelen göçmenlere tahsis ve tevzi edilmiş bulunduğu 
için dilekçiye kira ile arazi verilmesine imkân bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre;

Karar No. Karar tarihi

6184 13 . IV . 1953

10418/9674 İbrahim Aydmlı- 
10984/10220 oğlu.

Balâ Mh. de. No. 19 
Sarayköy.

( Dilekçe özeti : Toprak Kamınu- 
na tevfikan kendisine arazi veril
mesi hakkında).



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

10419/9675 Mustafa Yazıcı.
Akalar Mah. Dtfyık 
So. No. 11. 
Kırklareli.

12709/11812 Abdülkadir Koç. 
10367/9625 Kubalıdere Ande- 

lipedat So. No. 30. 
K adı«*..
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vâki talep hakkmda komisyonumuzca bir muamele ifasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6185 13 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Oğullarına wit 
olup, Sofya Konsolosluğunda bı
raktığı diplomaların getirtilmesi

I ve gelinceye kadar tahsillerine de-
devam etmelerine müsaade olun
ması hakkında).

Dilekçi : Bulgaristan’dan anayurda gelirken Bulgar hu
dut makamları tarafından alınmasına mahal kalmaması için 
Sofya Konsolosluğunda bıraktığı, oğullarına ait diplomaların 
vâki müracaatına ve mezkûr makamca bir ay zarfında gönde
rileceği bildirilmesine rağmen; el’an gönderilmemiş olduğun
dan dolayı çocuklarının tahsillerinin geri kalmakta olduğun
dan bahsile; celbi esbabının temin buyurulmasını ve gelince
ye kadar da okullara kayıt ve kabul olunmalarını istemetke- 
dir.

Dışişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Bâzı arkadaşları
mız tarafından Sofya Elçiliğimize tevdi olunan tahsil, sanat 
vesikaları ve tapu senetlerinin; Nisan 1951 tarihinden itibaren 
Bulgaristan’la kuriye münasebetimizin kesilmiş olması yüzün
den getirtilemediği; ancak vâki müracaatlar üzerine ve kay
bolması ihtimaline rağmen peyderpey posta vasıtası ile getir
tilip sahiplerine tevdi olunmakta bulunduğu. Dilekçiye ait 
vesaikin henüz vürut etmediği ve bunların hangi adrese gön
derilmek üzere konsolosluk şubesine tevdi olunduğunun mu
maileyhten sorulduğu, alınacak cevaba göre Sofya Elçiliği 
nezdinde gereken istifsarda bulunulacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasma mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6186 13 . IV . 1953

(Dilekçe Özeti : Hidematı vatani
ye tertibinden aylık bağlanması 
hakkında).

Dilekçi : Kuvayı Milliye meyanında sepkeden hizmetle
rinden ve aldığı yaralardan ve hálen vücudunda mermiler bu
lunduğunu ve sepkeden bu hizmet ve tedaviyi müeyyit Gü
müşsüyü Hastanesi raporu ile Müdafaai Hukuk adlı eserin 
muhtevi bulunduğu 1337 tarihli iki aded Müdafaai Hukuk karar-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

namelerini eklice sunduğundan bahsile halen muhtaç bir duruma 
düşmüş olmasına binaen kendisine vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Bu güne ka
dar her hangi bir müracaatı sepketmemiş olan dilekçinin vâ
ki olan bu müracaatı üzerine evrakı müsbitesinin ikmal olun
ması lüzumunun Beyoğlu Askerlik Şubesine yazılmış olduğu, 
yaralandığı ve ilk tedavi edildiği zamana ait hastane raporu, 
teşhisi veya kaydi ile mâlûliyeti tevsik edilip ve hali hazır ra
porlarında yazılı ârızanın da 1325 tarihli Kanun ile 551 sayılı 
Kanuna bağlı Emraz cetveline girdiği takdirde kendisine em
sali misillû mâlüliyet maaşı bağlanabileceği bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanması keyfiyeti yehi bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili bu
lunmasına ve vekâletin vâki işarına göre talep hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6187 13 . IV . 1953

Başkan 
Maraş 

Abdullah Aytemiz

Sözcii
Bolu

K âtip 
Bilecik Elâzığ 

Hâmit, Ali Yöney

Malatya
Nuri Ocakctoğlu

Malatya 
Abdülkudir Özbay

Maraş Seyhan 
Salim SerçeSalâhattin Hüdayioğlu

Urfa
Reşit Kemal Timuroğlu

Y ozgad 
Faik Erba$

Yozgad
Yusuf Karshoğlu
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10470/9724

Dilekçe
No.

10497/9733

Dr. Hilmi Buyral. 
ve ar. .
Demokrat Parti İl
ce Kurulu Başkanı. 
Kuşadası.

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

(Dilekçe özeti : Sağlık Merkezi 
kurulu hakkında).

Dilekçiler : 20 bin nüfuslu Kuşadası Kazasının; ihtiyacına 
cevap verecek bir sağlık müessesesine olan âcil ihtiyacına te
mas ederek natamam bir vaziyette bulunan halkevi binasının 
sağlık merkezi olarak inşa ve ikmal olunmasmı istemetkedir- 
ler.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : 
mezkûr kazada sağlık merkezi açılmasının Vekâletçe karar
laştırılan 1952 yılı Bütçesine gereken ödeneğin konulmuş ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına gfbre; vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6188 14 . IV . 1953

Kahraman Kızılbay. 
Gölcük Garnizon 
dâhilinde - No. 83. 
Kocaeli.

(Dilekçe özeti : Tekaütlük hakkı 
lııummasına dair).

Dilekçi : 32 yıldır ve müstemirren Gölcük Deniz fabrika
larında ağır işçi olarak çalışmakta iken yaşının ilerlemiş bu
lunması dolayısiyle ve verilen 448 lira gibi cüzi bir para ile 
işine son verilip ve kendisine hiçbir hak tanınmamış bulundu
ğundan tazallümü hal ederek; emekli hakkı tanınmasını iste
mektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 1928 senesin
de Tersaneye girmiş olan dilekçinin A sınıfına dâhil işçilerden 
blunmasr itibariyle B sınıfındaki işçiler gibi hakkında tekaüt
lük işlemi yapılamamış olduğu.

Ancak 21 yıllık müddeti hizmetine göre verilmesi icabeden 
tazminat ile sandıktaki emekli aidatının tamamen kendisine 
ödenmiş bulunduğu bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına rağmen; kaza mer
ciine müracaatta muhtar bulunan dilekçinin vâki talebi hak
kında; komisyonumuzca bir işlem ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6189 14 . IV . 1953
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Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

10480/9734 Ahmet Yavuz.
Akviran Köyü 
Başöğretmeni. 
Silivri.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

( Dilekçe özeti : Maaş bağlanması 
hakkında).

Dilekçi : Galiçya harb malûllerinden olup 1332 yılında ve
fat etmiş bulunan pederine ait mâlûliyet muhassasatmdan 
kendisine ve diğer kardeşlerine maaş bağlanmasını istemekte
dir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 1683 sayılı 
Kanunun mer’i bulunduğu 1932 yılında vefat etmiş olan bu 
harb mâlûlünden; bu kanuna göre; yetimlerine aylık intikal 
etmemiş bulunduğu gibi, bunların 1 . I . 1950 tarihinde yürür
lüğe giren 5434 sayılı Kanundan da faydalandırdmak suretiy
le dileklerinin yerine getirilmesine de imkân bulunmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri karşısında ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

9190 14 . IV . 1953

12485/11(500 Yahya E ry etkin.
Maltepe özveren 
So. Ap. No. 31. Da-
6 da.
Yenişehir - Ankara.

(Dilekçe özeti: Emekli muamelesi
nin iptali hakkında).

Dilekçi : Sadece 30 hizmet yılını doldurmuş bulunduğundan 
dolayı hakkında tatbik edilmiş olan emekli muamelesinin; bu 
muamelenin istinat ettirildiği 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasının; 
ancak vücudundan faydalanılamıyacak olanları istihdaf etmiş 
bulunmasına binaen; 1317 doğumlu ve emsalinin dahi henüz 
vazife başında olması, keza hayatı memuriyetinin, dolayısiyle 
sicilinin maddi ve mânevi değer taşıyan eser ve takdir
nameleri ihtiva etmesi hulâsaten zikrolunan maddei ka- 
nuniyenin hakkında tatbikini icap ettiren hiçbir hukuki ve 
maddi sebep bulunmaması itibariyle iptal olunmasını istemek
tedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanunun 
39 ncu maddesinin (B) fıkrasının idareye tanıdığı ve Büyük 
Millet Meclisinin 16.V.1951 tarih ve 1728 sayılı Kararı ile 
teyit olunan mutlak takdir hakkına dayanılarak, 30 hizmet yılını 
doldurmuş bulunduğundan dolayı dilekçinin; 2 . XII .1951 tari
hinde emekliye sevk olunduğu bildirilmektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı vc ne sebepten verildiği

Vâki davet üzerine 14. I V . 1953 tarihli komisyon toplantı 
sına katılan adı geçen Vekâletin Zatişleri Umum Müdürü 
Memduh Payzın verdiği izahatta : 1927 yılı Mülkiye mezunu 
olan dilekçinin öğretmen olarak Devlet memuriyetine intisap 
edip, muhtelif öğretmenliklerde, maiyet memurluğu ve kay
makamlık ve valiliklerde bulunduğunu, kaymakamlığı ve vali
liği zamanında vilâyetten ve Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâle
tinden aldığı takdirnameleri ve keza Of ve Bitlis kaymakamlığı 
zamanında hakkında yapılan cezai takibatı ve valilik zamanına 
ait bir sicili bulunmadığını belirterek; yapılan emeklilik mua
melesinin; zikrolunan maddei kanuniye ile vekile tanınan mut
lak takdir hakkına dayanılarak yapılmış bulunduğunu if^de 
etmiştir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosyaya ve vekâlet temailci- 
sinin vâki izahatına göre; yerinde görülmiyen talebin; üyeden 
Nuri Ocakcıoğlu’nun muhalefetine karşılık ekseriyetle reddine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6191 14. IV . 1953

(Dilekçe özeti : Mesnetsiz olan, 
emeklilik muamele sinin iptal olu
narak iadei memuriyet ettirilmesi 
hakkında).

Dilekçi : 100 lira maaşlı Yargıtay Raportörü iken; Aralık
1951 ayında Adalet Vekâleti tarafından; müesses teamül hilâ
fına ve Ayırma Meclisinden karar alınmasına dahi lüzum görül- 
meksizin re’sen emekliye sevk yunduğundan şikâyetle; me
muriyeti devamınca en ufak bir mücazat görmediğini, daima 
tercihan veya mümtazen terfi estirildiğini keza emekliliğe tekad- 
diım eden günlerde de 125 liraya terfinin temini için kendi
sine 90 liralık bir kadro tahsis ve birinci sınıf hâkimliğe tefrik 
ve dolayısiyle Yargıtay âzalığına namzet bir duruma gelmiş 
bulunduğunu belirterek; velevki ayırma meclisince bir karar 
verilmiş olsa bile; hiçbir kanuni mesnet olmaksızın hakkında 
tatbik olunan bu keyfî muamelenin; mahrem sicil ve fişlerinin 
celp ve tetkik buyurularak iptal olunmasını ve iadei memuriyet 
ettirilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhin; 5434 
sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) bendine tevfikan ve bu 
bendin mutlak sarahatine ve görülen lüzuma binaen emekliye

12545/11659 Abdülbcri Uğur.
Çayır karşısı Dıun 
hıpmar So. Koca
man Ap. Daire 9 .
da .
Cebeci - Ankara.
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bilekçe Dilekçe sahibinim
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

sevkedildiği ve bu hususta başkaca yapılacak bir muamele bu
lunmadığı bildirilmektedir.

1. IV . 1953 tarihli komisyon toplantısında, müstediye ait 
sicil ve mahrem not varakalar ile birlikte bir mümessil celbi 
lüzumu kararlaştırılmış, vâki davet üzerine 7 . I V . 1953 tarihli 
toplantıya katılan Vekâlet temsilcisi Za'tişleri Umum Müdürü 
Abdullah öner; verdiği izahatta : Dilekçinin hastalığı sebebiyle
21 aylık bir müddetin 18 ayı içerisinde vazifesine devam etme
miş ve keza hastalığının devam etmekte bulunmuş olması dola- 
yısiyle hizmetinden istifade edilemiyeceği anlaşılarak (kanunen 
ayırma meclisince bir karar almaya da lüzum bulunmadığı için) 
zatişlerinin teklifi üzerine mezkûr maddei kanuniyeye tevfikan 
vekâlet makamınca emekliye sevk edildiği ve sicilleri bakımın
dan da her hangi bir menfi durumu olmadığı, 1944 yılında müm- 
tazen ve 1946 yılında tercihan terfi edip ve .1946 yılında da 
reisler kurulunca birinci sınıfa ayrılmasına karar verilmiş oldu
ğunu açıkladıktan sonra; tetkik olunan sicillerinin dahi bu 
durumu müeyyit bulunduğu ve en son aldığı notunun da çok 
müspet hükümlü olduğu görüldükten sonra.

Durumu tezekkür eden komisyon; dilekçiye ait sıhhat rapor
larının celbi ve bu muamelenin yapıldığı tarihte zatişleri umum 
müdürü bulunan şimdiki teftiş heyeti reisinin de 14. I V . 1953 
günü komisyona davet olunması kararlaştırılarak keyfiyet tem
silciye tefhim edilmiştir.

Mezkûr tarihte yapılan komisyon toplantısına gelen adı 
geçen Vekâlet Teftiş Heyeti Reisi Rüştü Üst ve Zatişleri Umum 
Müdürü Abdullah Öner verdikleri izahatta : Dilekçinin vâki 
hastalığı dolayısiyle iki seneye yakın bir zaman vazifesine de
vam edememesi ve raporunun hitamında birkaç gün vazife gör
dükten sonra tekrar ayrılması ve hastalığının devamı dolayı- 
siyle vekil tarafından dairesi başkanlığının teklifi üzerine bu 
durumu ile hizmetinden istifade olunamıyacağı kanaatine varı
larak ; zikrolunan maddei kanuniye ile tanınan yeitkiye istinaden 
emekliye sevk olunduğıı beyan ve ifade etmişlerdir.

Üyeden Fahri Ağaoğlu’nun, bu muamelede; hasta memurlar 
hakkında Memurin Kanununda derpiş olunan hükümlere aykırı 
hareket edilmiş olunduğu, binaenaleyh talebin kabulü ile emek
lilik muamelesinin kaldırılmasının yerinde olacağı düşüncesine 
Üyeden Hâmit Ali Yöney ve Nuri Ocakcıoğlu’nun da iştiraki 
ve Mahmut Güçbilmez’in müstenkif kalacağı hakkındaki beyan
larından sonra.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve ve
kâlet temsilcilerinin yerinde görülen, mukni ve kanuni izahla-



t)ilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

-  34 —

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

nna göre kabule şayan görülmiyen talebin ekseriyetle reddine 
karar verildi.

Muhalet :
Muamele, Memurin Kanununun, hasta memurlara ta

nıdığı hakkı ihlâl ettiğinden karara muhalifiz.
Konya Mebusu Malatya Mebusu

A. Fahri Ağaoğlu Nuri Ocakcıoğlu
Karar No. Karar tarihi

0192 14 . IV . 1953

Başkan Sözcü Kâtip
Maraş Bolu Bilecik Ankara

Abdullah Ay temiz Mahmut Güçhihncz * Ömer Bilen

Balıkesir Konya Elâzığ Kars
Ali Fahri İşeri Abdürrahman Fahri Ağaoğlu II Amit AH Yön ey Mehmet Baharlı ■>

Kastamonu Malatya l ’ rfa Yozgad
Muzaffer ÂH Miirto Nuri Ocakcıoğlu Kesit Kemal Timuroğln Yusuf Karshoğlu

(Dilekçe sayısı : 56)

T. B. M. M. Basımevi
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27 . V . 1953 Çarşamba

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

9920/9233 Mehmet Kepekli. (Dilekçe özeli : Kaçak kereste ih-
Camiiatik Malı. bun ve usulsüz orman kesimi hak-
No. 1. kında).
Ayaş. Dilekçi : Ali Başkaraağaç ile Abdürrahman Uzunoğlu’nun 

evlerinde kaçak orman emvali bulunduğu ve bunları Efendi 
Usta namlı şahıstan aldıklarını ve ormandan usulsüz kesimler 
yapıldığını ihbar etmetke ve gereken kanuni muamelenin ya
pılmasını istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Ali Başkaraağaç ve 
Abdürrahman Uzunoğlu’nun evleinde yapılan aramada kaçak 
orman emvali bulunmadığı gibi Efendi Usta’dan kaçak mal da 
almadıkları Mehmet Kepekli nin halen Bolu Ceza Evinde mev
kuf bulunduğu anlaşılmış ve ormanlarda usulsüz kesimler ol
madığı ve orman memurlarının vazifelerini lâyıkiyle yaptıkla
rı ve yapılan ihbarın hakikata uygun bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6193 1 5 .I V .1953

9 9 2 1  9 2 3 4  K e n a n  Ö z k a y a .  (Dilekçe özeli : Dahası için ikrami-
( V v l ı a ı ı  M a l ı .  d e n .  ’  ' / '  t'eril inesi hakkında).
K l b i s t a ı ı . Dilekçi : Babası on beş sene Elbistan Mahkemesi odacılı

ğında bulunup 1 . V . 1941 tarihinde ihtiyarlığı dolayısiyle 
görevinden çıkarılmış olduğundan 4222, 4644 ve 1683 sayılı 
kanunlara göre ikramiye verilmesini istemektedir.

Adalet v'ekâletinm cevabi yazısında : Dilekçinin babası
nın ihtiyarlığı dolayısiyle 30 . IV . 1941 tarihinde görevine 
son verilmiş ve 28 . V  . 1943 tarihinde vefat etmiş olmasına ve 
4222 ve 4644 sayılı kanunlar mumaileyhin ayrıldıktan sonra 
yürürlüğe girmiş bulunmasına binaen yetimlerine bir şey ve- 
rilemiyeceğine ve 1683 sayılı Kanunda ise ücretle müstahdem



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

bulunanlara hizmetlerine mukabil ikramiye verileceğine dair 
bir hüküm mevcut olmadığından bir işlem yapılmasına imkân 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına ve dilekçinin iddiasında ısrar ettiği takdir
de kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6194 15 . IV . 1953

9922/9235 Milkâil Erdem ve aır. 
Köprübaşı Cad. 
Unutmabeni Sütevj. 
Beşiktaş - İstanbul.

(Bilekçe özeti : 5524 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinde gösterilen 
müddetin uzatılması hakkında).

Dilekçiler : Tescil edilmiyen Birleşmelerle bunlardan do
ğan çocukların tescili hakkmdaki 5524 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine gösterilen 300 günlük sürenin uzatılmasını iste
mektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Medeni Kanunun 
95 nci maddesi hükümleri gözönüne alınarak bu surenin uza
tılması mezkûr kanunun tedvinindeki maksat ve gayeye ve 
evlilik bağının çözülmesi halinde umumiyetle uygulanan hu
kuki esaslara aykın olduğu için yapılacak bir işlem bulun
madığı bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili olan istek hakkmda komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6195 1 5 . IV . 1953

9923/9236 Selim Ezibay.
D. D. Y. Gar Tel 
Evinde Muhabere 
Memuru. 
Eskişehir.

(Bilekçe öeeti : Bir derece terfi et
tirilmesi hakkında).

Dilekçi : Kurs görmediği için terfi ettirilmemesi ve em
salinden geri kalması mağduriyetini mucip olduğundan bah- 
sile 31 . V . 1944 tarihinden 31 . m  . 1951 tarihine kadar olan 
farkın ödenmesi veya 13 ncü dereceye terfi ettirilmesini iste
mektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin üç se
nelik kanuni terfi süresini ikmal etmesi üzerine 31 . İÜ . 1951 
tarihinde 13 ncü dereceye 147 liraya terfii yapılmış ve üç kü
sur sene askerde kalması emsalinden geri kalmasına sebep ol
muş v® terfilerinde mevzuata aykın hiç bir cihet görüleme
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin cevabına göre isteğin tet
kiki kaza merciine ait olduğundan bu hususta komisyonumuz-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

ca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

6196 15 . IV . 1953

10757/9998 Hatice Aykut. (Dilekçe özeti : Emekli maaşı bağ-
9924/9237 Crazi Alemşah Umması hakkında).

Mab. So. (50 No. İH. 
Konya.

Dilekçi : 26 . XI . 1946 tarihinde vazifede iken ölen koca
sı Başgedikli Şükrü Aykut’tan öksüz kalan dört çocuğu ile 
kendisine emekli maaşı bağlanması veya ikramiye verilmesi
ni istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi ve 
çocuklarına 1683 ve 3779 sayılı kanunlar gereğince maaş ve 
tazminat verilmesine imkân olmadığı gibi kocası mumaileyhin 
ölüm durumu da 4546 sayılı Kanunun birinci maddesine uy
madığı ve müstedinin Danıştaya idari dâva açmış ise de henüz 
bir karara bağlanmamış olduğu bildirilmektedir.

G-ereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olan istek 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6197 15 . IV . 1953

9925/9238 ]\J. Kenan Bildin.
D. D. Y . Cenel Md. 
I. İşletme (lar Ha
reket memurların
dan.
Haydarpaşa - İstan
bul.

(Dilekçe özeti: Yedek subaylıktaki 
hizmetinin terfiine sayılması hak
kında).

Dilekçi : Terfiine sayılmıyan ve mağduriyetini mucip olan 
24 ay 26 günlük yedek subay hizmetinin terfiine sayılmasını 
istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Ye
dek Subay Okulunda ve kıtada geçen hizmet güreşinin artan 
kısmmm mütaakıp terfilerde nazarı itibara alınması için 5585 
sayılı Kanunda bir hüküm bulunmadığından bir işlem yapıl
masına imkân görülemediği ancak bu hususta gerekli teklif 
yapılmış olup kanunlaştığı takdirde gereğinin yapılacağı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bir kanun tek
lifi mevzuu ile ilgili olan istek hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar taritn

6198 15 . IV . 1953
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Dilekçe
No.

9i)28/!)241

9247

Dilekçe  s a h ib in in
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

Tîamı - İJt aııb

H alil İnan. ( Dilil,çc ikili : Emeklini nı/rılılıl,
C um a M alı. Y eşilçı- lan »o tura ki hizmetinin fiilî hiznu:-
ııar So. N o. 56. liııı Hâvisi hakkımla).

Dilekçi : Yaş haddinden 1946 tarihinde emekliye ayrıl 
maklığı iktiza ederken 1948 tarihinde emekliye ayrılmış ve 
aradaki bu iki senelik hizmetinin fiilî hizmet müddetine sa 
yılmaması mağduriyetini mucip bulunmuş olduğundan bahsi 
le bu müddetin emekli maaşına eklenmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 3779 sayılı 
Kanunun 13 ncii maddesi gereğince dilekçinin yaş haddini ik
mali olan 14 Temmuz 1946 dan sonra 1948 yılma kadar geç- 
mis olan bu hizmetinin emekli maaşı tahsisinde nazarı itibara 
alınmasına kanuni imkân olmadığı Yüksek Meclisin 5 . V
1952 tarih ve 707 sayılı kararı iktizasından bulunduğu bildi 
rilmetkedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6199 15 . IV . 1953

M e h m e t ,  A l i  ( n a l .  (D ilek çe  üzeli  : İskân ı/olu ile tn)>-
v e  a r .  rak ver i lm iş i  h a k k ınd a ).
M usapınar  K öyüm  
Niksa r.

Dilekçiler : 1328 yılında Batum’dan yurda geldiklerini ev 
vermek suretiyle iskân edildiklerini ve arazı verilmediğini 
Hâzineye ait 200 dönümlük araziyi işgal ve uzun zamandan 
beri işlettiklerini ve bu kere bu yerin göçmenlere verilmek 
suretiyle ellerindn alınmak istnildiğini beyanla bu muamele 
nin durdurulmasını istemektedir..

Devlet Vekâletinin cevabi yazızmda : Dilekçilerin kanuni 
süre içerisinde iskân dileğinde bulunmadıkları ve iskân edil 
medikleri anlaşılmış olup iskân yoliyle toprak verilmesine 
kanunen imkân bulunmamış, ancak kurutulmak suretiyle temin 
edilecek olan topraklardan 4753 sayılı Kanun hükümleri dai
resinde topraklandırılmaları muvafık görülmüş ve keyfiyetin
10 . X . 1951 tarihinde Tokad Valiliğine yazılmış olduğu bil 
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal oolmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6200 15 . IV . 1953
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1) i 1 ek ye Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı vc nc sebepten verildiği

9936/9249 Mehmet Ali Özer.
Kemalpaşa Mah. de. 
Usküp - Kırklareli.

(Dilekçe özeti : Belediye reisinden 
şiikâyet'J.

Dilekçi : Belediye reisi bulunan Haşan Aras ile nahiye 
müdürü birçok taraflarını aleyhine teşvik ederek zaman za
man ve türlü, türlü suikast ve iftiralar tertip ve tatbik ve 
ölümle tehdit ettirmekte ve beş altı bin liralık mahsulünün de 
mahvına sebebiyet verdirmetke olduklarından ve saireden 
bahsile bu işlemleri tahakkuk edecek olanların cezalandırıl
malarını ve efradı ailesiyle birlikte hayatının korunulmasını 
istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin kışkırtı
cı bir ruh haleti içinde herkesi bezdirmiş bir şahıs olarak ta
nındığı, tahkikat evrakı mündericatına göre şikâyet edilenler 
hakkında muamele tâyinine mahal görülmediği, müstedinin 
bilâhara inadından vazgeçerek ailesiyle birlikte nahiyedeki 
evine döndüğü ve tarlada bıraktığı saplarını boş bir harman 
yerine çekerek harman yaptığı ve bu yüzden bir gûna zarar 
ve ziyana uğramadığı bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki mürcaatiyle ilgili ve
kâlet cevabına ve zikredilen vakalara göre istek hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6201 15 . IV . 1953

(1937/9250 Ömer Kara. (Dilekçe özeti : Ziraat Bankasına
Muhtar ve ar. ola», borcun uzun vâdeye bağlan-
Davaandos Kövüııdû ması hakkında).
Karaman. Dilekçiler : Köylerinin Ziraat Bankasına olan borçlarının 

ödeme kabiliyetleri nispetinde müsavi ve oldukça uzun tak
sitlere bağlanmasını istemektedirler.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : 3202 
sayılı Kanunun 8 ve 9 ncu maddeleri hükümleri dairesinde te
kevvün eden banka alacaklarının uzun vâdeli taksitlere bağ
lanması yolundaki teklifin halen cari banka mevzuatı muva
cehesinde imkân olmadığı bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet ce
vabına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6202 15 . IV . 1953
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Dilekçe

No,

9939/9252 Mehmet. Ali Meral. 
Hatay Cad. 367 nci 
So. No. 3.
Eşrefpaşa - İzmir.

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

(Dilekçe özeti : Gedikli’de geçen 
hizmetinin açık aylığın da nazarı 
itibara alınması ve yeniden bir va
zifeye tâyini hakkında).

Dilekçi : 13 sene iki ay 13 günlük hizmetine göre açık ay
lığının iki sene ve dörtte bir üzerinden verildiğini beyanla ge
çen hizmetinin de hesaplanarak hizmetinin 19 sene 6 ay 28 
gün olarak sayılmasını ve açık aylağının üç sene ve üçte bir 
üzerinden verilmesini, ücrette geçen müddetin borçlandırılma
sını ve yeniden bir vazifeye tâyinini, olmadığı takdirde emek
liye ayrılmasını istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin gediklide 
geçen hizmeti umum müdürlük emrine alınması dolayısiyle 
nazara alınamıyacağı ve açık aylığınm üç sene ve üçte bir 
üzerinden ödenemiyeceği ve ücrette geçen müddetinin borçlan
masına ve sicil durumu itibariyle bir vazifeye tâyine ve 60 ya
şını ikmal etmedikçe 5434 sayılı Kanunun geçici 28 nci mad
desine göre emekliye ayrılmasına imkân bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına dilekçinin iddiasında ısrar ettiği takdirde kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6203 15 . IV . 1953

9942/9255 Abdullah Karakaya. 
D. D. Y. I ncd işlet
me Takım 4211 Yol 
Çavuşu.
Alp istasyonunda. 
Haydarpaşa.

(Dilekçe özeti : Emekli hakkı ve
rilmesi hakkında).

Dilekçi : İntisap tarihinden itibaren çalıştığı hizmetlerinin 
emekli hizmetine eklenmemesi mağduriyetini mucip olduğun
dan bahsile diğer memurlar gibi emekli hakkının verilmesini 
istemetkedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin ve 
emsalinin ücretli hizmetlerinin 5434 sayılı Kanunun 65 nci 
maddesi gereğince ve borçlanmak suretiyle eklenmesine im
kân görülememiş bulunuğu bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6204 15 . IV . 1953
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Dilekçe
No.

9945/9268

Dilekçi : Eziler Tarım Kredi Kooperatifi muhasibi bulun
duğu sırada Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün haksız ve 
kanunsuz olarak verdiği çıkarma karan mağduriyetini mucip 
olduğundan bahsile bu çıkarma kararının iptaliyle 6 aylık 
ücretinin verilmesini ve vazifeye tekrar başlatılmasını istemek
tedir.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Dilek
çinin 143 sayılı ortaktan borcuna mahsuben alınan paranın nok
san kaydedildiği ve zararın mumaileyhin annesi tarafından 
telâfi edilliği, mâlûl odacının mâlûliyetinden istifade ederek 
tediye fişi tanzim ederek aylık ücretin zimmetine geçirdiği 
aylık ücretlerden kesilen kanuni vergileri jurnal kasaya çı
kan kayıt etmesi gibi halleri suç te)şkil etmesi sebebiyle müs- 
tedinin bankaca ihracına karar verilmiş ve kooperatiften 21 .
II . 1951 tarihinden itibaren alâkası kesilmiş olduğu ve bu ta
rihten sonra ücret tediyesinin de bahis konusu olamıyacağı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

0205 15 . IV . 1953

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

Halil Şirin. (Bilekçe özeti : Çıkarma kararının
öğretmen. ip ta li ve vazifeye tekrar alınması
Çal - Denizli. hakkında).

9951/9264 İhsan Arkun. 
Jandarma Emekli 
önyiizbaşı.
Arif iye Malı. Yeni- 
gün So. No. 21. 
Eskişehir.

(Bilekçe özeti : Yapılan emeklilik 
işleminin kaldırılması hakkında).

Dlekçi : 1329 senesinde jandarma meslekine nakletmiş bilfiil 
24 senelik hizmeti sırasında bütün harblere iştira/c ederek vazi- 
ff i vataniyesini tertemiz olarak başardığı halde bir şahsın 
hakkında tertip ve tasni etmiş olduğu tezvirat yüzünden emek
liye sevkedilmesi perişan ve mağduriyetini mucip olduğundan 
bahsile 1930 yılında yapılan emeklilik işleminin kaldınlmasını 
istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 1076 sayılı Kanunun
16 ncı maddesi her ne suretle olursa olsun ordudan aynlanlann 
bir daha muvazzaf sınıfa nakil edilmemelerini âmir bulundu
ğu ve dilekçinin mahkemeye verilmesiyle değil, yetkili si
cil üstlerinin verdikleri sicillerde 20 sene evvel kanuna uygun 
olarak emekli muamelesinin yapılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkındaki emeklilik işleminin 
mevzuata uygun olup olmadığı bakımlanndan incelenmesi ilgili 
kaza merciinin vazifesi cümlesinden bulunmuş olmak itibariyle



—  8 —

I )ilekçe
No.

9054/9267

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi K om isyon  k aran  ve ne sebepten veri ld iğ i

v â k i istek hakkında  kom isyonum uzca b ir işlem yapılm asına ma

hal bu lunm adığ ına k a ra r verild i.

Karar No. Karar tarihi

6206 1 5 . I V .1953

Hüseyin 
Fişek Fa 
eilerıııdeı 
Tabanca 
6893 No. 
Ankara.

Gel
ırıkası ı.ş-

Şubesinde
İşçi.

( D ilekçe ö zeli : E v v e lk i h izm eti
nin te■UnitHiiye sayılm ası hakk ın 
d a ).

D ile k ç i : B a k ırk ö y  ve K ır ık k a le  B a ru t fa b rik a la rın d a  geçen 

<•>1/1 y ıl l ık  h izm etin in  tekaütlüğüne ayrılm asın ı ve aidat sandığın
dan alm ış olduğu p aray ı geri verm ek ve b o rç lan d ırılm ak  sure

tiyle  kıdem ine sayılm asın ı istem ektedir.

İşletm eler V ek â letin in  cevabi yazısında : D ile k çin in  evvelce 

geçen 6 y ıl l ık  hizm etin in  tekaütlüğüne sayılabilm esi iç in  3575 

say ılı K anunun  16 ncı maddesi hükm üne tev fikan  işinden a y r ıl

d ığ ı sırada geri a ld ığ ı paray ı </< 5 fa iz ile b irlik te  defaten ve 

tamamen ödemesi gerektiğ i halde bu lâzim eyi ifa  etmediğ iç in  

yandık idaresince d ileğ in in  ifasına  gidilm em iş o lduğu b il

d irilm ekted ir.

G ereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 

göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına ve icab ında d ilek çin in  kaza m erciine m üracaat edebi

leceğine k arar verild i.

K a ra r  No. K a ra r  tarih i

6207 1 5 . I V .1953

Bekir Yıldırım . (Dilekçe özeti : Çatnıan hayvanla-
Kara kocanın Malı- mum faillerinin meydana çıkarıl-
mutlar Köyünde. ması hakkında).

Dilekçi : Meçhul şahıslar tarafından çalınmış olan 42 bas 
at ve katırları ile suç faillerinin Hükümete haber verildiği hal
de meydana çıkarılmadığını beyanla hayvanlarının hudut ha
ricine çıkarılmak ihtimaline binaen gereken tedbirlerin alın
masını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Savcılıkça yapılan 
inceleme neticesinde sanıklar hakkında âmme dâvasının açıldı
ğı ve duruşmaya devam edilmekte olduğu, Jandarma Komutan 
vekili Nail Dinçer hakkında adlî vazifesini ihmal ve süiistimal 
suçundan dolayı takibat icrasına mahal olup olmadığı hususu
nun İncelenmekte ve kanuni gereğine tevessül olunduğu ve di 
ğer suçluların ve çalman hayvanların mutlaka meydana çıka
rılmasının temini daha evvel ve bu defa Bingöl C. Savcılığına 
ehemmiyetle tebliğ edilmiş olmakla beraber bu hususta gere-
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ken tedbirlerin alınması hususu da İçişleri Vekâletine yazılmış 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kısmen kaza merciine ve kısmen de ad
lî ve idari makamlara intikal eden bir hâdise ile ilgili olan is 
tek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahihinin
Xo. adı, soyadı v e a d ı e s i  Komisyon kararı ve ne sebep len  ver i ld i” !

6208 15 . IV . 1953

!>i).'>6/9269 Ömer (iiirse).
D. D. Y. 4. i.şlelıııe 
K ıs ım  .Şefliği Diıv- 
ziııci S. N o .  2247li 
K ız ı lcak eak .

(Dilekçi özeli : llizmı linin E m ek 
li Sıi ııd ıf/ı mı borçlanma suretinle 
fiilî hizmetim (‘.¡ilenmesi hakkın- 
,la).

Dilekçi : Vazifei memuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdür
lüğü ile ilgilendirilmemiş olduğundan bahsile ücretli hizmeti
nin borçlanmak suretiyle fiilî hizmetine eklenmesi ve emekli 
maaşı bağlanmasını ve mağduriyetinin önlenmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanun 
gereğince dilekçinin ücretli hizmetinin borçlanmak suretiyle 
fiilî hizmetine sayılmasına imkân olmadığı gibi mumaileyhin 
yaş haddinden emekliye sevkedilmiş ve tekaüde tâbi hizmeti 
20 seneyi doldurmadığı için 2904 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desi mucibince emekli maaşı bağlanmasına imkân görülememiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına dilekçinin kendisinde bir hak görüyorsa kaza mer
ciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6209 1 5 .I V .1953

!>!)fij7/9270 
10!)!)H/10232

iiiiseyiıı  A vd ı ır .  
Işık Malı. No. ■ >'. 
Uşak.

(Hilelice  özel i  : Ih  
sindi n ş ik â y e t ) .

ili İc ra  D ııire-

Dilekçi : Uşak Mensucat Fabrikasında 20 küsur senelik 
hizmeti nazarı dikkate alınmıyarak bilâsebep fabrikadan çı
karılması üzerine fabrika aleyhine açmış olduğu tazminat 
dâvası sonunda fabrikayı 570 liraya mahkûm ettirmiş ve bu 
paranın  tahsili için icra dairesine vâki müracaatı bugüne kadar 
neticelenmemiş olduğundan şikâyetle mezkûr paranın tediye
sini istemektedir.

A da let Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin dâvası 
h akkında yapılan muameleler ve verilen kararlarda usul ve 
kanuna aykırı bir cihet ve sebepsiz bir gecikme mevcut olma
dığı gibi alacaklının alacağının müstenidi bulunan ilâmın 
Yargıtayca tasdik edildiği takdirde icra memurluğuna müra
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D ile k ç e

No.

10041/9354

10042/9355

D ile k ç e  s a h ib in in

adı, soyadı ve adresi Komisyon karaı-ı ve ne sebepten verildiği

caatla icra takibinin kaldığı yerden devamını talep ve hakkını 
bu suretle istihsal etmesi icabetmekte bulunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre icra merciine 
intikal etmiş bir hâdise ile ilgili bulunan istek hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına k atar  

verildi. M
Karar No. Karar tarihi

6210 15 . I V . 1953

(D ilekçe özeti : Emekli aylığı bağ
lanması hakkında).

Dilekçi : Emekliye ayrıldığı zaman 15 sene 3 ay hizmeti 
olduğu halde emekli maaşı bağlanmadığından ve sıtmalı yer
lerde geçen hizmetlerine mukabil müstahak olduğu zamlar
dan da istifade ettirilmediğinden bahsile 22 seneye baliğ olan 
hizmetine karşı emekli aylığı bağlanmasını istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabı yazısında : 3944 ve 
1683 sayıh kanunlar gereğince dilekçinin hizmeti 20 seneden az 
olduğu için emekli aylığı bağlanması mümkün olamıyacağına 
binaen 1,687 lira 50 kuruş ikramiye verilmiş bulunduğu, itibari 
zamlar ise aynı kanunun 23 ncü maddesi gereğince ancak emekli 
aylığına müstahak olanlara verilmekte olup aylık bağlanmıya- 
rak ikramiye verilenlerin bu zamdan istifade ettirilmesine ka
nunen imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin durumunun tetkikle emekli 
maaşına kanunen müstahak olup olmadığının tâyin ve tesbiti 
kaza merciine ait olup komisyonumuzun görevi dışında bu
lunduğundan vâki talep hakkında bu itibarla bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına kalar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6211 15 . IV . 1953

F a z ıl Savaşın. 

Düğm eciler Arpa-  

cm ini Çeşme So. 

No. 12.

E y ü p  - İstanbul.

Mehmet A l i  Sar.

IIamam i M uhittin  

Mah. K arapapak So. 

No. 21.
B alat - İstanbul.

(Dilekçe özeti : 13 senelik kesenek
lerinin iadesi için ilgili makam nez- 
dinde dâva açmasına dair).

Dilekçi: Polis meslekinde çalışmakta iken âni olarak müp
telâ olduğu arazı asabiyeden mütevellit verdiği istifa dilekçe
sinin hemen kabul edilerek bir daha mesleke alınmadığından 
bahsile 13 senelik keseneklerinin iadesi için ilgili makam nez- 
dinde dâva açabilmesine dair karar ittihaz buyurulmasmı is
temektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında: Dilekçinin meslekte 
9 sene 8 ay 21 gün hizmeti sepketmiş ise de 4805 sayılı Kanu
nun meriyet mevkiine girmesinden önce meslekten ayrılmış ol
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

ması hasebiyle 5434 sayılı Kanunun 87 nci maddesi gereğince 
emekli keseneklerinin iadesi mümkün olamadığı anlaşılmış ve 
mumaileyhin zikreylediği hastalığı hakkında dosyasında da 
bir kayda tesadüf olunamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciine müracaatta muhtar olan 
dilekçinin talebi hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6212 15 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Kira zammına tâ
bi tutulduğundan şikâyet).

Dilekçi: 30 lira gayrisâfi iratlı dükkânda müskirat bayiliği 
yaptığı halde mülga 4565 sayılı Kanun hükümlerine aylan ola
rak kira zammına tâbi tutulduğundan bahsile bu hatanın dü
zeltilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin kanun hü
kümleri dairesinde vergilerine ayrıca kira zammı katılmasın
da bir kanunsuzluk görülmemiş, 1946 - 1948 yıllan kira zam
ları malî ve idari kaza mercilerinin de tasdikandan geçmek 
suretiyle kesinleşmiş ve malî kaza mercilerinin tasdikından ge
çerek Danıştaym tetkikına intikal etmiş bulunan 1949 ve 1950 
Bütçe yıllan kira zammı tarhiyatı üzerinde idarece yapılacak 
bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Malî kaza mercilerince incelenerek kara
ra bağlanmış ve vukubulan talep üzerine de nihai merci olan 
Devlet Şûrasına intikal etmiş bulunan bir hususla alâkalı istek 
hakkında komisyonumuzca muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6213 15 . IV . 1953

10053/9364 Abdürrahm an Şah- 

man.
M üskirat B a y ii. 

A k ın c ıla r  Malı. 

Sakarya Cad. No. 

176.

Adapazarı.

10054/9365 M uharrem  A tillâ .

Num une Hastane

sinde Eczacı. 

D iyarbakır.

(Dilekçe özeti : 6 senelik hizmeti
nin borçlandırılma suretiyle fiilî 
hizmetine ilâvesi hakkında).

Dilekçi : 15 sene 7 ay 22 günden ibaret olan ücretli hizme
tinden ancak 9 sene 6 ay 17 günü a borçlandığından bahsilei 
mütebaki hizmetinin de borçlandırmak suretiyle fiilî hizmetine 
katılmasını istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında: 4644 
ve 5434 sayılı kanunlar ahkâmına tevfikan ücrette geçen hiz-j 
metlerin borçlanmak suretiyle ancak on yılı tekaüde sayılmakta 
olup mütebakisinin borçlanmasına kanunen imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine göre vâki
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1 0 0 5 ( 1

100.') 7

istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

ekçe Dilekçe sahihinin
>o. adı,  soyadı ve adresi  Komisyon k a ra n  ve ne sebep len  veri ldiği

6214 15 . IV . 1953

! ) : W 7  O s m a n  t i m i n i .  (Dilekçe özeli : imar re ihya elli-
K e m a l p a ş a  M a l ı .  T i -  yi arazinin atlına Iesc ili hakkında)
n a / . l e p e  S o  X o .  :>4.  

S  ö>k e .
Dilekçi : Çok emek ve para sarf etmek suretiyle imar ve 

ihya eylediği arazinin kendi adına tescil edilmesini ve Türk 
tebaası diye Yunan Milli Bankasınca müsadere edilen gayri- 
menkulleri hakkında Hariciye Vekâletince tahkikat yapılma
sını istemektedir.

içişleri Vekâleti cevabi yazısında : Dilekçinin imar ve ihya 
ettiği 3 0  dönümlük yerin belediye hudutları içinde bulunması 
yüzünden '*753 ve 5Gi8 sayılı kanunlar nıüvacehesnde namına 
tapuya bağlanmasına imkân bulunmadığı, memleketinde mü
sadere edilen gayrimenkulleri hakkmdaki dilekçesinin de 
Vekillikçe Dışişleri Vekâletine gönderilmiş bulunduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına» 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına- mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6215 15 . IV . 1953

Ne/i i ' tirdeın. ( D ılıkçı ö.z< li Mc.inuriycitcn ihraç

N izip  eski Malıııüdit-  kararının kaldırılm ası ve  m em uri-

rü. y e le  tâyini h a k lın d a ).

Dilekçi : Mahkûmiyetinin 5677 sayılı Af Kanununun şü
mulü dâhiline girdiğinden bahsile hakkında verilmiş olan ih
raç kararının kaldırılmasını ve maaşına muadil bir göreve 
tâyini ve açık maaşlariyle çocuk zamlarının ödenmesini is
temektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin rüşvet 
almak suçundan iki sene hapsine ve 500 lira ağır para cezasiy- 
le tecziyesine dair verilen kararın onanmasını mütaakıp Me
murin Kanununun 49 ncu maddesi gereğince 27 . XII . 1949 
tarihinde memuriyetten ihraç edilmiş ve mumaileyh tarafın
dan bu hususta Danıştaya açtığı idari dâvasının da 27 . IV .
1951 tarihinde reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ahiren ittihaz olunan 1739 
sayılı Meclis Kararının ihtiva ettiği esaslar dairesinde duru
munun ait olduğu vekâlete müracaat etmek suretiyle İncelen
mekte ve ihtilâf vukuu halinde de kaza merciine müracaatta 
muhtariyetine binaen vâki istek hakkında komisyonumuzca
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N o

100.1S/!):}()!)

1 0 0 6 0

yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

Dilekçe sahibinin
;ı<l 1, so y a d ı ve a d re s i K o m isyo n  k a ra c ı ve ne sebepten v e r i ld iğ i

6216 15 . IV  . 1953

( D i ! <1,0 , özeti : K red i  ı/ardımı y<(- 
l>dntıifiı Imkkındıı).

Dilekçiler : Toprak ihtiyaçları temin edilmiş ise de muhtaç 
bulundukları kredi yardımı yapılmadığından bahsile bu yar
dımın da yapılmasını istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : ilgililerin muhtaç ol
dukları kredilerini almak üzere Ziraat Bankasının mahallî şu
besine müracaat etmeleri icabettiğinin Muş Toprak Komisyo
nuna yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6217 15 . IV  . 1953

( Düekee özeti : Emekti inil iğinin 
artırılması hııkkındı/}.

Dilekçi - 30 sene fasılasız Sağlık Vekâleti emrinde bulunup 
emekliye ayrıldıktan sonra Sümerbank Ereğli Bez Fabrikası 
Hastanesinde ücretli maaşla altı sene iki ay çalışmış olduğun
dan bahsile bu altı sene müddet zarfında kesilen emekli maaş
larının 900 numaralı Kanun çerçevesi dâhilinde olanlar gibi is 
tifade ettirilmesini istemektedir.

Sağkk ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : 900 
numaralı Kanun mütekait muallim, tabip, eczacı, baytar, mü
hendis ve kondüktörlerin sonradan bir vazifeye alınmaları ha
linde o memuriyete mahsus maaş mebdelerinin ücret olarak 
verilmesine müsaade etmiş ve emekli maaşlarının kesilmesini 
âmir bulunmuş olup sağlık memurlarının meslek adamlan ara
sına ithaline mahal görülmediği bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

l l u l i i s i  S a v a ş .  

K a r l ı o v a  ( ¡ e z i c i  

K ı ı ı o k l i  S a ğ l ı k  . M e 

r m i n i  N o .  2 S .  S i c i l ,  

h ' ı v f î l i  - K o n y a .

M u r a t  Y ı l m a z  v e  a r .  

M  u l ı t a r .

K i r a v i  K ö y ü n d e n .  

M u s .

6218 15. I V .1953
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Dilekçe
No.

10065/9376

10073/9.°, 84

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

Şevki Yılmaz. (Dilekçe özeti : Emekli Maaşı bağ-
İstiklâl Cad. No. 37 lanması ve Emekli Sandığına borç-
Izmit. * lanması hakkında) .

Dilekçi : Küçük yaşta Gedikli Hazırlama Okuluna girerek 
tahsil devresini tamamladıktan sonra gedikli küçük zabit mek
tebine geçmiş ve orduda on üç buçuk sene Gedikji Başçavuş 
olarak hizmet etmiş ve bilâhara bir meseleden dolayı vazifesin
den arzusu ile ayrılmış olduğundan bahsile tekaüt maaşı bağ
lanmasını ve Emekli Sandığına borçlanmasını ve mağduriyet
ten vikaye edilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
bilfiil orduda 8 sene 2 ay ve 3 gün hizmeti bujunduğu 1683 
sayıh Kanuna göre 20 sene bilfiil hizmeti bulunmamasına bi
naen tekaüt maaşı bağlanmasına imkân olmadığı ve 4805 sayılı 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel mumaileyhin ordu
dan ayrılmış olmasından ötürü Emekli Sandığına da ödeme 
yapılamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına dilekçinin dilediği takdirde kaza merciine müraca
atta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6219 15 . IV . 1953

Mehmet Salih Arı. 
öğretmen.
Cibin t sİ A m ».Köyün
de.
Birecik - Urfa.

(Dilekçe özeti: c479 sayılı Kanun
la Bareme alınması, maaşlarının 
verilmesi, terfi ve naklinin yapıl
ması hakkında).

Dilekçi : 5479 sayılı Kanunla bareme alındığının bildiril- 
mediğinden terfi emrinin tebliğ edilmediğinden ve 2,5 aydan 
beri aylık ücretini alamadığından ve mağdur edildiğinden bah
sile terfiinin yapılmasını ve aylıklarının verilmesini, Ankara, 
îzmir ve İstanbul gibi yerlerden birisine acele naklinin yapıl
masını istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Birecik Kazası 
Cebin Islâm Köyü öğretmeni bulunan dilekçinin maaşlarının 
asıl aylığa geçirildiği 28 . n  . 1951 tarihinden itibaren de öden
mesi hususunun Urfa Valiliğine 29 . VI . 1951 tarihinde yazıl
mış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına dilekçinin terfi ve nakil talebi hakkında ait oldu
ğu makama tekrar müracaatında muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6220 15. I V . 1953
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10078/9386 Esat öner.
Cebeci Kayabaşı 
Başkaya So. No. 5. • 
Ankara.

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

(Dilekçe özeti : İstiklâl Savaşında
ki fedakârlığına karşı tekaüt maa
şı verilmesi hakkında).

Dilekçi : istiklâl Savaşında iki gözünü kaybemesi yüzünden 
perişan bir dununa düştüğünden ve tekaüdiyeye müstehak ol
duğu halde hiçbir muamele yapılmadığından bahsile kanunen 
gereken muamelenin yapılmasını istemektedir.

Millî Savuma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin göz
lerindik» ânzanm askerlik esnasmda husule gelmediği anla
şılmış olduğundan maş başlanamadığı ve mumaileyhin Vekâlet 
aleyhine Askerî Yargıtaya açmış olduğu dâvanın ve tashihi ka- 
rarar talebinin reddedilmiş bulunduğu ve bu iş için evvelce 
Yüksek Dilekçe Komisyonuna vermiş olduğu arzuhaline 24 . 
X I . 1950 tarihinde cevap verilmiş ve başkaca yapılacak bir mu
amele bulunmamış olduğu bldirilmektedir. ı

Talebin daha önee kaza merciinde ve selef komisyon tarafın
dan incelenip karara bağlanmış olduğu anlaşıldığından bu husus
ta komisyonumuzca başkaca yapılacak bir işlem olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6221 15 , IV . 1953

10082/9388 Ali Şimşir, 
ve ar.
Yağbasan Köyünde. 
Havza.

(Dilekçe özeti : Ellerinde bulunan 
toprakların alınmaması hakkında)

Dilekçiler : Aslen Erzurum ve havalisi halkından oldukla
rını ve 35 sene evvel hicret ederek Havza Kazasına geldiklerini 
ve kendi paralariyle toprak almak suretiyle yerleştiklerini ve bir 
kısım imar ve ihya ettikleri Hazine topraklarının ellerinden 
alınarak Bulgaristan göçmenlerine verilmek istenildiğini be
yanla bu toprakların alınmasını ve kendilerine verilmesini 
istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin işgalleri 
altında bulunan Hâzineye ait toprakların ellerinden alınarak 
göçmenlere verileceği hakkında ortada yapılmış her hangi bir 
muamele olmadığı gibi halen ellerindeki toprakların mevcut nü
fuslarına yeter derecede bulunduğu ve fazla toprak sahibi olmak 
gayesiyle müracaatta bulunan bu kişilerin şikâyetlerinin haki
kate uygun olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma

hal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

6222 15 , IV  . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. aılı, soyadı ve adresi Komisyon kurarı ve ne sebepten verildiği
\

10087/9393 İbrahim Dal. ve ar.
A k kö p rü  Köyünde. 

K a d ir l i.  ©

( Dilekçe özeti : Çeltik suyunun, 
yollarım ve okullarını tahrip et- 

*>nekten şikâyet).

Çeltik suyunun, yollarım ve okullarım tahrip etmekte oldu
ğundan şikâyetle bu vahim vaziyetin görülmesi için bir mü
fettişin gönderilmesini istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Okulun bodrum ka
tma gelen su sızıntılarının Remzi Çubukçu ve ortaklarına ait 
çeltik sahasndan geldiği ve bunun önlenmesi için verilen kara
ra riayet edilmediği görülerek 3039 sayılı Kanun gereğince 
Remzi Çubukçu’ya 250 lira hafif para cezasına karar verildiği 
ve bu karara itiraz edilerek mahkemeye müracaat ettikleri ve 
Çeltik Komisyonunun tesbit ettiği iki bin lira zarar ve ziyan 
raporu üzerine muhtarlıkça çeltik sahipleri adına Kadirli Asli
ye Hukuk Mahkemesine de tazminat dâvasının açıldığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre mahkemeye in
tikal etmiş bir hâdise ile ilgili olan istek hakkında komisyo
numuzca bir işlem olmadığına karar verildi.

Dilekçi : Belediye özel idare ve orduda geçirmiş olduğu 34 
senelik hizmetinin Emekli Genel Müdürlüğünce emekliliğe ka
bul edilmemesi perişan ve mağduriyetini mucip olduğundan 
bahsile emekli hakkının tanınmasını ve mağduriyetine meydan 
verilmemesini istemektedir.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında : Di
lekçinin belediye özel idarelerindeki hizmetleri 4923 sayılı Ka
nunla 1. V I . 1946 tarihinden itibaren emeklilik hakkı tanın
mış ve Emekli Sandığı ile ilgilendirilmiş olup bu tarihten ön
ce geçen 2 sene 9 ay 18 günlük hizmeti de borçlandırılmış ve 
mumaileyhin 1. I I I . 1951 günü kadrosunun kaldırılması yü
zünden açıkta kalmış ve durumu 5434 sayılı Kanunun 87 nci 
maddesi şümulüne girmiş ve emeklilikte muteber hizmeti 7 s<> 
ne 6 ay 18 gün olup aylıklarından kesilen 545 lira 76 kuruş ke
senek ve borç tehsilâtı 12 . V I I . 1951 günlü Ziraat Bankası ha 
valesiyle ödenmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6223 15 . IV . 1953

1 0 0 8 9 /9 3 9 4  İ h s a n  E r b a y .  

1 0 5 2 4 /9 7 7 7  I V k i r k a d ı  M a lı . d e . 

1 3 3 8 7 /1 2 4 8 1  \ 'o .  17.

( Dilekçe özeti : Emeklilik hakkı
nın tanınması hakkında).

Karar No. Karar tarihi

6224 15 . IV  . 1953



—  17 —

10990/9395 
11969/11121 
12656/11761

Dilekçe
No.

10094/9399

Cemile. Koç.
Zahire pazarı Cad. 
de. Nail Yörük eliyle 
Denizli.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : İadei muhakeme 
talebi hakkında).

Dilejkçi : Zorla ırzına geçmekten sanık Bayram Şimşek ve 
bu sanığa yardımdan keza sanık İbrahim ve Ümmü Şimşek 
haklarında Denizli Ağır Ceza Mahkemesine açmış olduğu dâ
va neticesinde isnat olunan suç hakkında hükme kâfi delil el
de edilemediğinden sanıkların beraetine karar verilmiş ve bu 
karar Yargıtayca onanmak suretiyle kesinleşmiş ise de bâzı 
şahitler göstermek suretiyle muhakemenin iadesini istemekte
dir.

Adelet Vekâletinin cevabi yazısında : Muhakemenin iade
si talebinin kabulünü icap ettirecek kanuni sebepler bulunma
dığından talebin reddine karar verildiği anlaşılmış ve yapı
lan işlemlerde ve verilen ve kanun yollarında» geçmek sure
tiyle kesinleştn kararlarda bir yolsuzluk görülmediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağ
lanmış bulunan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

6225 15 . IV . 1953

Muammer Almak. 
Sümerbank Ereğli 
Pamuk Sanayii Mü
esseslisi m cm u rl arın
dan.
Ereğli - Konya.

(Dilekçe özeti : 13 senelik hizme
tinin borçlanma yoliyle fiilî hizme
ti süresine ilâvesi hakkında).

Dilekçi: İstanbul Elektrik, Tünel ve Tramvay işletmesinde 
yevmiye ile geçen 13 yıllık hizmetinin borçlanma yoliyle emek
lilik fiilî hizmet süresine katılmasını sağlıyacak bir hüküm is
tihsalini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yevmiye ile geçen 
hizmetlerinin de borçlanma yoliyle emeklilik fiilî hizmet süre
lerine katılmasını sağlıyacak bir hüküm istihsali Emeklilik 
Kanunları prensiplerine mugayir bulunmasına ancak 5434 sa
yılı Kanun gereğince ücretli sürekli görevlerde aylıklı kadro
larda ücretle geçen hizmetlerin borçlanma yoliyle emeklilik 
fiilî hizmet süresine katılması kabul edilmiş olup yevmiyeli 
geçen hizmetlere de teşmil edilmesi mümkün görülmediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve mevcut kanun hü
kümlerine göre vâki istek hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6226 15 . IV . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

10098/9403 Osman Ataç. (Dilekçe özeti : Emekli aylığına 
mahsuben avarus verilmesi ve yol
luk ödeneğinin yollanması hakkın
da).

Tersane Seferberlik 
Şube Md. Yzb. 
Komal Murguz 
Evinde.
Gölcük. Dilekçi : Re’sen emekliye sevkedildiğinden Devlette geçen 

fiilî ve itibari hizmetlerinin kaç seneden ibaret bulunduğunu 
bildiren belgenin ve memuriyet mahallinden ikamet edeceği 
Oölcük Kazasına kadar zat ve aile yoilluğuna ait ödeneğin 
gönderilmesini ve emekli aylığına mahsuben avans verilmesini 
istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekkinin sepkeden 
hizmetlerini gösterir cetvellerden tasdikli birer nüshasının im
za, mukabilinde kendisine verilmesi Kocaeli Valiliğine gönde
rildiği, zat ve aile yolluğuna mahsuben 300 liralık ödeneğin 
Gölcük Kazası Mâliyesine gönderildiği, emekli aylığının bağ
lanması hakkında resmî senedinin gönderilmesi için evrakının
3 . VIII . 1951 tarihli yazıya bağlanarak Emekli Sandığı Ge
nel Müdürlüğüne gönderildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapıümasma mahal 
olmadığına karar verildi.

Dilekçi : Metresi on iki lira değerinde olan arsanın Ağn 
Belediyesi 425 kuruştan istimlâk etmiş olması mağduriyetini 
mucip bulunduğundan bahsile bu hakkının verilmesini iste
mektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 100 metre 
karelik arsanın 1950 ve 1951 senelerinde hüsnü rızasına isti
naden belediyece satın alındığı ve bu konuda yapılan muamele
nin mevzuata uygun olduğu ve yapılacak başka bir işlem bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6227 15 . IV . 1953

10100/9405 Abdürrahman Özbek 
15198/141!>5) M a lmey d a ııı ııd a.

Reşit Kahvesinde. 
Ağrı.

(Dilekçe özeti : Uruz fiyatla istim
lâk edilen arsası hakkında beledi
yeden şikâyet).

Karar No. Karar tarihi

6228 15 . IV . 1953
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10101/9406

Dilekçe
No.

10103/9408

Servet Türkân. 
Arslanpaşa Mah.. 
Oltu - Erzurum.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(İHIekçe özeti : Arazisine vâki 
men'i müdahale ve ziraat memu
runun başka yere nakli hakkında)

Dilekçi : Arazisine vâki müdahalenin mer’i ve işgal edilen 
Hazine topraklarının tesbitini istemekte ve yıllardan beri Oltu 
da oturarak muhitin nefretini kazanmış olan ziraat memuru
nun da başka bir yere kaldırılmasını ve ziraat iskân işlerinin 
bitaraf ellere tevdi olunmasını talep etmektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin aynı ko
nuda Tarım ve Sağkk vekâletlerine vermiş olduğu dilekçele
rinin mahallince gereği yapılmak üzere 4 . 1 .  1951 gün ve 
3118/104 sayılı yazı ile Erzurum Valiliğine gönderilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Dilekçinin vâki isteğinden dolayı vekâlet cevabında adı 
geçen vilâyet valiliğine ve icabında kaza merciine müracaatta 
bulunması lâzımgeleceğine göre bu hususta komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği ,

6229 15 . IV . 1953

Zeynel Çaylak.
D. D. V. Matbaa vı 
Kırtasiye Mağaza
sında Odacı.
No. 56673.
A İsa ne ak - İzmir.

( Düyekçe özeti : D. D. Yollan 
Yardım Derneğindeki parasının 
ı 'e rilm esi h akkında).

Dilekçi : Sekiz senedir D. Demiryollarında çalışmakta olup
1946 tarihinden 1950 nihayetine kadar aylığından Yardım San
dığınca kesilen parası sandıktan istifa etmesi sebebiyle geriye; 
iade edilmediğinden bahsile bu hakkının verilmesini istemek
tedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında: Meslek aşkını ar
tıran ve tekaütlüklerinde ellerinde külliyetli bir para alma
larını sağlıyan ve bu derneğe üye olarak girmiş olanlarda« 
istifa edenlerin ödedikleri aidatları Demek tüzüğünün beşin
ci maddesine göre verilemiyeceği ve bu itibarla dilekçimin 
ödediği aidatların kendisine iadesine imkân olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6230 15 . IV . 1953
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10104/940!)

Dilekçe
No.

1010G/9411

Şakir Aykut. (Dilekçe özeti : Maaş farkları ile
Askerlik Şubesi. çocuk zammının ve tayın bedelle-
Sivil Muamele Me- rinin verilm işi hakkında).

p.imi’ Dilekçi : Yaş haddini ikmal ederek 60 lira asli maaşa mu
kabil 170 lira ücretle çalışmakta iken 1947 yılında emekliler 
meyanında terhis edildiğini ve Askerî Yargıtaya açmış olduğu 
idari dâva neticesinde 5 . I I I . 1948 tarihinde Çine Askerlik Şu
besine tâyin edildiğinden bir senelik maıaş farkları ile çocuk 
zammmın ve tayın bedellerinin verilmesi için tekrar Yargıta- 
ya açmış olduğu idari dâvasını kaybetmiş olduğundan bahsile 
bu istihkaklarının verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin
26 . I I I . 1948 tarihinde Çine ’deki yeni vazifesine tâyin edilme
sine kanuni bir mahzur görülmediğinden ve tâyin edilmiş ol
duğu tarihten itibaren maaş almakta bulunduğundan ve hiz
met görmemiş bulunduğu bir zamana ait maaş ve çocuk zammı 
ve tayın bedellerinin verilmesine imkân görülemediğinden dâ
vasının reddedilmiş olduğu Yargıtay Başkanlığının 7.VI.1951 
gün ev 620/553 sayılı kararından anlaşılmış bulunduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağ
lanmış olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe sahibinin
atlı, soyadı've adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

6231 15 . IV . 1953

Hüseyin Ö/del. (Dilekçe özeti : Tekrar vazifeye
Sultanahmet l'taıı- iadesi hakkında).
gaç So. Xo. 18. 
İstanbul. Dilekçi : Sicili bozuk bâzı memurlar tecil edildikleri halde 

kendisinin yaş haddine tâbi tutularak emekliye ayrılmış olması 
mağduriyetini mucip olduğundan bahsile tekrar vazifesine 
iadesini istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevalbi yazısında : Dilekçi
nin muhtelif yıllarda ihtar, tevbih ve sınıf tenzili gibi ceza
larla sicili lekeli bulunduğ-u ve bu sebeple hizmetinin devamında 
bir fayda olamıyacağı anlakılmış olduğundan 5434 sayılı Ka
nun gereğince yaş haddinden emekliye ayrılmış ve tekrar va
zifesine tâyini de mümkün bulunmamış ve yapılan muamelede 
kanuna aykırı bir cihet görülmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6232 1 5 .I V .1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karart ve ne sebepten verildiği

10108/9413 Cemil Ayvaz.
Karşıyaka Donan
madı Mah. 1728 
S'o. No. 9.
İzmir.

(Dilekçe özeti : Pamuklarına veri
len suyun azaltılması ve haksızlık 
yapanların cezalandırıl ması hak
kında).

Dilekçi : Pamuklarına su vermeye başladığı bir sırada su 
mühenlislerinden İhsan, su müdürlüğünden bir vesika ibraz 
edilmediği takdirde suyunun kesileceğini söylemesi üzerine 
vali, kaymakam, ve hâkime müracaat etmiş olduğu halde bun
ların alâkadar olmadıklarından ve 15 saatlik suyunun bir sa
ate indirildiğinden ve jandarmalar tarafından su kanalları
nın tamamen yıkılmış olduğundan ve haksız muameleye mâ
ruz kaldığından bahsile bu işin tahkiki için âdil bir müfettişin 
gönderilmesini ve jandarma kuvvetlerinin vatandaş aleyhine 
haksız olarak kullananların cezalarının verilmesini istemekte
dir.

Bayındırlık Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Me
nemen işletme Mühendisliğine ve bilâhara İzmir 3 ncü Şube 
Müdürlüğüne müracaatta bulunarak aradaki tarla sahiplerin
den hakkı mürur alamadığından dolayı suyu tarlasına götü- 
remiyeceğini ve eğer o civardan geçen Asarlık deresine sula
ma kajıalmdan su verilirse bu derenin sonunda olan, tahliye 
kanallarına su geleceğini ve pomyajla bu suyu tarlasına ala
bileceğini bildirmiş olup zamanında bu hususu şubece mahal
linde tetkik edilmiş ve mumaileyhe mütaaddit defalar izah 
olunmuş ve henüz 19 Temmuz sırası gelmeden ait olduğu ter
siyer üzerinden su alması için hazırlıklarının tamamlanması 
lâzımgeleceği aksi halde su almasına imkân bulunamıyacağı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet ceva
bına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Dilekçi : Tokad da iskân edilen babası İbrahim Kuşçu’ya 
borçlanma suretiyle verilen beş parça araziden iki parçasının 
başkalarına verildiğinden bahsile iskânca namlarına kayıtlı 
tarlaları ile beraber şimdiye kadar verilmemiş diğer 40 dönüm
lük istihkaklarının da verilmesini ve tescil edilmesini istemek
tedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : iskân yoliyle dilekçiye 
ve babasına bir ev ve yedi buçuk dönüm tarla ile bir köşkü

Karar No. Karar tarihi

6233 15 . IV . 1953

10109/9414 Niyazi Kuşçu.
Batı Mah. de. 
Erbaa - Tokad

(Dilekçe özeti : İskânca namlarına 
kaydolunan iki parça tarlanın re 
W dönülmük istihkaklarının veril
mesi hakkında).
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

ihtiva eden üç buçıık dönüm bağ tahsis edilmiş olduğu ve bun
lardan 4 dönümlük toprağın, kendilerinin iskân yerlerini terk- 
ederek Erbaa’ya gitmiş olmaları sebebiyle tapuya tesciline 
imkân bulunmadığı ve Hazine adına kayıtlı bulunan bu yerin 
Romanya göçmenlerine temlik edilmiş ve bunlar tarafından 
başkasına satılmış olduğu ve dilekçi namına tapuya bağlanan 
gayrimenkul malların iskân haklan dâhilinde bulunduğu ve 
başkaca arazi tahsisi bahis mevzuu olamıyacağı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6234 15 . IV . 1953

10107/9412

10111/9416

Haydar Yalçınkaya. 
I). i). Y. Şube 24 
K. 245 Takım 2452 
Yol Çavuşu 9099. 
Çatalağzı.

tslıak Şahin.
I). I). Y. Şube 24 
Kısım 245 Taknn 
2454 Yol Çavuşu 
9100.
Zonguldak.

( Dilekçe (izeti : Emekli 
rilm esi hakkında)'.

hakkı ve-

Dilekçiler : 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu haricinde 
bırakılması mağduriyetlerini mucip olduğundan bahsile diğer 
memurlar gibi emekli hakkının verilmesini istemektedirler.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin 5434 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Emekli Sandığı ilei 
ilgiiendirilmediği ve mumaileyhlerin bu bapta yeni bir kanu
nun yapılmasını istemekte oldukları bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

15 . IV . 1953

10281/9552 Muşsa Çolak. (Dilekçe özeti : Hizmeti vataniye
Orhanlar Mah. de. tertibinden maaş bağlanması hak-
Karadeniz - Ereği isi. kında).

Dilekçi : Fakir ve vücutça bitkin bir halde olup infak ve iaşe
sini temine medar kimsesi olmadığını beyanla istiklâl Harbinde
ki hizmetlerinden dolayı hizmeti vataniye tertibinden ikramiye 
ve maaş verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Harbde mâlûl 
olup da mâlûliyeti raporla sabit görülenlerden 551 sayılı Kanu- 
nun emraz cetveline göre dereceye girenlere maaş bağlanmak
ta olup dilekçinin bir mâlûliyeti olmadığı ve hizmeti vataniye 
tertibinden maaş verilmesi işi de vekâletlerini ilgilendirme
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanan teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumu!ca bir işlem yapılmasına
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

6236 15 . IV . 1953

]0428/9683 Dursun Yüksel.
I). I). Y. 2 İşletme 
Md. Şube 22 Ks.
222 Takım 2224 te. 
Yol Çavuşu.
Irmak İstasyonunda.

(Dilekçe özeti Emekli Sandığı 
Kanunu ile alâkalandır ılınası hak
kımla).

Dilekçi : Yol çavuşlarından dun bir mevkide bulunan yol 
bekçilerinin 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ile alâkalı 
bulunduruldukları halde ağır ve mühim hizmetler gören ça
vuşların bu haktan mahrum edilmelerindeki hatanın ıslahı es
babının temin buyurulmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesine göre Eemekli Sandığı il© olâkalndınlma- 
mış bulunan yol çavuşlarının 2454 sayılı İdare işçileri Teka
üt Sandığı Kanunu hükümleri daireninde emeklilik muamelele
rinin yürütülmekte bulunulduğu ve dolayısiyle her hangi bir 
mağduriyetlerinin bahis mevzuu olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesine göre komisyonumuzca bu sıfatla yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6237 15 . IV . 1953

10462/9716 Hakkı Yılmaz Güıı- 
düz.
t hsaniye, Fıstrklına- 
mazgâbı No. 1. 
Üsküdar - İstanbul.

(Dilekçe özeti : 21 a/y 11 günlük 
Mücadelei Millîye hizmetinin 
emeklilik hesabına katılması hak
lında).

Dilekçi : Uşak idadisinde tarih coğrafya öğretmeni bu
lunduğu sarada gönüllü olarak katılmış bulunduğu Mücadelei 
Millîyede geçen 21 ay 11 günlük müddeti hizmetinin emeklilik 
hesabında nazan itibara alınmadığından bahsile bu hakkının 
tanınmasını istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Bu hususta dos
yasında her hangi bir kayıt bulunmıyan dilekçinin; Mücadelei 
Millîyeye iştirak ettiğini resmî vesaikle tevsik ettiği ve Millî 
Savunma Vekâletince de bu hizmeti kabul olunduğu takdirde 
emekli işleminde gereken tadilâtın yapılabileceği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve dilekçinin kaza 
merciine dahi müracaatta muhtar bulunmasına göre vâki talebi



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

10463/9717

J 0464/1)71 S

hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6238 15 . IV . 1953

Kâzıın Kaymaz. (iDlekçe özeti : Emeklilik muanıe-
Neeatibev ilkokulu leşinin kaldırılması hakkında).
öğretmeni. . . . .
Manila Dilekçi : Okul başöğretmeninin tesiri ile tanzim olunan hı

lâfı hakikat raporlara müsteniden, başkaca teftişe tâbi tutul
ması hakkmdaki vâki taleplerine rağmen haksız ve mesnetsiz 
olarak emekliye sevkedilmiş bulunduğundan şikâyet ederek bu 
muamelenin kaldırılmasını istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Manisa Vilâyeti 
Necatibey ilkokulu öğretmeni iken Vekâlet Müdürler Komis
yonu karariyle ve 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B 
fıkrasına göre emekliye sevkedilmiş bulunan ve tekrar görevi
ne iadesini istiyen dilekçinin, 4 Mayıs 1951 tarihinde vefat et
miş olduğundan dilekçesinin işleme konulmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6239 15 . IV . 1953

İbrahim Eteni Tan- (I)ilekçe özeti : Hir senelik hizmet
yeri. müddetini ikmal etmek üzere tek-
Ünalan Malı. Sot'u rar göreve alınması hakkında).

j jsak °  Dilekçi. : Emeklilik ikramiyesine hak iktisabına bir yıl kala
ve 1947 yılında, görevine son verilmiş olduğundan ve bu mev
zuda Danıştaya vâki müracaatının da süre aşımı cihetinden 
reddedildiğinden bahsile mağduriyetten korunması için bir yıl 
daha çalıştırılması esbabının temin buyurulmasını dilemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısmda : Ayrı 
ayrı âmirler tarafından tanzim olunan sicillerine göre hizme
tinden istifade olunamıyacağı anlaşılan dilekçinin zamanı 
hâdisede mer i bulunan 4222 sayılı Kanunun 17 nci maddesine 
tevfikan ve re ’sen emekliye sevkedilmiş olduğu, tekrar tav
zifinin mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6240 15 . IV . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

10467/9721 Haşan Erdelhun: 
Kiirkçübaşı Mah. 
Başbakı So. No. 13. 
Aksaray - İstanbul.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

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

Dilekçi : 1946 yılında; imtihanla girmiş olduğu Bursa Def
terdarlığı 15 lira aylıklı tahsildarlığından 20 liraya terfi ve 
mezkûr daire evrak memurluğunda çalışmakta iken serbest ça
lışmak maksadı ile 1950 yılında bu vazifeden ayrılmış old(uğu- 
nu ve halen de efradı ailesinin maişetini teminden âciz ve muz- 
tar bir duruma düştüğünü belirterek durumu ile mütenasip 
her hangi bir vazifeye tâyinine tavassut buyurulmasını iste
mektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Orta tahsilini dahi 
bitirmemiş olan dilekçinin, vekâlet merkez ve vilâyetler teşki
lâtında durumuna uygun açık bir görev bulunmadığı.

Fabrika ve müesseselerde işçi olarak çalışmak istediği tak
dirde îş ve İşçi Bulma Kurumunun İstanbul Şubesi Müdürlü
ğüne müracaat etmesi icabedeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6241 15. I V .1953

10484/9738 Salih Yağcıoğlu. 
Hamidiye Mah. 
Tevfikıye So. No. İt"). 
Babaeski.

(Dilekçe özeti 
kında).

İskân talebi hak-

Dilekçi : 1950 yılında Bulgaristan’dan Anayurda geldiğini 
ve bu tarihten beri kendisine her hangi bir iskân hakkı veril
memiş bulunduğunu belirterek; mezkûr kanuni hakkına mu
kabil; 1936 yılında başka bir göçmene verilip de halen metruk 
bir durumda olan ev ile bir miktar arazi verilmesini iste
mektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr evin başka 
bir göçmene tahsis olunmuş bulunmasına binaen buna ait tale
bin is’afmın mümkün olamıyacağı, ancak dilekçi; iskân hak
kını haiz göçmenlerden olduğu takdirde meslekî durumuna 
uygun bir mahalde bir an evvel iskân olunup ve müstahsil 
duruma geçirilmesi için Kırklareli Valiliğine yazılmış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6242 15 . IV  . 1953
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10491/9745 Az ime özsoylıı. (Dilekçe özeti : Oğlu Doktor Şina- 
si Özsoylu’nun İskenderun veya 
Hatay’a nakli hakkında).

İnönü Cad. Nur So. 
No. 8 /A. 
İskenderun. Dilekçi : Gerek kendisinin ve gerekse kocasının, ihtiyar, 

hasta ve mâlûl bir durumda olduklarını belirterek Kore Cep
hesinde Askerî Yargıç olarak bulunan oğlunun yurda gelmesi
ne kadar Başkala’de Hükümet tabibi olan diğer oğlu Şinasi 
Özsoy’un İskenderun veya Hatay Vilâyetine naklen tâyini 
için emir buyurulmasım istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : 
Şark vilâyetlerimizdeki Hükümet tabipliklerine mecburi hiz
metlilerinin gönderilmesi zaruretine binaen Başkale Kazasına 
tâyin olunan adı geçen tabip hakkında; Şarkta kış mevsimi 
girmek ve yolların kapanmak üzere bulunduğu bu sırada her 
hangi bir muamele yapılmasının mümkün bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
vâki talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Dilekçi : 23 senelik emektar bir memur olup bir hiç yüzün
den açığa çıkarıldığından ve açık maaşı verilmediğinden ve 
üç buçuk aylık mahkûmiyetinin tecil edildiğinden, bir ma
halle tâyin veya emekliye sevkedilme isteğinin yapılmadığın
dan ve Seben başkitabetine tâyini hakkında Bolu Adalet Ko
misyonuna baş vurduğu halde tâyini cihetine gidilmediğinden 
ve bu cihetleri Adalet Vekâletine bildirdiği halde bir semere 
elde edemediğinden, sefil ve perişan bir duruma düştüğünden 
bahsile bu vaziyetine son verilmesini ve bir mahalle tâyin 
edilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısmda : İlk merteibe adalet 
memurlarının tâyinleri mahallî adalet komisyonuna ait oldu
ğunun ve hizmeti 25 seneye baliğ olmadığı ve 60 yaşını da 
ikmal etmediği cihetle dileğiyle emekliye çıkarılmasına imkân 
olmadığının dilekçiye tebliğ olunduğu ve Hâkimler Kanunu* 
nun 126 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince men’i muhake
me veya beraet kararı alanların eski memuriyetlerine muadil 
memuriyetlere tâyin olunmaları kabul edilmiş ve mumaileyh 
hakkmdaki tahkikat ise mahkûmiyetle neticelenmiş ve bu hu
susta yapılan işlemde kanuna uymıyan bir cihet görülmemiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Birinci mertebe adalet memurlarının

Karar No. Karar tarihi

6243 15 . IV . 1953

10095/9400 İsmail Şener. 
13791/12840 Eski Düzce Mah

keme Başkâtibi. 
Bolu.

( Dilekçe özeti : Bir vazifeye tâ
yin edilmesi hakkında).



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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mahkûmiyetten sonra dahi tekrar bir vazifeye tâyin edilip 
edilmemeleri hususunun takdiri Hâkimler Kanununun 120 nci 
maddesi sarahatine binaen mahallî adalet komisyonlarına ait 
bulunmasına ve diğer cihetlere mütaallik vekâlet cevabına 
göre vâki istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6244 15 . IV . 1953

15104/14103 Refik özer.
D. D. Yolları 2. İş
letme sorumlu Say
manlık memurların
dan.
Ankara.

(Dilekçe özeti : 4620 sayılı Kamı
mın 8 nci maddesinin değiştirilme
si hakkında).

Dilekçi : Liselerin 12 yıla çıkarılması sebebi ile 19 yaşını 
bitirdiği vakit yüksek tahsile devam etme imkânı münselip 
olan oğlundan dolayı almakta olduğu çocuk zammından mah
rum kaldığını ifade ederek kendisi ve emsal durumda bulu
nan çocuk velilerinin mağduriyetlerinin önlenmesini istemek
tedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 4620 sayılı Kanunun 
5000 sayılı Kanunla tadil edilen 8 nci maddesindeki hükme 
göre; erkek çocuklar için kabul edilen 19 yaşın liselerin 12 
seneye çıkarılması üzerine 20 ye iblâğının bir kanun mevzuu 
olması itibariyle vekâletçe yapılacak bir muamele olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 
nci maddesine göre komisyonumuzca bu sıfatla yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6245 15 . IV  . 1953

17113/15943 Mehmet Fetvacı 
ye ar.
Mercan Köyünde. 
Tercan.

(Dilekçe özeti : Toprak komisyo
nu tarafından verilen arazinin ta
pularının verilmesi hakkında).

Dilekçiler : Taraflarından imar ve ihya edilen ve 10 nu
maralı Toprak Komisyonu tarafından kendilerine tevzi ve tes
lim olunan arazilerin tapularının verilmediğinden şikâyetle 
tapu işlerinin bir an evvel ikmal ve tapularının verilmesini, 
aksi halde 41 numaralı Toprak Komisyonu Reisinin değişti
rilmesini istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçilerin aynı konu
da vekâlete verdikleri dilekçeleri üzerine dağıtım hazırlıkla
rının bir an evvel ikmal ettirilerek tapularının verilmesi ve 
sonucunun ilgililere duyurulması hususu 23 . H I . 1953 tarihinde
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No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

1763 numara ile Erzincan Valiliğine yazılmış olduğu bildiril
mektedir.

, Gereği düşünüldü : İsteğin yerine getirilmesi sebepleri ve
kâletçe istikmal edilmiş olduğundan bu hususta komisyonu
muzca başkaca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve 
dilekçilerin vekâlet işarına müsteniden Erzincan Vilâyeti Va
liliğine müracatalan lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6246 15 . IV . 1963

Başkan Sözcü Kâtip
Maraş Bolu Bilecik Konya

AbduUithh Aytevnz Mahmut Güçbümez Abdürrahman Fahri Ağaoğlu

Blâzığ Kars Kastamonu Malatya
Hâinit AH Yön ey Mehmet Bahadır Muzaffer Âli Miihto Nuri Ocakcıoğlu

Malatya Urfa Yozgad
Abdiilkadir Özbay Reşit Kemal Timuroğlu •* Yusuf Karslıoğlu

(Dilekçe sayısı : 66)

T, B. M. M. Basımevi
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Dilekçe Dilekçe sahihinin 
No. adı, sovadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3175/2968 Hüseyin Cesıgil.
1947 Metil Köyünde.

Mustafa Memiş 
eliyle.
Köşk - Aydııı.

(Dilekçe özeti : Mallarım gasbe- 
denlerle, bunları himaye eden kay- 
makam ve hâkimin tecziye olun
ması hakkında).

Dilekçi : Mallarını gasbeden Koca İbrahim ve dilekçede 
isimleri yazılı diğer şahıslardan mallarının istirdat olunması 
için yaptığı müracaatları rüşvet vermediği için isaf etmiyen 
ve kendisini makamından kovan Hâkim Ahmet Rifat Günay
dın; Kaymakam Tevfik, Tapu Memuru Mustafa, Varidat Kâ
tibi Tevfik ve isimlerini yazdığı diğer şahıslar tarafından bir 
şebeke olarak gaasıplann himaye edildiğinden ve Yüksek Mec
lise yaptığı 25 . IX . 1945, 4 . III . 1946 tarihli müracaatları 
üzerine dahi gerekli muamelenin yapılmadığından şikâyet ede
rek adlan yazılı şahısların cezalandırılmasını ve hakkının ih- 
kakını, keza 3000 liralık masrafının tazmin ettirilmesini iste
mektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Müştekinin; aynı 
hususa ait yüksek makamlarınıza sunup ve vekâletlerine gön- 
gerilen 25 . IX . 1945 tarihli dilekçesi üzerine gereken tetkika- 
tın yapılarak, cevabının da 16 . IV . 1946 gün ve 61 sayılı ya
zı ile bildirilmiş olduğu yaptırılan soruşturmaya göre; muma
ileyhin yaptığı şikâyet ve iddiaların asılsız oluğu anlaşılmakla 
kendisine dahi keyfiyetin tebliğ edilmiş bulunduğu gasbolundu- 
ğunu iddia ettiği malların kendisine teslimi hususunda açtığı dâ
vanın da; mezkûr emvalin iştirak halinde mülkiyet mevzuu olma
sı ve diğer vârisler tarafından dâva açılmamış bulunması itibariy
le reddedilip ve temyiz hakkını dahi istimal etmediği için kesbi 
katiyet ettiği ve şikâyetlerinden bir netice alamıyan müstedi- 
nin hâkim hakkında ağır isnat ve hakareti mutazammm be
yannameler astığı görülerek bu cihetten hakkında âmme dâ
vası açıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı mealde ve daha evvel 
yaptığı müracaat üzerine 15 . IV . 1948 gün ve 263 sayılı bir 
karar verilmiş bulunmasına binaen yeniden bir muamele ifa-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
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sına mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

6247 15 . IV . 1953

11893/10894 Derviş Gün görmez. 
194i) Dudan Köyünde. 

Varto.

(D ilekçe özeti : Eşya ve paralan- 
m çalanların yakalanmam hakkın
da).

Dilekçi : Binlerce lira değerinde eşya ve 4 bin lira parasını 
çalanların mâlûm olmasına rağmen Jandarma Komutanı Yüz
başı Mehmed’in bunları himaye edip ve hâdiseyi kapatmak is
tediğinden ve bu meyanda kendisi ile eniştesini karakola celp 
ederek hürriyetlerini tahdit ve kendisine tokat atmış bulundu
ğundan şikâyet ederek vilâyet jandarma komutanı tarafından 
mumaileyh hakkında tahkikat yapılarak faillerin yakalanma
sını istemektedir.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında : Varto eski Jandarma 
Komutanı Mehmet Önder hakkmda; yapılan tahkikatı havi 
evrak üzerine Muş Vilâyeti idare Heyeti tarafından men’i 
Muhakeme kararı verilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısmda : Hâdisenin maznunu 
olarak yakalanan şahıs hakkında isnat oluna,n suçu işledikleri
ne dair hiçbir delil elde edilemediği .için ademitakip kararı 
verilerek dilekçiye de tebliğ edilmiş bulunduğu hakiki faillerin 
bulunması hususunda ayrıca jandarma komutanlığına bildiril
diği müştekinin jandarma komutanı tarafından dövüldüğü 
hakkrndaki iddiasına dair de bir gûna delil mevcut olmadığın
dan bu hususta tahkik izni verilmesine de mahal görülemediği 
belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Alakalı Vekâletlerin cevaplarına «öre 
talep hakkında ayrıca komisyonumuzca yapılacak bir muame
le olmadığına karar verildi.

Dilekçi : Orman Kanununun 18 nci maddesine tevfikan 
köylerine satış ihtiyacı olarak kereste verilmesi talebi ile ve
27 . III . 1949 tarihinde yüksek Meclise yapmış oldukları mü
racaata karşılık Bilecik Orman işletmesinden verilen cevap
la; zatî ve dairei resmiye ihtiyacından sonra ve müsait bulun
duğu takdirde bu ihtiyaçlarının giderileceği bildirilmiş olması
na rağmen zâti ihtiyaçlarının dahi tam verilmeyip kendilerinin 
kanuni haklan için mütemadiyen Yüksek Meclise müracaata

Karar No. Karar tarihi

6248 15 . IV  . 1953

11775/10788 Veli Güdelek.
1949 Devlez Köyü 89 kişi 

adına Muhtar. 
Bozöyük.

(Dilekçe özeti : Satış ve zatî or
man ihtiyaçlarının giderilmedi

ğinden şikâyet,).
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mecbur bırakıldıklarından şikâyet ederek Bilecik Orman iş
letmesinde gereken tahkikatın yapılmasını istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Bilecik Orman iş
letmesinin tahammülü nispetinde yapılan istihsalât bu mın- 
taka köylerindeki hak sahiplerinin zâti, yakacak ve yapacak 
ve devairi resmiye müşterek ihtiyaçlarına tahsis olunduğu hal
de 1949 ihtiyacım tamamen karşılamadığı ve bu itibarla pazar 
satışı ihtiyacının da verilmemiş olduğu, tezkerede yazılı mik
tarlardaki orman emvalinin ancak mütaakıp yıllarda verildiği 
belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

6249 15 . IV . 1953

6270/5841 Rıza Arslan ve ar. ( Dilekçe özeli : Kanunsuz olarak
AkpinarMah. de. hürriyetlerini tahdit etmiş bulu-
Bismil. nan Bismil Jandarma Komutanın

da>t şikâyet).

Dilekçiler : Vukubulan âdi bir kavgadan dolayı kendileri
ni gayrikanüni olarak 30 saat nezarette alakoymak suretiyle 
hürriyetlerini tahdit eden Bismil jandarma bölük komutanı 
Yunus hakkında icabeden takibatın yapılmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan soruşturma
ya nazaran dilekçilerin; Emin Akyılmaz ve arkadaşını ağır 
surette yaraladıklarından dolayı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunu hükümleri gereğince soruşturmaları yapılmak üzere ve 
vaktin gecikmiş olması bakımından yalnız bir geceyi nezaret
hanede geçirerek, ikmal olunan evrakları ile birlikte hâkimli
ğe teslim edilmiş bulundukları ve bu itibarla keyfî bir muame
lenin bahis mevzuu olamıyacağı belirtilmektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Bir kavga esnasında 
kendilerine silâh çeken Emin Akyılmaz ve Zoro Kaplan adın
daki kişileri bıçakla yaralamış olan maznunlardan üçünün 
sulh hâkimliğince tevkiflerine karar verilip diğerlerinin tev
kiflerine mahal görülemediği, suça iştirakleri sabit olan diğer 
maznunlarla birlikte haklarında açılan âmme dâvasının Diyar
bakır Ağır Ceza Mahkemesince derdesti rüyet bulunduğu ve 
jandarma komutanının 31 saat nezarette alıkoymak suretiyle 
şahsi hürriyetlerini tahdit ettiği yolundaki iddianın doğru 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince İncelenmekte bulunan
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Koıııis\oıı kararı ve ne sebepten verildiği

bir hâdiseye taallûkuna binaen vâki talep hakkında komisyo
numuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçi : Devlet Demiryolları Konya’da posta ateşçisi iken 
1941 yılında vazife başmda geçirdiği bir kaza neticesinde ko
lundan sakat kaldığı. 1946 yılında da istihdam edildikten son
ra verilen bir raporda vazife göremiyeceği belirtilmiş olduğun
dan bu tarihte işine son verildiğini 1947 yılında da hakkında 
mâlûliyet muamelesi yapılacağından verilen mevduat ve ikra
miye geri alınarak tekrar muayene ettirilerek bu kere verilen 
raporda vazife görebilir kaydı bulunmakla tekrar işe alınma
dığı gibi âdi mâlûl muamelesine de tâbi tutulmak suretiyle 
mağduriyeti cihetine gidildiğinden şikâyet, tazallümiihal ede
rek yeniden muayene ve vazife mâlûliyetinin tesbit ettirilme
sini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhin va
zife malûlü olarak emekliye sevkının temini için mezkûr ida
re Eskişehir Hastanesi Sağlık Kurulunca yapılan muayenesi 
neticesinde; düzenlenen mâlûliyet raporu ile, kaza tutanağının 
5434 sayılı Kanunun 11 nci maddesi gereğince tetkik ve tas
dik edilmesi için Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne gönde
rildiği. alınan ve bir örneği ekli olarak takdim kılman yazı 
ile buna kanuni imkân bulunmadığının bildirilmiş olduğu be
lirtilmektedir.

Mezkûr Sandık Genel Müdürlüğü tezkeresinde : 1947 yılın
da Divanı Muhasebat tescilinden de geçmek suretiyle kesin
leşen muamele ve 5434 sayılı Kanunun 49 ve geçici 74 ncü mad
deleri gereğince 31 . XII . 1950 tarihine kadar sandığa bildi
rilmemiş bulunan vazife mâlûliyeti iddiası hakkında bir tasar
ruf tesisine imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine at olan vâki talep 
hakkında; dilekçinin bu mercie müracaatta muhtariyetine bi
naen Komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

6250 15 . IV . 1953

8295/7708 Ali Kartal. 
1392/1299 tlısaniye Malı. de. 

No. 34.
Konya.

( Dilekçe özeli : Yeniden muayene 
re vazife mâlûliyetinin teshil etti
rilmesi hakkında).

Karar No. Karar tarihi

6251 15 . IV . 1953



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

10421/9677

10422/9678

İbrahim Çelik.
Doğu Mah. Taşlıba- 
yır mevkii numara
sız ¡kulübe sakinle
rinden.
Pendik - İstanbul.

( Dilekçe özeti 
masına (lair).

İskân hakkı tanın-

Dilekçi : 1 . VIII . 1949 tarihinde Bulgaristan’dan serbest 
göçmen olarak yurda gelmiş bulunduğundan bahsile 1950 yı- 
lmda gelmiş olanlara tanınan iskân hakkından kendisinin de 
faydalandırılmasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Bulgaristan’dan 1950 
takvim yılı başından itibaren serbest göçmen vizesi ile yurda 
gelen ve gelmekte olan Türklerin 2510 sayılı iskân Kanununun 
değişik 2 nci bendi uyarınca göçmen olarak kabul edilip ve 
iskân muamelesine tâbi tutulmaları Vekiller Heyetinin 16 . 
IV . 1951 tarih ve 3/12911 sayılı Kararı ile kabul edilmiş bu
lunduğu;

Bu tarihten önce gelmiş olan dilekçinin bu kararname şü
mulüne ithalinin mümkün bulunmadığı, ancak zikrolunan mad- 
dei kanuniyenin 3 ncü bendine tevfikan imkân olan mahalde ve 
borçlanma suretiyle kendisine toprak ve ev yeri verilmesi lü
zumunun iilgli kaymakamlığa yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6252 1 5 .IV . 1953

Haşan Uçak ve < Dilekçi özeti : Osmancık Kayma-
ark adaşı Ali Yılmaz. kaviliğine« verilen bir nıen’i nıii-
Kuyucak Köyü Mulı- dahide kararının infazının durdu-
tan. rnlııııısı hakkında).
Osmancık. Dilekçiler : Uzun yıllardan beri köyleri halkının mera ve 

iskân ihtiyaçlarına muhassas ve yedi tasarruflarında bulunan 
Çaybaşı mevkiindek otlakıyeleri üzerindeki hakkı intifalarının; 
orman idaresinin tahriki ile ve Osmancık Kaymakamlığı tara
fından ve 2311 numaralı Kanunla alâkalı bulunmamasına rağ
men ittihaz olunan bir kararla selbedilip ve mezruatlannm 
imha, evlerinin de tahrip olunmuş bulunduğundan şikâyet ede
rek gerek işin daha önce hukuk mahkemesine intikal edip ve 
derdesti rüyet bulunmasına ve gerekse tapuda müseccel smır 
kâğıtlarının tetkikmdan anlaşılması kabil olacağına göre mağ
duriyetten vikayeleri için mezkûr kararın infazının durdurul
masını ve neticei muhakemeye kadar intifadan mahrum bıra- 
kılmamalannı istemektedirler.

Ormanlık saha olan mezkûr yere açma suretiyle müdahale et
tikleri anlaşılan müşteki köyler halkının vâki tecavüzlerinin adı 
geçen kaymakamlıkça refedilmiş've 4 ay evvel gizlice yapılmış 
olan barakaların da 5653 sayılı Kanunun 25 nci maddesine gö
re orman idaresince yıktırılmış bulunduğu bildirilmektedir.
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Dilekçe Dilekçe, sahibinin

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

Gereği düşünüldü : Gerek zikrolunan mülga kanuna ve ge
rekse ahiren yürürlüğe giren 5917 sayılı kanuna göre Muvak
kat bir tedbir mahiyetini haiz olan men’i müdahale kararları 
hakkında mülkiyet ve refiyed noktasından ilgili mahkemeye 
müracaatta muhtar bulunulmasına ve esasen ihtilâfın kaza mer
ciine dahi intikal etmiş olmasına binaen vâki talep hakkında 
bu bakımdan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6253 15 . IV . 1953

10424/9679 Süleyman Şahin. 
12105/11247 Karafatma Malı. 
13899/12942 Kuruçeşme So. 
14404/13416 No. 18.

Mudanya.

( Dilekçe- özeti : Mahkûmiyetine 
mütaallik ve adlî hata ile malûl 
olan İsparta Ağır Ceza Mahkeme
sinin bir kararının kaldırılması 
hakkında .

Dilekçi : İsparta Savcı Yardımcısı ve Emniyet Müdürünün 
kendisine olan iğbirarları dolayısiyle, tertip ettikleri bir re
jim aleyhtarlığı suçundan dolayı hiçbir hukuki esasa dayan
maksızın mezkûr vilâyet ağır ceza mahkemesince verilen ve bir 
yıl hapsine dair olan mahkûmiyet kararının adlî hata ile mâlûl 
olduğunu belirterek dosyasının celp olunup ve incelenmesini ve 
zikrolunan kararın kaldırılmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : İsparta Ortaokul 
Türkçe öğretmeni iken aşırı sfllcu fikirlerinden dolayı Halil- 
paşa Kitaplığında çalıştırılan müştekinin 1950 Temmuz ayı 
içerisinde; tezkerede yazılı olduğu şekilde, din aleyhtarlığı ve 
komünistlik lehindeki faaliyet, fikir ve beyanlarından dola
yı hakkında İsparta Ağır Ceza Mahkemesince verilip ve Yar
gıtay 1 nci Ceza Dairesi tarafından da tasdik edilmiş bulunan
1 . III . 1951 gün ve 145/23 sayılı Kararla bir yıl müddet hap
se mahkûm edilmiş bulunduğu ve kesinleşen bu hükümde ka
nuna uymıyan bir cihet görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesinin sarih hükmü karşısında vâki talep hakkında komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6254 15 . IV . 1953
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10427/9682

Dilekçe
No.

10429/9684

Göğüş Özen.
D. D. Y. 2. İşletme 
Şube 2Q Kısım 222 
Takım 2223 te Yol 
Çavuşu.
1725 Sicilli.
Kılıçlar İstasyonu. 
Ankara - Kırıkkale.

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

(Bilekçe özeti : Emekli Sandığı 
Kanununda tadilât yapılması hak
kında).

Dilekçi : Devlet Demiryolları manzumesi içerisinde çalışan 
bekçilerin birkaç derece üstünde ve yol çavuşu olarak mühim 
bir hizmet görmekte olanlarm Emekli Sandığı Kanunu ile; 
emeklilikle alâkalandırılmamış bulunduklarından şikâyet ede
rek vâki hatanın ıslahı için y& unvanlarının bekçi olarak değiş
tirilmesini veyahut zikrolunan kanunda değişiklik yapılmasını 
istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısmda : 5434 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesi ile; bu kanunla ilgilendirilmemiş bulunan 
yol çavuşlarının 2452 sayılı Kanun hükümleri dairesinde ve 
idare işçileri Emekli Sandığı ile alâkalı ve bu muameleleri yü
rütülmekte bulunmasına göre mağduriyetlerinin bahis mevzuu 
olamıyacağı;

1923 yılında hizmete başlamış olan dilekçinin; mülga Te
kaüt Sandığına katıldığı 1 . VI . 1934 tarihine kadar olan hak
kının ise borçlanmaya esas hizmetlerden bulunmaması itibariyle 
kabul edilemediği ve Kanunun mevzuu olan dileği hakkında, 
dilekçe komisyonunda sebketmiş her hangi bir muamele olma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan 
talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kannunun 15 nci maddesine 
göre; komisyonumuzca ve bu sıfatla bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6255 15 . IV . 1953

Mahımıt ^Türkei-. 
Muhtar.
Cobelli Köyü. 
Peke.

(Bilekçe özeti : Ziraat Bankasına 
olan borçlarının tecil olunması hak
kında).

Dilekçi : Köyleri Mahsulât ve hayvanatına ânz olan tabiî 
âfet ve’hastalıklar yüzünden halkın muhtaç bir duruma düştü 
ğünü belirterek Kozan Ziraat Bankasına olan borçlarının bir 
yıl tecil olunmasını istemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : zama
nında müracaat ederek haşan tesbit ettirmemiş bulunan bu 
köy müstahsıllannın 30 . IX  . 1951 tarihinde vâdesi geçmiş 
olan 687 lira borçlarının tecilini icabettirir bir sebep bulunma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre
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Dilekçe

No.

10433/9688

10435/9690

talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

6256 15 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : 10 yıllık muvak
kat hizmetinin emeklilik hesabına 
katılması hakkında).

Dilekçi : Devlet Demiryolları idaresinde geçen 10 yıllık 
muvakkat hizmetinin 5616 sayılı Demiryolları Barem Kanunu
na göre emeklilik müddetine katılmadığından, dolayısiyle iler 
de uğnyacağı mağduriyetten bahsile mezkûr müddeti hizmeti
nin nazarı itibara alınması için kanuni bir imkân bahşolunma- 
sını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Amele olarak ça
lışmakta olan dilekçinin 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesi 
ile Emekli Sandığı ile ilgilendirilmemiş bulunduğu, ancak idare 
işçileri Tekaüt Sandığı ile alâkalandırılıp ve 2454 sayılı Kanun 
hükümleri dairesinde bu muamelenin yürütülmekte olduğu ve 
dolayısiyle mağduriyetini mucip olacak bir durum bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
15 nci maddesine göre komisyonumuzca bu sıfatla yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6257 15 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Kayseri Asliye 
('eza Mahkemesine e hakkında it
tihaz buyurulan mahkûmiyet ka
rarına ait dosyanın incelenmesi 
ve kendisini döveni zabıta memur
larının tecziye olunmasi hakkın
da).

Dilekçi : İsnat olunan bir sirkat suçundan dolayı hiçbir hu
kuki delil bulunmamasına ve dinlenen yalancı şahitlerin beyan
larının birbirini tutmamasına ve Temyizce de muamelenin le
hine olarak bozulmuş olmasına rağmen Kayseri Asliye Ceza 
Mahkemesince tezyiden verilen 15 sene 3 ay 3 günlük hapis ce
zasına ait karar dosyasının celp ve tetkik buyurulmasın) ve 
karakola celp olunarak kendisine görülmedik işkence ve bu 
suretle suçu itiraf ettiren zabıtanın da tecziye olunmasını iste
mektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin; mükerrir

Ali Alvur.
Bölge Ceza Evi 
mahkumlarından. 
Kayseri.

Refik Eser.
Çukur So. No. 3. 
Evde.
Kartal - İstanbul.



V
—  9 —

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

suçlulardan olup son defa yine bir çift öküz çalmaktan suçlu 
olarak ve Kayseri Asliye Ceza Mahkemesinde cereyan eden 
duruşma ve verilen karar ve Temyiz muameleleri bertafsil 
açıklandıktan sonra,

Müşteki hakkında Yargıtayın bozma ilâmına uyularak ve
rilen hükmün kendisinin temyizine binaen Yargıtayda İncelen
mekte olduğuna ve karakolda dövüldüğü hakkında sonradan 
vukubulan şikâyetinden dolayı da ademi tâkip karan verilmiş 
ve bu karar aleyhine usulü dairesinde kanun yoluna müracaat 
hakkı mahfuz olmasına göre şikâyet mevzuu edilen olaylardan 
dolayı yapılacak bir işlem görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercilerince İncelenmekte olan bir 
dâva ile ilgili olan dosyanın komisyonumuzca celp ve tetkikına 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi hükmünün mü
sait bulunmamasına ve dövülme iddiası üzerine dahi gerekli 
kanuni takibatın yapıldığına göre bu sebeplere binaen vâki ta 
lep hakkında bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

0258 1 5 .IV . 1953

10436/9691 İsmail Akalj). 
Pılâncılar Yamasın
da Baıkkal Hakkı 
Toscu eliyle.
Bartın - Zonguldak.

( İHI ekçe özeti : Aleyhine ittihaz 
ulunan bir men’i müdahale kararı
nın istinat ettiği bilirkişi raporla
rının mahkeme zabıtlarına yanlış 
geçirilmiş olduğundan şikâyet).

Dilekçi : Bartın Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından aley
hine olarak ittihaz olunan 3 . V . 1950 tarihli men’i müdahale 
karanna mesnet olan bilirkişi beyanlannın mahkeme zabıtla
rına yanlış intikal etmiş bulunmasına rağmen Yargıtayca da 
tasdik edilmek suretiyle kesinleşmiş bulunan mezkûr karar do- 
layısiyle uğradığı mağduriyetin giderilmesini istemekte ve bi
lirkişi seçilen şahısların kendi ifadesini müeyyit bulunan be
yanlarını muhtevi bir zaptı da eklice takdim ettiğini belirtmek
tedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr karann 
Yargıtay tasdikından da geçmek suretiyle kesinleşmiş ve tashi
hi karar talebinin de keza reddedilmiş bulunması ve bilirkişi 
istimamda da her hangi bir yolsuzluk olmadığı anlaşılmasına 
binaen Vekâletçe idareten yapılacak bir muamele olmadığı bil- 
dirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Talebin; kanun yollanndan, dahi geç
mek suretiyle kesinleşmiş olduğu anlaşılan bir ilâma taallûku
na binaen ve Anayasanın 54 ncü maddesi sarahati karşısında



—  10 —

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

her hangi bir işleme tâbi tutulamıyacağma karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

6259 15 . IV . 1953

10+39/9694 Abdullah Olmuş. 
Yıldırım ciimlekapı. 
Çıkmazı.
No. 10.
Bursa.

( Dilekçe özeli : Haksız olarak bek
rilikten çıkarıldığından şikâyet).

Dilekçi : Haksız olarak bekçilik vazifesine son verildiğin
den şikâyet ederek müktesep hakkının tanınmasını istemekte
dir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Kumar oynamak ve 
bu yüzden bir kadını yaralamaktan sanık olan müştekinin bek
çilik kaydının silindiği ve tekrar bu vazifeye alınmasının mah
zurlu bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6260 15. I V .1953

10+49/9704 Abdülmuttalip Naz.
Niğde Otelinde.
No. 10.
Mersin.

( Dilekçe özeti : ¡tayfada bıraktığı 
emval ve emlâkine ait vâki tazmi
nat talebinin bir an önce neticelen
diril m esi Jı ak kında).

Dilekçi : Aslen Mersin nüfusunda kayıtlı Türk vatandaşla
rından olup 24 Nisan 1948 tarihinde Yahudilerin mezalim ve 
katliamlarından dolayı Hayfa’daki ev ve ticarethanesini ter- 
kederek Şam’a gelmiş ve burada da şehbenderliğimiz vasıta- 
siyle gerekli tazminat talebinde bulunulmuş ve Dışişleri Vekâle
tinden istenmesi üzerine de emval ve emlâkine ait bir liste tan
zim ve sunmuş olduğunu belirterek bu muameleden bu güne 
kadar bir netice alamadığı için esbabının istikmalini dilemek
tedir.

Dışişkleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin vâki 
müracaatı üzerine; Tel - Aviv Elçiliği ile yapılan muhabere so
nunda ve mezkûr Hükümet hâriciyesi cevabına atfen : Muma
ileyhe ait eşyaların bulunamadığı evi ile kundura fabrikasının 
da Hayfa’nın eski mahallesinde olup 1948 de cereyan eden 
muhasematta tahrip edilmiş bulunduğu ve bundan dolayı da 
İsrail makamlarına bir mesuliyet teveccüh edemiyeceği bildi
rilmiş olmakla kendisine de bu yolda tebligatta bulunulduğu 
belirtilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre
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Dilekçe
No.

10450/9705;
11326/105(24

10452/9707

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

talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6261 15 . IV . 1953

(Dilekçe özeli : Askeri okuldan 
ihracı bıkkındaki kararın kaldı
rılması veyahut maluliyet maaşı 
baylan ması h aklında).

Dilekçi : 1950 - 1951 ders yılı içerisinde vâki mide ameliyatı 
dolayısiyle verilen bir rapor üzerine; devam etmekte bulundu- 
ğıı Merzifon Askerî Ortaokulu son sınıfından çıkarılmış bulun
duğunu ve bu sebeple mağdur edildiğini belirterek bu kararın 
kaldırılarak tahsilini ikmal için bir yıl daha devamına müsaade 
olunmasını veyahut mâlûliyet maaşı bağlanmasını istemekte
dir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Sağlık sebep
lerinden ötürü askerî okullardan çıkartılan öğrencilerin askeri 
lise ve ortaokullar talimatının 56 nci maddesinin J fıkrasına 
göre tekrar askerî okula devamları mümkün olmadığı gibi, adı 
geçen; hizmet sırasında ve vazife neticesinde sakatlanmış bu
lunmamasına binaen mâlûliyet maaşı da bağlanmasına kanuni 
imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bu
lunan dilekçinin talebi hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına üyeden A. Fahri Ağaoğlu’nun 
vâki muhalefetine karşılık ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6262 15 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Açtığı tescil dâ
vasına merci tâyini suretiyle ni
yet eden Erzurum Asliye Hukuk 
Hâkiminden şikâyetle bu haptaki 
dosyanın başka bir hâlime dev
ral unm a sı talebine dair).

Dilekçi : Murisinden intikal eden gayrimenkullerin adına 
tescili için Oltu Mahkemesi nezdinde açtığı tescil dâvasına Yar
gıtay’ın tâyini merci suretiyle'vazifelendirdiği Erzurum Asliye 
Hukuk Mahkemesince rüyet edilmekte iken bidayeten dâvaya mü
dahale eden Murat adındaki şahsın ve vekilinin ihdas ettikleri 
hileli ve desiseli yollarla kendilerini dâvacı mevkiine koydu
rup ve yargıcı da kendileri lehine çevirmek suretiyle dâvanın 
kanuni seyrini değiştirmiş bulunduklarından ve hâkimin ka
nuni ve usulî esaslara aykırı olarak, mahsul üzerinde tedbir

Necati Karacibioğlu. 
Aslanpaşa Malı. 
Pager Köylü.
Oltu.

Muzaffer Dorum. 
Yukarı Malı. de. 
Acıpayam - Denizli.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kara fi ve ne sebeplen verildiği

kararı vermiş ve kanuni itiraz hakkını nazarı itibara almamış 
bulunduğunu belirterek; adaletin ve hakkın tecellisi için dos
yanın başka bir hâkime devrolunması esbabının temin buyu- 
rulmasını istemektedir.

Adalet Vekâleti cevabı yazısında : Müşteki ile diğer 
hissedarların Şenkaya Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde aç
tıkları hasımsız tescil dâvasma Murat Kopgel ve tezkerede ad
ları yazılı diğer şahısların hasım olarak vâki müdahaleleri ve 
Yargıtay 4 ncü Hukuk Dairesince de Erzurum Asliye Hukuk 
Mahkemesinin merci tâyin edilmiş olması üzerine mezkûr mah
kemede halen duruşmanın devam etmekte olduğu belirtilerek 
vekâletçe yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin; kanun ve usul dairesinde 
reddi hâkim talebinde bulunmakta muhtar olmasına ve mah
kemelerde görülmekte olan bir dâvaya Yüksek Meclisçe dahi 
müdahale olunamıyacağı Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesinin sarih hükmü icabından bulunmasına binaen vâki 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6263 15 . IV . 1953

10454/9709

1045(1

Ahmet Okurlar 
ve ar.
Belediye Başkanı. 
Ödemiş.

0711 Mustafa Koç.
Çiftlik Köyünde. 
Reşadiye

( Dilekçe özeti : Halkevi binasının 
yarı yarıya hastaneye ve belediye
ye tahsis olunması hakkında).

Dilekçiler : Ödemiş Kazasının hastaneye olan ihtiyacına ve 
mevcut sağlık merkezinin ihtiyaca cevap vermediğine temas 
ederek millete intikal etmiş bulunan Halkevi binasının yan ya
rıya belediye ile bu hizmete tahsis olunmasını istemektedirler.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında :
Mezkûr binanın Vekâlete devri için gerekli muameleye te

vessül olunduğu, devrolunmasını mütaakıp kullanış şeklinin 
tesbit edileceği bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6264 15 . IV . 1953

( Dilekçe özeti: Çomakhtepe mera
sı üzerindeki hakkı intifalarının 
teshili için bir müfettiş gönderil
mesi hakkında).

Dilekçi : Öteden beri Reşadiye Kazasının Çiftlik ve Zoro 
köylerinin tahtı intifalannda bulunan Çomaklıtepe yaylasına
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Dilekçe
No.

10459/97.13

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı-ve adresi Komisyon karan ve ııe sebepten verildiği

ev ve yayla damı yapmak suretiyle Çilhane köylülerinin teca
vüz ve müdahalede bulunduklarından ve bu hususta tarihten 
30 yıl önce muhtardan zorla aldıkları bir senedi ibraz ederek 
bir intikal hakkı ileri sürdüklerinden ve hak sahibi köylerin 
vâki müracaatlarının da iyi bir şekilde neticelenmeyip bilâkis 
mezkûr köyün iltizam olunduğundan şikâyet ederek kendi köy
lerine ait bulunan bu hakkın tesbiti için bir müfettiş gönderil
mesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Bir heyet marifeti 
ile yapılan incelemeye nazaran; şikâyet konusu edilen yerin her 
üç köyün müşterek mera ve yaylası olup ve halen yayla evle
rinin mevcudiyeti tesbit edilerek kaymakamlıkça müttehaz
8 . VIII . 1951 gün ve 109 sayılı bir kararla vâki müdahalenin 
menedilmiş bulunduğu.

Müşterek mera ve yayla olması itibarı ile vâki şikâyetin 
haksız ve yersiz olduğu ve müştekilerin Vekâlete vâki müra
caatlarına da aynı şekilde cevap verildiği belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6265 15 . IV . 1953

İbrahim Kartal. (Dilekçe özeti : tndei memuriyet
Eski Gelir Memuru. talebi hakkında).

^ ar8' Dilekçi : Tuzluca Kazası Gelir Memuru iken 1950 yılında
yürürlüğe giren 5655 sayılı Maliye Teşkilât Kanunundan bilis
tifade ve kadrosunun lâğvedilmiş olmasma rağmen gelir müdü
rünün kendisine olan husumeti ve Göle Kazasında bulunduğu 
sırada asılsızlığı yapılan incelemelerle tesbit edilmiş bulunan 
bâzı şikâyetler dolayısiyle, 27 yıllık Devlet hizmetinden tasfiye 
edilmek suretiyle açığa çıkarılmış bulunduğundan şikâyet ede
rek tamamen gayrikanuni olan bu muamelenin ıslah olunup 
ve iadei memuriyet ettirilmesini istemektedir.

Maliye Vekâleti cevabi yazısında : Mahallinden alman ma
lûmata nazaran; sarhoşluğu itiyat edinip ve bir zina suçundan 
dolayı da 3 ay hapse mahkûm edilip ve cezası infaz edilmiş 
bulunan ve yine haneye taarruz suçundan tahtı muhakemeye 
alınıp ve bir rüşvet suçundan dolayı da savcılıkça hakkında 
takibat yapılmakta ve kanunsuz bir mükellefiyet ihdas etmiş 
olan, keza yaşayış tarzı ile maaşının mütenasip bulunmadığı 
tesbit edilen dilekçiye; aynca Maliye müfettişliği ve yetkili 
âmirleri tarafından vazife ihmali ve mevzuata aykırı hareket
lerinden dolayı keza ikazda bulunulmuş olmasına rağmen ıs
lâhı hal etmediği için Teşkilât Kanununun tatbiki sırasında 
açıkta bırakıldı.

Halen münhallere; kadro lâğvı dolayısiyle açıkta kalanlar-
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I >ilekç.e
No.

10405/071Î)

10466/9720

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

la sıra bekliyenlerin tâyin edilmekte bulunduğundan mumai
leyhin durumunun da bu meyanda nazarı itibara alınacağı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve işin tetkikinin esa
sen kaza merciine at bulunmasına göre vâki talep hakkmda 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tariln

6266 15 . IV . 1953 '

Kâzım Çankaya.
D. D. Y. Genel Mü
dürlüğü Maliye ve 
Muhasebat Dairesi 
Başkanlığında. 
Ankara.

( Dilekçe özeti : Doğum yardımı ve 
çocuk zammından faydalandırıl
ması hakkında).

Dilekçi : Devlet Demiryolları idaresinin D cetveline dâhil 
daimî aylık ücretli memurlarının doğum ikramiyesi Ve çocuk 
zammından faydalandırılması icabedeceği hakkındaki mucip se
bep ve bu baptaki mevzuatı zikrederek bu haktan istifadeleri 
esbabının temin buyurulmasını istemektedir 
. Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : (D) cetveline dâ

hil ve daimî kadrolarda aylıkla çalışan hizmetlilerin de; 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 12ı nci 
maddesinin 2 işaretli fıkrasının C bendinde zikrolunan çeşitli 
hizmetliler meyanında bulunmalarına binaen bu kanun hüküm
lerinden ve ezcümle Tahsisatlar Nizamnamesinin 43 ve 45 nci 
maddelerine tevfikan senelik ücretli ve sıhhi mezuniyet hakla
rından faydalanacakları ve bu hususu belirten Maliye Vekâleti 
yazdannın bir örneğinin de gönderildiği, ancak 4620 sayılı Ka
nunun 9 ve değişik 8 nci maddeleri ile tanınan doğum yardımı 
ve çocuk zammından istifade ettirilmelerine kanuni imkân bu
lunmadığı belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri karşısında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6267 15 . IV  . 1953

Mehmet Tunııı. ( Dilekçe, özeti : (Savcılıkça Af
( ’eza Evinde. Kanunundan istifade ettirilmesi
Antalya. icaheden ceza miktarında bililti

zam yanlışlık yapıldığından şikâ
yet).

Dilekçi : Mahkûm bulunduğu 30• yıl hapis cezasından A f Ka
nununa göre indirilmesi gereken mahkûmiyet müddetinin 
AlanyalI Azakzade Hüseyin hakkındaki şahsın nüfuz ve tesiri 
ile bililtizam yanlış hesaplanmak suretiyle 5 sene 9 ay 10 gün
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

artırılmış bulunduğundan şikâyet ederek hakkının aranmasını 
istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Adam öldürmeye te
şebbüs ve yine öldürme suçlarından dolayı ve içtimaen 30 sene 
ağır hapis cezasma mahkûm edilmiş bulunan dilekçinin 5677 
sayılı A f Kanunu gereğince ve içtima kararı çözülmek suretiy
le her iki suçtan dolayı verilen mahkûmiyet müddetlerinden 
gerekli tenzilât yapılıp ve Türk Ceza Kanununun 69 ncu mad
desi uyarınca 15 seıie 9 ay 10 gün müddetle ceza çekmesi 
icabedeceğine karar verilmiş bulunduğu, yapılan muamele ve 
verilen kararda kanuna uymıyan bir cihet görülemediği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciince incelenip ve karara bağ
lanmış olan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6268 15 . IV . 1953

10468/9722 Cemile Mercan.
Tekke Malı. So. 146. 
ev 24 No.
Tarsus.

(Dilekçe özeti : Kendisine bir ev 
verilmeni hakkında).

Dilekçi : Kimsesiz, dul ve muhtaç bir durumda ve sokak 
ortasında kaldığını belirterek kendisine barınabilecek bir ev 
verilmesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye; Tarsu3 
belediyesince muntazam yardım yapılmakta ve ev yeri veril
mesi hakkmdaki dileğinin de keza mezkûr belediyece cevaplan
dırılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre; vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6269 15 . IV . 1953

10469/9723 Kâzını Altuğ. ve ar. (Dilekçe özeti : Belediye tarafın
dan yersiz ve mesnetsiz olarak ve
rilen para cezalarından şikâyet)

Dilekçi : Kendilerinin taş ve kum ocakları işletmek suretiy
le geçimlerini temin eden kamyon sahibi, işçi ve şoför esnafın
dan olduklarım ve belde lmarma hizmet ettiklerine göre bele
diyece himaye olunmaları gereken lüzumlu, lüzumsuz ve 
yapılan seyrüsefer kontrollan dolayısiyle para cezası ile teczi
ye ve mutazarrır edildiklerinden şikâyet ederek haklarının sı- 
yanet olunmasını istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Ankara Belediyesi 
seyrüsefer ekipleri tarafından, zaman zaman yapılan kontrol-
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1 )ilekço

No.

10471/1)725

10472/0726

larda Zabıta ve Seyrüsefer Talimatnamesi hilâfma ve haddi 
istiabisinden fazla yük ve yolcu aldıkları görülen şoförlerin 
tecziye edilmekte bulunduğu ve kontrolların müştekilerin iddia 
ettiği şekilde sık ve kendilerini rencide edecek bir şekilde yapıl
madığı ve bu itibarla şikâyetin asılsız olduğu neticesine varıl
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin; 1608 sayılı Umuru beledi
ye ahkâmı cezaiyesine mütaallik Kanunla kendilerine tanınan 
itiraz haklarmi ilgili mahkeme nezdinde kullanmakta muhtar, 
bulunmalarına binaen vâki talep hakkında* komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

6270 15 . IV . 1953

(Sayıştay raportörlerinden Unsan 
Tahsin’in yas haddine rağmen 
sureti istihdamının ne şekilde tem
dit olunduğu hakkında) .

Dilekçi : İstanbul Belediyesi varidat müdür muavini iken 
bilmünasebe kendisinin 1314 yılında Edirne Ziraat Bankası me
murluğu yaptığını ifade eden sayıştay raportörlerinden Haşan 
Tahsin’in yaş haddine rağmen bu vazifede ne suretle tavzif 
olunduğunun tahkik ve tetkik buyurulmasını istemektedir.

Sayıştay Reisliğinin cevabi yazısında : Dosyada bulunan 
doğum kaydına göre 1301 Rumi ve 1303 Hicrî Edirne olarak, 
elindeki hüviyet cüzdanı ile terhis vesikalarında da yalnız 
1303 doğumlu olduğu yazılan dilekçinin bu doğumunun 1303 
Rumi olarak düzeltilmesi hakkmdaki vâki müracaati üzerine 
keyfiyetin 3 ncü dairece incelenip ve ilişik olarak sunulan 1 .
II . 1950 gün ve 20 - 67/3 sayılı karan ile; mumaileyhin doğum 
tarihinin; 5434 sayılı Kanunun 54 ncü maddesinin 3 ve 7 nci 
fıkraları muvacehesinde isteği veçhile düzeltilmesinin uygun 
olacağına karar verilmiş olduğu bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de vâki talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6271 15 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Arazi verilmesi 
hakkında).

Dilekçi: Girit mübadillerinden olup ve bu sıfatla kendisine ve
rilen evin yandığını, halen oturmakta olduğu bağa ait 1950 mah
sulünün de çalındığını belirterek vâki sirkat dolayısiyle çiftçi 
malları koruma meclisinin vazifesini yapmadığından ve el’an

Ali Kuyu, 
înceharak Malı. 
Bağda oturan Giril 
mübadillerinden. 
Tarsus.

Recep Tafir. 
Şehsüvar Malı.
No. 14.
Kadırga - İstanbul.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

da kendisine zararın tazmin olunmadığından şikâyet etmekte 
ve elindeki 13 dekarlık bu bağın ihtiyacına kâfi gelmediği için 
muhtaç çiftçilere verilmekte olan arazilerden bir miktar kendi
sine de arazi verilmesini istemetkedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Memlekette bıraktığı 
gayrimenkule mukabil ev ve bağ verilmekle dilekçinin iskânla 
alâkasının kesilmiş olduğu ancak 4753 sayılı Kanuna göre yerli 
ve muhtaç çiftçiler arasında topraklandırılması hakkındaki 
dileği üzerinde gereken işlemin yapılarak kendisine de tebliğ 
olunması hususunun Tarsusta bulunan 46 numaralı toprak ko
misyonuna yazıldığı bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve dilekçinin; vâki 
tazminat talebinin reddi hakkındaki koruma meclisi kararına 
karşı da 4081 sayılı Çiftçi Mallarmın Korunması hakkındaki 
Kanunun 26 nci maddesine tevfikan ilgili mahkemeye müraca
atta muhtar bulunmasına göre talep hakkında komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6272 15 . IV . 1953

10473/9727 Hüseyin Gümüşlü. 
10854/10092 Kâtipçelebi Cad.

Darülhadis So. No. 
2 .

Vefa - İstanbul.

(Dilekçe özeti : İş isteği hakkın
da).

Dilekçi : Bilimtihan intisap edip muvaffakiyetle çalışmak 
ta olduğu Çanakkale P. T. T. Muhabere stajyer memurluğun
dan askerlik vazifesini yapmak üzere ayrıldığını ve terhisini 
mütaakıp tekrar vazife verilmediğini; sair resmî ve hususi mü- 
esseselerde de kimsesiz olduğu için bir iş bulamadığını ifade 
ederek, ortaokul mezunu ve evli bir aile reisi olarak maişetini 
temine medar olacak her hangi bir işe alınması için emir buyu- 
rulmasını istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : îş ve İşçi Bulma Ku
rumu İstanbul Şubesince adı geçenin durumuna uygun bir iş 
teminine çalışılmış ise de dâvete icabet etmediği için işe yerleş- 
tirilememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında; komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6273 15 . IV . 1953



—  18 —

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

10475/9729 Osman Makinist. ( Dilekçe özeti : Selim ve Emine 
adındaki iki kişinin gayri kanuni 
olarak evlenmelerinin tescil edil
miş bulunduğundan şikâyet).

938 nci So. Abdıir- 
rahim Aile evinde. 
İzmir.

Dilekçi : Bâzı şahıslara menfaat temin etmek suretiyle ve 
sahte olarak 9 yaşındaki Emine admda bir kızla evliliklerini 
tescil ettirmiş bulunan Selim îldokuz’a ait bu muameleden İz
mir Nüfus Müdürlüğünün de malûmatı olduğu halde gerek 
müsebbipleri hakkında ve gerekse tescilin iptali hususunda açı 
lan dâvaların reddedilmiş bulunduğundan şikâyet ederek, Me
deni Kanun hilâfına yapılan bu ve emsal akitlerin önüne geçilme
si için, ihbar mevzuu yaptığı bu şikâyete ait muamelenin tah
kik ve tetkikini ve müsebbiplerinin tecziye olunmasını istemek
tedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyet konusu edi
len husustan dolayı İzmir C. Savcılığınca açılan dâvada; fil
hakika Selim îldokuz ’un, 1932 yılında 1339 doğumlu bulunan
9 yaşındaki Emine ile vâki evlenmelerinin Medeni Kanun hü
kümlerine aykırılığı ve evlilik kayıtlarının sahteliği ileri sürü
lerek iptal talebinde bulunulmuş ise de; yapılan yargılamada; 
Selim îldokuz’un nikâhsız olarak birleştiği bu kadından 3 ço
cuğu olduğu ve A f Kanunundan istifade ederek evlilikleri ile 
çocuklarını nüfusa tescil ettirdiği ve Eminenin halen gözleri 
görmediği için kocasından ayrılmak istediği yolundaki beyanı 
üzerine mahkemece 9 . VI . 1951 tarihli bir kararla dâvanın 
reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Dilekçi : Oğlu Mahmut Makinist’i; kamyonu ile ezerek sa
kat kalmasına sebebiyet verenler hakkında yapılan hazırlık 
tahkikat dosyasında bulunan 4 ay bir haftalık raporun Savcı 
Turan ve kâtipler tarafından dosyadan çıkarılarak yerine iki 
aylık bir rapor konulduğundan ve takibat sırasında diğer ta
rafın iltizam olunduğundan ve bu kişilerin bu yüzden başka 
mahalle nakledildiklerinden bâhis ve açtığı 5000 liralık tazmi
nat dâvası esnasında ve bu hâdiseler dolayısiyle kendisine muğ
ber olan yargıcın; rapordan bahsile avukata vâki sorusundan 
dolayı kendisini iki ay hapis ve 160 lira para cezası ile mah-

Karar No. Karar tarihi

6274 15 . IV . 1953

10474/9728 Osman Makinist. (Dilekçe özeti : Hazırlık dosya
sından alınan bir raporun bulun
m a s ı  re mahkûm olduğu hapis ce
zasının tehiri hakkında).

939 So. Abdürrah- 
rnan Aile evinde. 
İzmir.



—  19 —

kûm etmiş bulunduğundan şikâyet ederek avukatm dâvadan 
feragatine rağmen ve tüberküloza musap bir şahıs olduğu hal
de yersiz ve mesnetsiz olarak verilen bu hapis cezasının tehir 
olunmasını ve raporun buldurularak vâki mağduriyetinin gi
derilmesi esbabının temin buyurulmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 12 yaşın
daki oğlunun yaralanmasına sebebiyet veren şöför hakkmda 
verilmiş olan iki ay hapis 66 lira 60 kuruş para cezasını ve hâ
diseye kısmen mağdurun da sebep olması bakımından müdahi- 
lin vâki tazminat talebinin reddine mütaallik karann Yargıtay 
tasdikmdan geçmek suretiyle kesbi katiyet etmiş bulunduğu,
4 aylık raporun dosyadan çıkarıldığı hakkındaki iddianın da 
teeyyüt etmediği.

Mumaileyhin avukat Ali Akkaya’ya vâki hakaretinden do
layı İzmir Birinci Asliye Ceza Mahkemesince hakkmda ittihaz 
olunan iki ay 10 günlük mahkûmiyet kararının da keza Yargı - 
tayca onanarak katileşmiş bulunduğu ve infaz sırasında Tü
berküloza musap olduğundan bâhis bir dilekçe ile müracaat eden 
müştekinin dilekçesini kaleme götürecek yerde ortadan kay
bolması üzerine yakalanıp ceza evine gönderildiği ve memleket 
hastanesinde yaptırılan muayenesinde hastalığının infazın te
hirini mucip bulunmadığı bildirildiğinden infaza devam olun
makta bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve cezanın infazının 
tehir olunması keyfiyetinin de ancak infaz makamlarına tanı
nan bir salâhiyet bulunmasına göre vâki talep hakkında bu ba
kımdan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

6275 15 . IV . 1953

J0467/»730 Musa Söylemez.
Zir nahiyesi Bucak 
Köyünde.
Ankara.

(Dilekçe özeti : Kooperatife olan 
harçlarıyım terit veya taksite bağ
lanması hakkında).

Dilekçi : Köy halkından 55 hanenin arazi satmalma bedeli 
olarak 200 bin lira kadar borçlu durumda olduklarını belirte
rek hiç olmazsa kooperatife olan borçlarının tecil olunmasını 
veyahut 4 taksite bağlanmasını istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Belirtilen durumun 
kooperatif borcunun ertelenmesi için kanuni bir sebep teşkil 
etmediğinden dileğin yerine getirilmesine imkân bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü :
Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; vâki talep hakkında



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

10481/9735 
10689 79937

10485/9739

Niyazi Toker 
ve ar.
Mandıra Köyünde. 
Babaeski.

komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6276 15 . IV . 1953

( Dilekçe özeti : tskân haklarından 
mahrum bırakıl mamaları hakkın- 
(la) .

Dilekçiler : Tertip edildikleri Hatay vilâyetinden (Buranın 
havası ile imtizaç edemedikleri için) naklen Babaeski Kazasının 
Mandıra Köyüne yerleştirilmiş bulunduklarını ve güya kendi
lerinin her türlü iskân haklarından feragat etmiş oldukların
dan bahisle mağduriyetleri cihetine gidilmek istenildiğini be
lirterek 3/12911 sayılı Vekiller Heyeti kararı ile tanınan hak
lardan emsalleri misillû kendilerinin de faydalandırılmalarını 
istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan incelemeye 
nazaran ; dilekçilerin iskân haklarını kaybetmiş durumda ol
mayıp emsalleri ile birlikte iskânları cihetine gidilmek üzere 
bulunduğunun anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; ortada bir şi
kâyet mevzuu kalmamış blunduğundan vâki talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6277 15 . IV . 1953

Ziya Ersoy. 
Ablados Köyünde. 
İnebolu.

( Dilekçe özeti : Şehit maaşı bağ
lanması hakkında).

Dilekçi : 25 senedir mide rahatsızlığından muztarip ve ça
lışamaz bir halde bulunduğu halde Haydarpaşa Askeri Hasta
nesinden aldığı raporda çalışabilecek bir durumda olduğu be
lirtilmiş bulunduğundan şehit olan oğlu Hüseyin Ersoy’dan 
kendisine maaş bağlanamamış olduğundan bahsile yeniden mu
ayene ettirilerek kalabalık olan efradı ailesinin mağduriyeti 
cihetine gidilmemesini dilemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü 
nün cevabi yazısında : Dilekçinin mezkûr hastane raporuna iti
raz etmekte bulunduğuna göre; başka bir hastanede muayene 
ettirilip ve alınacak raporun sandığa gönderilmesi icabettiğinin 
mumaileyhe tebliğ edilmiş bulunduğu; mezkûr tebligata kar
şılık alındığı vakit gerekli işlemin yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Emekli Sandığının vâki işarı daire
sinde mahallî askerlik şubesine müracaatla kendisini yeniden 
muayeneye sevkettirmekte muhtar olan dilekçinin vâki talebi
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Dilekçe

No.

10486/9740

10487/9741
12741/11843

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

hakkında bu bakımdan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6278 15 . IV . 1953

( Dilekçe özeti : Uğradığı iş kazası 
d alayişiyle mâlûliyet maaşı bağlan
masını istemektedir).

Dilekçi : Ekli olarak takdim ettiği Eleşkirt Memleket Has
tanesi Baştabibliği raporunun tetkikından da istihraç olunaca
ğı üzere; 1946 yılında çalışmakta olduğu Eskişehir Porsuk Ba
rajında bir dinamit patlaması neticesinde ağır surette yarala
nıp ve tedavisi sırasında da sol kolunun kesilmiş bulunduğunu 
belirterek uğradığı bu felâket dolayısiyle kendisine kanunen 
bağlanması icabeden mâlûliyet maaşının tahsis olunmasını is
temektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Iş Kazalariyle Mes
lek Hastalıkları ve Analık Sigortalan hakkmdaki 4772 sayılı 
Kanunun yardımlarla ilgili hükümleri 1 . VI . 1945 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girmiş bulunduğundan; bu tarihten önce iş 
kazasına uğrıyan dilekçiye işçi Sigortalan Kurumunca bir yar
dımda bulunulmasına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bu
lunan dilekçinin vâki talebi hakkında bu bakımdan komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına üyeden A. Fah
ri Ağaoğlu ve Nuri Ocakcıoğlu’nun muhalefetlerine karşılık 
ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6279 15 . IV . 1953

(Dilekçe özeti: Arazi verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Aslan toprağa muhtaç çiftçilerden olup, toprak
sızlık yüzünden bizzarure arabacılıkla iştigal ettiğinden dolayı; 
kendisinin 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunundan fay
dalandırıl amıyacağmm bildirilmiş olduğundan şikâyet ede
rek topraklandırılması esbabının temin buyurulmasını iste
mektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Aslan Konyalı olup 
İzmir’e yerleşmiş bulunan ve 8 nüfuslu bir aile reisi, eski bir 
çiftçi olduğu ve halen de geçimini arabacılıkla temin ettiği 
anlaşılan dilekçiye 4753 sayılı Kanun dairesinde toprak veril
mesine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki talep hak-

Kerim Demi nt aş. 
Kadriye Malı. 703 
So. No. 7.
İzmir.

Mecit Gülden.
Yol üstü Malı. de. 
Eleşkirt.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tanhi

6280 15 . IV . 1953

10489/9743 Ahmet özgüner. (Bilekçe özeti : Emekli kesenekle-
Dindoğdu Mah. de. rinin tamamının iade olunması
Babaeski. hakkında).

Dilekçi: Istifaen memuriyetten ayrılıp ve bir daha da dönme
mek kararında bulunduğundan bahsile Emekli Sandığında müte
rakim ve bakıyei istihkakı olan 360 liralık aidat tutarının bir 
an önce gönderilmesini istemetkedir.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında : Di
lekçiden; 21 . XII . 1945 tarihinde yürürlüğe giren 4805 sayılı 
Kanuna tevfikan kesilmiş olan 58 lira 50 kuruş tutarındaki 
emekli aidatmın kendisine ödenmiş olduğu.

Bu tarihten önce kendisinden her hangi bir tevkifat yapıl
madığı için, 5434 sayılı Kanunun geçici 19 ve 20 nci maddeleri 
gereğince Sandığa devredilmiş bulunan 360 liranın şimdilik 
kendisine ödenmesine imkân görülemediği, ancak 5434 sayılı 
Kanunun geçici 28 nci maddesinin A fıkrasının 2 nci bendi ge
reğince 60 yaşını doldurduğu veya bu yaştan önce âdi mâlûl 
durumuna girdiği zaman kendisine; vefatı halinde ise dul veya 
yetimlerine hizmet müddetine göre toptan ödeme yapılacağı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahaî olma
dığına üyeden A. Fahri Ağaoğlu ve Nuri Ocakçıoğlu’nun vâki 
muhalefetlerine karşılık ve ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6281 15 . IV  . 1953

10490/9744 Halil Güngör.
D. D. Yolları Merkez 
Yol Çavuşu.
S. 12314.
Balıkesir.

(Bilekçe özeti : 5434 sayılı Kanu
nun 12 w,i maddesinin değiştiril
mesi hakkında).

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre; 
Emekli Sandığı ile ilgilendirilmemiş bulunan yol çavuşlarının 
gördükleri vazifenin ağırlığına ve Devlet Demiryolları idare 
bünyesi içerisindeki ehemmiyetine işaretle bu kanunla ilgilen
dirilmemek suretiyle ücretli geçen hizmetlerinin tekaütlüklerin
de nazan itibara alınmadığı, dolayısiyle yaş haddi üzerinden 
idareden ayrılacak olanların uğrıyacaklan mağduriyetten ve 
esasen kendilerinin gördüğü bu ağır hizmetlere rağmen gerek 
işçilere ve gerekse katar personeline tanınan haklardan dahi 
istifade edemediklerinden bahsile zikrolunan maddei kanuni-



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

yeden istifade ettirilmelerini istemektedir.
Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısmda : Zikrolunafı mad- 

dei kanuniye ile Emekli Sandığı ile ilgilendirilmemiş olan yol 
çavuşlarının; Devlet Demiryolları İşetme Genel Müdürlüğü iş
çileri Emekli Sandığı ile alâkalı bulunup, bu muamelelerinin 
2454 sayıh Kanun hükümleri dairesinde yürütülmekte olduğu.

Ancak, gayrimüseccel hizmetlerinin; bu müddeti hizmetleri
ne eklenmesine kanuni imkân bulunmadığı, bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca bu sıfatla yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6282 15 . IV . 1953

10492/0746 Hüseyin Otçav. 
Venidindoğru Malı, 
de. Göçmen. 
Babaeski.

( Dilekçe özeti : İskân haklarından 
faydalandırılmasına deıir).

Dilekçi : 1948 yılında mübadil göçmen olarak yurda gelip 
Babaeski’de iskân edilmiş bulunduğunu ve mezkûr tarihten be
ri vâki müracaatlarına rağmen iskân haklarından istifade etti
rilmediğini belirterek icra Vekilleri Heyetinin 16 . IV . 1951 
gün ve 3/12911 sayılı kararından kendisinin de faydalandırıl
mak suretiyle müstahsil bir hale konulmasını dilemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Kardeşi ile birlikte 
ve bekâr olarak yurda gelmiş olan dilekçi ile kardeşine müşte
reken bir ev temlik edilmiş bulunduğu ve iskânlı göçmen olarak 
yerleştirilmiş ve 2510 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin C fık
rasında da yazılı süre içerisinde de müracaat etmiş olmalarına 
binaen kendilerine kanuni istihkaklan dâhilinde toprak veril
mesi hususunun Valiliğe yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; dilekçinin; 
kanuni istihkakının verileceği anlaşıldığından, vâki talebi hak
kında bu baknndan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6283 15 . IV . 1953

10493/9747 Mehmet Akbulut 
ve ar.
Mavroto Köyü İhti
yar Heyeti.
Pütürge - Malatya.

(Dilekçe özeti : Köyün içme îv; su
lama suyuna olan âcil ihtiyacının 
yid erilme si re köy yolu için de 
yardımda bulunulması hakkında).

Dilekçi : Köyleri halkının bilhassa kış mevsiminde su ihti
yaçlarını gidermek üzere ağzı açık çukurlarda biriktirdikleri 
sulardan istifade etmekte olduklarını ve dolayısiyle sıhhati 
umumiyenin daima tehlikeli bir halde bulunduğunu belirterek; 
maddî imkfınsizlıklanna binaen gerek içmek için ve gerekse
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

sulama için muhtaç bulundukları suyun temini esbabına ve 
köy yollarının da bu meyanda ele alınması hususunda delâlet 
buyurulmasını dilemektedir.

Bayındırlık Vekâletinin cevabi yazısında : 1951 malî yılı 
Bütçesinin bu mevzu ile ilgili ödeneğinden valiliklere ve bu me
yanda Malatya valiliğine de gönderilen paraların sarfına vilâ
yetler yetkili kılındığı için; durumun valiliğe yazılıp ve neti
cesinin de mezkûr köye bildirilmesi lüzumuna işaret edilmiş 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
vâki talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6284 15 . IV . 1953

10494/9748 Kâmil Kanat.
Mareşal Çakmak. 
Hastanesi Baştaba- 
bet Kaleminde.
K ramım.

(Dilekçe'özeti : Fnzlıı mesai ücre
tinin ödenmesi hakkında).

Dilekçi : Erzurum Et kombinalarında puvantörlük vazife
sinde bulunduğu sırada vâki fazla mesailerine mukabil verilme
si icabeden ücretinin el’an ödenmemiş olduğundan şikâyet et- 
metkedir.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Toprak 
Mahsulleri Ofisi et kombinası inşaatında sürveyyan olarak ça
lışmış olan dilekçi ile, diğer istihkak sahiplerinin müracaatları 
halinde istihkaklarının ödenmesi lüzumunun Ofis Genel Mü
dürlüğünce Erzurum Bölge Müdürlüğüne tebliğ olunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yerine getirilmiş olduğu anlaşılan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6285 15 . IV . 1953

10495/9749 Mehmet Bilkay.
190 P. Alayı 10. Bö
lük Komutanı. Yzb. 
Hadımköy - İstanbul.

(Dilekçe özeti 
kında).

Nasıp tashihi hak-

Dilekçi : Nasbinin tashihi için askeri Yargıtayda açtığı dâ
vanın 949/976 sayılı bir kararla reddedilmiş bulunduğunu ve 
bu kararın istinat ettiği mucip sebebin; kendisinin hava sınıfın
dan piyade sınıfına geçmesindeki sebep ve kanuni durumuna 
tevafuk etmediğine ve kendisi ile aynı durumda olan Orhan 
Türkdoğan’m da terfi şartlarını 1948 de tamamladığı halde 
hakkı müktesebinin tanınmış bulunduğuna işaret ederek yüz
başılık nasbinin 1947 olarak düzeltilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 1943 na- 
sıplı hava üsteğmeni iken 1944 yılmda geçirdiği bir
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kaza neticesinde; kendi isteği ve komutanlık kanaati üzerine 
piyade sınıfına nakledilmiş bulunan dilekçinin; 1947 yılında pi
yade atış okulunu bitirerek ve bir yıllık sicil süresini de tamam
ladıktan sonra 1948 yılında yüzbaşılığa terfi ettirilmiş bulun
duğu.

Mumaileyhin durumunun Terfi Kanununun B fıkrasına te
vafuk etmesi itibariyle iddia ve ifade ettiği gibi uçucu olmı- 
yan hava subaylarına ait hükümlerden faydalandırılmasının 
mümkün bulunmadığı.

Kendisinin bu mevzuda Askerî Yargıtayda açtığı dâvanın 
da zikrolunan kararla esastan reddedilmiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan talep hakkında; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 
ncü maddesinin sarahati karşısında komisyonumuzca 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

6286 15 . IV . 1958

10497/9750 Mcrdiye Ertaıı.
İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi No. 
7428 Şükrü Ertan 
eliyle.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Hastalığı sebebi, 
ile giremediği devlet olgunluk im- 
tihan hakkının Yükseli Meclisçe 
tanınmasına dair). ■

Dilekçi : İstanbul Beyoğlu Kız Lisesi mezunlarından olup; 
rapora müstenit bulunan vâki hastalığı dolayısiyle Devlet ol
gunluk imtihanına giremediğini ve hastalığının devamı dolayı- 
siyle de tekrar rapor ibraz etmeksizin mezkûr imtihan hakkmı 
istimal edemediğini, bilâhara iyileşip okul idaresine müracaat 
ettiği vakit bu hakkının tanınmadığını ve Danıştay 6 nci Da
iresince de bu mevzudaki müracaatının reddolunduğunu belir
terek mezkûr imtihan hakkının Yüksek Meclisçe verilmesini d i
lemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : 1948 Eylül dö
neminde olgunluk imtihanma başlanmış olan dilekçinin; ibraz 
ettiği rapor üzerine; 1950 Haziran dönemine rashyan son imti
han hakkı bu yılm Eylül dönemine tehir olunduğu halde müte
akip dönemde de rapor dahi ibraz etmeksizin bu imtihana gir
mediği için mâzeretsiz olarak kullanılmıyan bu hakkm iadesi
ne yönetmelik hükümlerinin müsait bulunmadığı dilekçinin 
Danıştayda açtığı idari dâvayı da kaybetmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza mercünce incelenip ve karara bağ
lanmış olan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem y^ılm a- 
sma mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6287 15 . IV  . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

105,00/9753 Fatma Kılıç ve ar. 
Çokalca Mah. 
Furun So. No. 8. 
Edirne.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Edime Asliye Hu
kuk Yargıçlığının Yargıtay Tica
ret dairesince de tasdik edilmiş 
bulurum bir ilâmından şikâyet).

Dilekçiler : Edirne Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 
89407 ve keza 50/11 sayılı ve Yargıtay Ticaret Dairesinin 2683 
sayılı kararı ile tasdik edilmiş bulunan hükümdeki adaletsizli
ğe temas ederek haklı bulundukları dâvalarını kanun yolları 
ile de ihkak edemedikleri için yüksek Meclise baş vurmak zo
runda kaldıklarını belirtmektedirler.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyetçiler tarafın
dan açılan men’i müdahale dâvasmm reddine ve 600 liranın da
vacılardan tahsiline dair verilen hüküm Yargıtay Ticaret Dai
resinin 2683 sayılı ilâmı ile onanmış bulunduğu ve şikâyet olu
nan diğer hususların da yersiz bulunduğu anlaşıldığından Ve
kâletçe yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi sarahatine göre; komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6288 15 . IV . 1953

7389/6831 Nazmi Gür 
14331/13346 ve ar.

Belediye üyelerin
den .
Pal».

14555/13561 Köy ihtiyar Heyeti
ne.
Kovancılar.
Palo.

(Dilekçe özeti : Palo Kaza merke
zinin Talebi mevkiine nakli mese
lesine dair).

Dilekçiler : 3 muhtelif dilekçe ile ezcümle; yeniden inşası 
mukarrer Hükümet binası ve dolayısiyle kasaba merkezi için 
tesbit olunan Talebi mevkiinin Palo Kazasının iktisadi inkişafı 
bakımından iyi veya kötü olacağı hakkındaki görüşlerini be
lirtmektedirler.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Palo kaza merkezinin 
mezkûr mevkie nakli hususunun mahalline giden mütaaddit 
heyetlerin vermiş oldukları raporlar sonunda kararlaştırılmış 
olup bu konuda yapılan birçok müracaatlara da bu karardan 
dönülmesinin mümkün olmadığının tebliğ olunduğu.

Yeni merkezde Hükümet binası inşaatına da başlanmış 
olup bu yılın Haziran veya Temmuz ayında ikmal edilmiş ola
cağı tahakkuk eden bu iş üzerinde yapılacak muamele bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına gör« 
talep hakkında yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

6289 15 . IV . 1953
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12707/11810 Hüsamettin Yönde/m 
Kumkapı Nişanca 
Havuzlu Mescit No. 
21.

İstanbul.

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

( Dilekçe özeti : Tekaütlüğünde iki 
seve on aylık millî mücadele hiz
metinin iki katının •nazarı itibara 
iılınmadığından şikâyet).

Dilekçi : 25 senelik bir Devlet memuriyetinden sonra inti
sap etmiş bulunduğu Süberbank İstanbul Alım - Satım Şubesi 
memurluğundan; yeni Emeklilik Kanununun yürürlüğe girme
sinden önce ve Millî Mücadelede sepkeden 2 sene 10 aylık hiz
metinin dahi Memurin Kanunuun müzeyyel maddesine tevfikan 
iki kat olarak nazarı itibara alınacağı mülâhazası ve isteğiyle 
emekliye ayrıldığı halde gerek Maliye Vekâleti ve gerekse 
Emekli Sandığınca mezkûr maddei kanuniye yanlış tefsir olun
mak suretiyle bu müddetinin nazarı itibara alınmadığından 
şikâyet etmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Memurin Kanununun 
mezkûr maddesi ile 1683 sayılı Kanunun 23 ncü maddeleri 
izah ve belirtildikten sonra dilekçinin emekliye ayrıldığı tarih
te yürürlükte bulunan 4222 sayılı Kanunun 18 nci maddesine 
göre bu hizmetinin fiilî hizmeti ile birleştirilemediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında bu bakımdan komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6290 15 . IV . 1953

15570/14536 Pandeli Nilkolaidi. 
istiklâl Cad. 
Kalyoncu Kulluk 
Cad. 107 Sayıda. 
Beyoğlu.

< Dilekçi özeti : Türk vatandaşlığı
na kabul olunması hakkında).

Dilekçi : Beyoğlu nüfusunda mukayyet Türk vatandaşların
dan iken bâzı rum eşhasa uyarak ve henüz reşit olmadığı bir 
sırada gönüllü asker olarak Kahire’ye ve oradan da Yunanis
tan’a gittiği için bütün efradı ailesi Türkiye’de bulunduğu ve 
bu hareketinde hiçbir maksadı da olmadığı halde vatandaş
lıktan çıkarılmış bulunduğunu belirterek Türk vatandaşlığına 
kabul olunmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin ceVabi yazısında : 1946 tarihine kadar 
Yunan ordusunda gönüllü olarak askerlik yapan dilekçinin du
rumuna uyan 1312 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre ve 
Vekiller Heyeti karan ile vatandaşlığımızdan çıkarıldığı tâbii
yetimizden iskat edilenlerin yeniden vatandaşlığımıza kabul 
olunmalanna mevzuatımızın müsait bulunmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında
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I >ilekçe Dilekçe sahibinin

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

komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6291 15 . IV . 1953

14507/14387 Fıuıd Egeli.
Mebusevleri 4  S u .  

No. 30.
Ankara.

( Dilekçe özeti : Tuğgeneralliğe 
yükseltilmesinin kurur altına alın 
mu.s m a dııir).

Dilekçi : 1950 yılında tuğgeneralliğe terfi hakkını iktisap 
etmiş bulunmasına rağmen gerek bu yıl ve gerekse miitaakıp
1951 yılı içerisinde; Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin 
muvafakati lâhik olmadığından dolayı terfi ettirilmemiş ve
1952 yılında da yaş haddinden dolayı emekliye sevkedilmiş bu
lunduğunu, keza kendisi gibi sicil almış olan veteriner ve yar
gıçlar 3661 sayılı Kanuna tevfikan bir üst derece maaş aldık
ları halde bundan da faydalanamadığını belirterek 41 yıllık 
mesbuk hizmeti göz önüne alınmak suretiyle, Yüksek Meclisin 
1145 te vekâletin 8 . XII . 1944 günlük tamiminin 6 nci madde
si gereğince yedek olarak tuğgeneralliğe yüksetilmesinin ka
rar altına alınmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 1950 yılında 
tuğgeneralliğe yükselme derecesine girmiş olan dilekçinin, 4273 
sayılı Kanunun 9 ncu maddesine tevfikan Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyasetinden verilmesi lâzımgelen muvafakat alına
madığı için bu ve mütaakıp yıl içerisinde terfi ettirilemediği
1952 yılmda da yaş haddinden dolayı emekliye sevkedilmiş 
bulunduğu 3661 sayılı Kanuna tevfikan bir üst derece maaşının 
verilebilmesinin ancak terfi şartlarını ihraz edip de kadrosuz
luk yüzünden yükseltilmemiş olanlar için mümkün olduğu; 
keza Vekâletin bahis konusu tamimi de bütün terfi şartlarını 
ihraz edip de yaş haddine uğramış olanlara ait bulunduğun
dan terfi için kanuni şartları tekemmül etmemiş bulunan mu
maileyhin isteği hakkında yapılacak muamele olmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : 3410 sayılı Kanuna göre; tetkiki kaza 
merciine ait olan talep hakkında bu bakımdan komisyonumuz
ca yapılacak bir muamele olmadığına üyeden A. Fahri Ağaoğ- 
lu ’nun vâki muhalefetine karşılık ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6292 15 . IV . 1953
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Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

16223/15153 Cahide Dereli.
Maraş Cad. No. 64. 
Trabzon.

( Dilekçe özeti : Devlet Şûrasının 
bir kararman 5434 sayılı Kanun 
muvacehesinde incelenmesi ve bu 
kanun ile Medeni Kanunun bâzı 
maddelerinin tefsir olunması hak
kına) .

Dilekçi : Kocası ölü Doktor Kasım Dereli’den kendisine ve 
üç yetimine yapılan aylık tahsisi sırasında bir istida ile hali ih
tiyaçta bulunmadığını bildiren kayin validesinin; kendilerine 
aylık tahsisini mütaakıp ve yapılan bir teşvik üzerine ve aksi 
bir iddia ile yaptığı ikinci müracaatın reddi hakkında Sürme
ne Kaymakamlığınca verilen karar aleyhine açtığı dâvanın; 
zikrolunan istidanın maaş tahsisine müteallik dosyada bulun
duğu halde; celbine dahi lüzum görülmeden Devlet Şûrasmca 
mezkûr kararm kaldırılması ile neticelendirilmiş bulunduğun
dan bahsile; kayın validesinin oğlunun ölümü tarihinde muhtaç 
bulunmadığı kendi ifade ve müracaatı ile müeyyit bulunmasına 
ve 5434 sayılı Kanunun 72 ve 108 nci maddelerinin sarih ve 
mutlak hükümlerine rağmen bu yolda bir karar verilmesinde
ki açık isabetsizlik dolayısiyle bu dosyanın celp ve tetkik bu- 
yurulmasmı ve zikrolunan maddei kanuniyelerle birlikte Me
deni Kanunun 315 nci maddesinin tefsir olunmasını istemekte
dir.

Gereği düşünüldü: Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü mad
desine göre; mahkemelerden sâdır olan kararların Yüksek 
Meclisçe dahi tadil, tebdil veya tehiri infazı mümkün bulunma
masına, keza komisyonların tefsir istemeye dahi yetkili olma
malarına binaen vâki talep hakkında bu esbaba binaen komis
yonumuzca muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

6293 15 . I V . 1953

16327/15252 Sırrı Balantekin.
Yenihalde Şevket 
Bakkaliyesi Şevket 
Yüzmumcu eliyle. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Tekaütlük aylığı 
ve iş isteğine dair) .

Dilekçi : Daha önce takdim etmiş bulunduğu 7 . III . 1952 
gün ve 12860/11968 sayılı ve haksız yere açığa çıkarılıp, 23 yıl
dır iadei memuriyet ettirilmediğinden bâhis dilekçesi üzerine; 
dilekçe komisyonunca ittihaz buyurulan 9 . VI . 1952 gün ve 
4910 sayılı karara mesnet olan dosyanın bir kere daha tetkik 
buyurularak doğuşta mâlûl ve fakrü zaruret içerisinde bulunan 
bir kimse olmasına binaen hiç olmazsa hali ile mütenasip bir iş 
temini hususunda Yüksek Meclisten bir atıfet dilemektedir. 
Zikrolunan kararın istinat ettiği bahis mevzuu dilekçenin mâ
ni memuriyet olmadığı halde haksız bir isnat yüzünden mah-
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kûm olduğu 3 aylık ceza dolayısiyle ve Memurin Kanununun 
49 ncu maddesine tevfikan, haksız olarak vazifesinden çıkarılıp 
23 küsur yıldır iadei memuriyet ettirilmediğinden bahsile te
kaütlük hakkının tanınmasını mutazammın bulunmakta ve 
mezkûr kararlarda : îşin tetkikinin kaza merciine aidiyeti 
dolayısiyle bir muamele ifa olunamıyacağı tesbit edilmiş bu
lunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Şikâyet konusu edilen hususun daha 
önce karara bağlanmış bulunmasına dilekçinin iş talebi için bu 
mevzu ile ilgili makamlara, keza 1739 sayılı Meclis kararından 
istifade ettirilip ettirilmemesi cihetinin tâyini için de Maliye 
Vekâletine müracaatta muhtar olmasına binaen vâki talebi 
üzerine yeniden yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

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

6294 15 . IV . 1953

16367/15290 Hakkı Erdi. i Dilekçe özeti : Maluliyet, aylığı
Koyunpazarı Keklik bağlanması hakkında).
So. No. 5. 
Ankara. Dilekçi : Takım subayı olarak iştirak ettiği Birinci Cihan 

Harbinde yaralanıp ve yapılan muayenesi neticesinde kendisi
ne şifahen anzasmın 551 sayılı Kanuna bağlı Emraz Cetvelinin 
5 ve 6 ncı derecelerine girdiği tefhim edilmiş bulunmasına 
rağmen muamelesinin bu yolda yürütülmiyerek mağdur edil
miş bulunduğunu ifade ederek yeniden bir hakem muayenesi 
yaptırılmak ve dosyası celp olunmak suretiyle malâliyet aylı
ğı bağlanmasını istemetkedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
emekililiğe sevkını icabettiren Eskişehir merkez hastanesi He
yeti Sıhhiyesinin 7 Ağustos 1927 gün ve 215 sayılı raporu ile 
mâlûüyetinin dereceye girmediği bildirilmiş olduğundan son
radan dereceye girer mahiyette iktisap eden ânzasmdan dolayı 
195 sayılı tefsir karan muvacehesinde mumaileyhin terfi ciheti
ne gidilemediği ve bu mevzuda açtığı dâvanın da Askeri Tem
yiz Mahkemesince reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercince incelenerek karara bağ
lanmış bulunduğu anlaşılan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 54 ncii maddesine göre komisyonumuzca yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6295 15 . IV . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14678/15380 Ali Cengiz.
Medar Köyünde. 
Aklıisa r.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

( Dilekçe özeti : Dilekçe Komisyo
nu tarafından hakkında ittihaz 
olunmuş bulunan 2106 saydı kara
rın tadili hakkında).

Dilekçi: Daha önce takdim ettiği istida ile de açıkladığı üzere: 
kendisinin iskân mevzuatı ile alâkalı bir durumu olmayıp, sadece 
sepkeden vatani hizmetine mukabil verilen arazinin malmüdü- 
rünün şahsi husumeti yüzünden ve bililtizam borçlandırılmak 
suretiyle adına tescil eedilmiş bulunduğunu belirterek bu mü
racaatına nüfuz edilmeksizin hakkında ittihaz olunmuş bulu
nan 17 . V . 1952 gün ve 2106 saydı kararın; itirazen tetkik ve 
bu borcun kaldırılması şeklinde tâdil olunmasını istemekte
dir.

Gereği düşünüldü : İçtüzüğün 57 nci maddesine göre; Di
lekçe Komisyonu kararlarına itiraz etmek münhasıran mebus
lara tanınan bir hak bulunmasına ve dilekçinin; kanuni bir 
hakkının ihlâl edildiğinde musir bulunması halinde kaza mer
ciine dahi müracaatta muhtar olmasına binaen vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal bulunmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6296 1 5 .IV . 1953

16486/15388 Haşan Basri Özil.
Kavacık Yokuşu No. 
29. D. P. (297/303) 
Fennî sünnetçi. 
Gazianttefo.

(Dilekçe özeti : tadei Muhakeme 
talebine dair).

Dilekçi : Diplomalı sünnetçilerden olup; Kiliste meslekini 
icra etmekte bulunduğunu ve vâki dâvet üzerine Balıklar Kö
yünde yaptığı bir sünnet ameliyesinden sonra; çocuğun rahat 
etmesini temin maksadı ile ebeveyni taralından, bandlarının 
çözülmesi neticesi hâsıl olan kanama dolayısiyle vukubulan 
ölüm hâdisesinde hiçbir gûna meslek kusuru bulunmadığı hal
de, sadece hükümet tabibinin kendisine karşı duyduğu infial 
sebebi ile; Kilis Asliye Mahkemesi tarafından; çocuk velisinin 
yara sahasına kayış tozlan koyduğu hakkındaki itiraflarına 
rağmen 8 ay hapse mahkûmiyetine karar verilip ve Temyiz 
Mahkemesince dahi bu karann tasdik edilmesindeki adlî ha
tayı belirterek; dâvanın iadei muhakeme yolu ile tekrar rüyet 
olunmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : ökkeş Çakmak adın
daki çocuğu sünnet ederken kırmızı kan damarlarından birini 
kesmek ve dolayısiyle kanı dindirme hususunda; meslekteki 
tedbirsizliği ve dikkatsizliği yüzünden ölüme sebebiyet verdiği 
yapılan soruşturma, Adlî Tabip İşleri ve Sağlık Şûrası rapor
ları ile sabit olan dilekçi hakkında verilmiş olan mahkûmiyet 
kararının Temyiz Mahkemesi 4 ncü Ceza Dairesi tarafından 
da tasdik ve tashihi karar talebinin de reddedilmek suretiyle
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kesbi katiyet ettiği, bu duruma göre yapılan muamelelerde 
usule ve kanuna uymıyan bir cihet bulunmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Kanuni şerait dairesinde yapılacak iadei 
muhakeme talebinin dahi tetkiki kaza merciine ait bulunmasına 
binaen bu bakımdan komisyonumuzca yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

6297 15 . IV . 1953

(Dilekçe iizeti : İskân mahallinin 
Ankara’ya nakli hakkında).

Dilekçi : Bulgaristan göçmenlerinden olup halen Ziraat 
Bankası Genel Müdürlüğü bahçıvanlığında çalışarak Ankara’
da ikamet etmekte bulunduğunu, ifade ile; bu durumuna bi
naen, iskân bakımından; mürettep mahalli olan Yozgad Vilâye
tinin Burunkışla Köyünden Ankara’ya tertip kılınmasını iste
mektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin iskân mev
zuatı muvacehesindeki durumunun tetkiki ile; hakkında yapıl
ması gereken muameleye dair muktaza tâyin olunmak üzere 
bildirilmesi hususunun Ankara Valiliğine yazıldığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar veerildi.

Karar No. Karar tarihi

6298 15 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Başgedikliliğe ter- 
füne mütedair açtığı dâvaya ait 
Askerî Temyiz Mahkemesinde bu
lunan 518/951 ve 123/952 say ıh 
dosyalarınım celp ve tetkik buyu
rularak bu rütbe nasbımn düzel
tilme si hakI;mda).

Dilekçi : 1944 yılında ordunun diğer sınıflarında da baş
gedikli olma hakkı tanındığı halde kendisinin kadrosuzluk yü
zünden ancak bir üst dereceye terfi ettirilip ve bu rütbe maaşı 
da bir müddet verildikten sonra bilâhara hiç bir esasa istinat 
etmeksizin bu fark maaşlannın kendisinden istirdat olunduğun
dan ve mezkûr rütbeye olan terfnnin de keza sebepsiz olarak
5 yıl geciktirilmiş bulunduğundan şikâyet ederek bu mevzuda 
açtığı dâvaya ait dosyalannın Askerî Temyiz Mahkemesinden 
celp ve tetkik buyurularak bu rütbe nasbinin düzeltilmesi ve

16922/15768 Mahmut Diele.
8. P. A. II. Tb. 7. 
Bl. de görevli P. 
Kd. Başçavuş. 
Büyükçekmece - İs
tanbul.

16910/15757 Ahmet Bayraktar 
Yen i turan Malı. 
Atman ('ad. No. 2. 
Ankara.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

müktesep haklarının tanınmasını istemektedir.
Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 1934 nasplı 

başçavuş olan mumaileyhin; çalışmakta bulunduğu Diyarbakır 
Cevazım âmirliği Levazım Hazırlama Birliğinde başgedikli kad
rosu bulunmaması ve vâki müracaatı ile başka bir mahalle nak
lolunmasını da istemiş bulunması itibariyle bu rütbeye terfi 
ettirilemediği ve başçavuş rütbesinde uzun zaman beklediği 
göz önüne alınarak C - 3 talimatnamesinin 11 nci maddesi ge
reğince 5 Şubat 1949 dan muteber olmak üzere başgedikliliğe 
terfii için bu kadronun bulunduğu başka bir birliğe naklolun
duğu, ancak bu tarihten itibaren bir beldeme süresi geçtik
ten sonra bir üst derece maaşı verilmesi icabederken 30 Ka
sım 1949 da bu yolda tediye yapılmasındaki kanuni isabetsizlik 
dolayısiyle istirdat cihetine gidildiği ve mumaileyhin* eski rütbe 
maaşı olan 30 lira da geçirdiği müddet de nazara alınmak su
retiyle 5 şubat 1952 de 40 lira maaşa yükseltildiği ve adı geçe
nin açtığı dâva ve tashihi karar talebinin Askerî Temyiz Mah
kemesince dahi reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi muvacehesinde komisyonumuzca yapılacak bir mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6299 15 . IV . 1953

Reis 
Maraş 

Abdullah Aytemiz

Sözcü
Bolıı

Mahmut Güçbihnez

Katip

Bilecik Konya
Abdürrahman Fahri Ağaoğhı

Elâzığ 
Hânıit Ali Töney

Kam 
Mehmet Bahadır

Kastamonu 
Muzaffer Âli Mühto

Malatya 
Nuri Ocakcıoğlu

Malatya 
Abdülkaâ/ir ötbay

Urfa
Reşit Kemal Timuroğlu

Yozgad 
Yusuf Karsltoğlu

(Dilekçe sayısı : 64)
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DÜZELTÎŞLER

54 ve 61 sayılı Haftalık Karar cetvellerinde yapılacak ilâ
veler :

54 sayılı Karar Cetvelinin 7 nci sayfasındaki 5496 numaralı
Kararın son satırında; « ............ yapılması » kelimesinden sonra
(mahal olmadığına) ibaresi,

61 sayılı Karar Cetvelinin 3 neü sayfasındaki Fatma Aytaç 
▼e kızlan Lûtfiye Adıgüzel ve Fehime Yaşar’a ait karara; 5986 
Karar numara ve 1 . IV . 1953 tarihi

İlâve olunacaktır.

T. M. M. M. Btmmevi
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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

— 8 Sayı : 66 9*—

1 0 . V I . 1953 Çarşamba

Dilekçe
No.

10622/9873
10122/94'li)

Dilekçe sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Kasını Gözüaçık. 
ve ar.
Ceza Evinde. 
Tutuklu.
Van.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Hoşhoşuna, hapis
te yattığından şikâyet').

Dilekçiler : Beş aydan beri haksız yere parti fikrine sap
lanarak boşboşuna hapiste yatmatka olduklarından şikâyetle 
ya bir müfettiş gönderilmesini veyahut da haklarını arıyacak 
bir yerin gösterilmesini istemektedirler.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin bir arazi 
ihtilâfı yüzünden İsmail adındaki şahsı öldürmekten sanık ve 
tutuk olup Van Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmakta ve 
tutuklanmalarına sebep olan suç hakkında kaza merciince ge
reken tetkikat yapılmakta bulunduğu ve müstediler şikâyetle
rini açıkladıkları takdirde gereğinin yapılacağı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre mahkemeye in
tikal etmiş olan bir hâdise ile ilgili bulunan istek hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6300 20 . IV . 1953

10125/9422 Fahri Baysa!
Fâtih Haydar Cad. 
de. No. 42/1. 
Muameleci. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Menfaat mukabi
linde vazife görenlerin başka yere 
nakilleri hakkında).

Dilekçi : İstanbul Tapu ve Kadastro Dairesinde ve grup 
müfettişliğinde keyfî mesai yapılmakta ve menfaat mukbilinde 
iş görüldüğünü ihbarla bu memurların başka yerlere cezalı ola
rak gönderilmesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Madde tasrih edilmek
sizin yalnız İstanbul Grup Tapu sicil Müdürlüğü ile Tapu Sicil 
Muhafızlıklarında menfaat mukabilinde iş görüldüğü yolunda
ki ihbar üzerine Genel Müdürlükçe yapılan soruşturmaya ve 
alman rapora nazaran adlan geçen memurlar hakkında- 
ki iddianın vârit olmadığı gibi muhbirin de verdiği adreste bu
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lunmadığı ve mevhum bir şahıs olduğu bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 

göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

D ile k ç e  D ile k ç e  s a h ib in in

No. a d ı, s o y a d ı ve a d re s i K o m is y o n  k a r a r ı ve ne sebepten v e r i ld iğ i

6301 20 . IV . 1953

10127/9424 Cemal Göleç. 
tspetpaşa Cad. No. 
78.
Bolu. -r

(Dilekçe özeti : Yeniden bir mzi 
f’e/ye tâyind haklımda).

Dilekçi : işletme Müdürünün kanunsuz emirlerini yerine 
getirmediğinden ve aralarında geçen münakaşadan muğber ol- 
masiyle sırf mumaileyhin şahsi iğbirarına kurban olarak va
zifeden çıkarıldığından ve mütaaddit müracaatlarına bir cevap 
alamadığından bahsile dosyasının tetkikiyle yeniden vazifeye 
tâyinini istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : iki defa vazife tale
binde bulunan dilekçinin istidasının birisinde adres gösterme
diğinden tebligat yapılmamış ve diğerine de Bolu Valiliğince 
tebligat yapılması yazılmış ve mumaileyh hakkında müfettiş
likçe tahkikat yapılmakta ve tahkikatın sonuna kadar müste- 
dinin bir vazifeye tâyin edilemiyeceğinin tebliğ edilmiş bulun
duğu bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine, vekâlet cevabına ve 
dilekçinin bu hususta ait olduğu makama tekrar müracaat hak
kı mahfuz bulunmasına göre bu bapta komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6302 20 . IV . 1953

10129/9426 Hüsamettin Yeğiner 
ve ar.
Ede Köyüne bağlı 
Gödeles mevkiinde * 
Zile.

(Dilekçe özeti : triten malik, bu
lundukları araziden menedildikh- 
ri hakkında).

Dilekçiler : irsen malik ve zilyed bulundukları araziden 
2311 sayılı Kanun hükmüne aykırı olarak ittihaz olunan bir 
kararla menedildiklerinden şikâyetle haklarının aranılmasını 
ve yurtlarına dönmelerini ve kendilerine muarız olan iki köy 
halkının zulüm ve cefalarından kurtarılmasını ve eşyalarının 
alınmasını ve bir müfettişin izamını istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 2311 sayılı Kanun 
hükümlerine göre idari makamlar tarafından ittihaz edilmiş 
bir karar bulunmadığı gibi cebir ve şiddet de kullanılmadığı 
ve eşyalarının gasbedilmediği ve Bağlarpmarı ve Hiflnidiye Kö
yü muhtarları ve bekçileri haklarında Zile Kazası îdare Heye
tince verilmiş men’i muhakeme kararının vilâyet yönetim ku
rulunca da tetkik edilerek tasdik edilmek suretiyle kesinleş



—  3 —

D ile k ç e  D ile k ç e  s a h ib in in

N o. ad ı, so yad ı ve  a d re s i K o m is y o n  k a r a r ı ve 11e sebep ten  v e r i ld iğ i

miş olduğu ve bu kararlar muvacehesinde iddia ve şikâyet ko
nusunun asılsız bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kendilerinden 
şikayet olunan memurlar hakkında icabı kanunisi yapılmış ol
masına ve dilekçilerin gayrimenkullerine tecavüzden doğan 
nihai ihtilâfın halli de kaza merciine aidiyetine binaen komis
yonumuzca bu hususta bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6303 20 . IV . 1953

10130/9427 Mustafa Kutsal. 
Cumhuriyet Mah. 
eski Orman İşletme 
\reznedarı. 
Osmaniye.

( Dilcice özeti : Eski vazifesine 
clnunası hakkında).

Dilekçi : 200 lira maaşla Osmaniye Orman İşletmesi Vezne
darı iken bu vazifeden alınarak 115 lira aylık ücretle depo me
murluğuna tâyin olunması mağduriyetini mucip bulunduğun
dan ve ilâveten verilecek ambar memurluğu vazifesini de bir
likte başaracak kabiliyette olduğundan bahsile eski vazifesine 
veya buna muadil bir memuriyete tâyin edilmesini istemekte
dir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında: Durumu itibariyle vaz- 
nedar ve ambar memurluğu kadrosuna tâyini uygun olmıyan 
dilekçinin hakkında yapılan muamelede bir haksızlık olmadığı 
anlaşılmış ve mumaileyhin 1 . VII . 1951 tarihinde istifa .ederek 
vazifeden ayrılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapdmasına mahal olmadığına, di
lekçinin dilediği takdirde kaza merciine müracaatta muhtariye
tine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6304 20 . IV . 1953

10l:}2/’!)429 Vehbi Paksoy.
Güzel yalı Merkezin
de 75/2012 yaka sa
vıl] Polis memuru.

(Dilekçe özeti : Askerlikte geçen 
hizmetinin tekaütlüğüne sayılma
sı, hakkında ).

Dilekçi : Orduda gedikli erbaş olarak geçen hizmetinin si
ciline işlenmediğinden bahsile bu hizmet müddetinin siciline 
işlenmesini ve.tekaütlüğüne sayılmasını istemetkedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 5434 sa
yılı Kanunun neşrini mütaakıp vâki müracaati üzerine çavuş
luğa terfiinden terhisine kadar geçen hizmetinin tarihleri tas
rih edilmek suretiyle siciline işlenmiş olduğu ve bu suretle mez
kûr hizmetinin emekliliğinde sayılacağı bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabma 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal



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

olmadığına, ihtilâf zuhurunda dilekçinin kaza merciine müra 
caaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6305 20 . IV  . 1953

10133/9430 Vahide Rehlûl 
Karantina 222 So. 
No. 2. 
tamir.

(Dilekçe özeti : Döner 
verilmesi hakkında).

sermaye

Dilekçi : Kendisinin 1949 ve Kocası Mahmut Behlûl’ünde 
1950 yılmda yurda geldiğini beyanla döner sermaye verilmesi
ni istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısmda : Eşi Mahmut Behlûl ile 
birlikte göçmen sıfatiyle memleketimize kabul edilmiş olan di
lekçinin kocasına muhtaç olduğu döner sermayenin Ziraat 
Bankasında göçmenlere açılmış olan kredi hesabından sağlan
mak suretiyle dileğinin yerine getirilmesi İzmir Valiliğine ya
zılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6306 20 . IV . 1953

.10133/9432 Bozan D em i rt. ürk. 
Atatürlk Mah. No. 
17.
Urfa.

(Dilekçe özeti : Emekliliğinin va
zife malûlü olarak tanınması hak
kında ).

Dilekçi : 1947 yılında Gazianteb Kaçak İstihbarat Amirli
ğinin emri ile ve açık bir kamyonla Fevzipaşa ve İslâhiye’ye 
yolculuk yaptığı sırada üşümek neticesi verem hastalığına ya
kalandığından bahsile vazife mâlûlü olarak tanınmasını ve 
emekli aylığmm da vazife mâlûllüğü derecesine bağlanmasını 
istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
Sağlık, izin ve tedavisi iki sene devam ettiği ve başka da hakkı 
kalmadığı ve hastalığının devam ettiği anlaşıldığından hakkın
da katî muamelesinin yapdması için Ankara Mevki Hastanesi 
Sağlık Kurulunca muayene ettirilmiş ve raporu da durumuna 
göre tasdik edilmek üzere Emekli Sandığına gönderilmiş ve 
mezkûr sandık sağlık kurulunca (âdi mâlûrdür) şeklinde 
onanmış ve emekliye de bu şekilde ayrılmış ve hastalığının va
zifeden doğma hastalık olmadığına karar verilmiş ve yapdan 
muamelede kanuna ayları bir cihet görülememiş olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
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Dilekçe

No.

10140/9437

10141/9438

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Emruİlah Yılmaz 
ve ar.
Yukangerme Kö
yünde, 
inebolu.

ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

6307 20 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Tapulu yerlerin
den faydalanmak istenildiği halde 
bırakılmadığı hakkında).

Dilekçiler : Tapulu yerlerinden kanun ve mevzuata uyula
rak faydalanmak istenildiği halde orman başmüdürü tarafın
dan müdahale edildiğinden ve zaruri ihtiyaç hissettikleri ağaç
ları kestikleri zaman kaçaktır diye haklarında kanuni takiba
ta giriş ilmekte olduğundan ve tapulu arazilerinden kesip or
man idaresince müsadere edilen ağaçların tahkik edilmeden 
satılmakta bulunduğundan şikâyetle kanunsuz yapılan bu du
rumun önlenmesini istemetkedirler.

Tanm Vekâletinin cevabi yazısında : inebolu Orman işlet
mesi Müdürlüğünce şikâyet sahipleri bizzat celbedilmiş ve her 
birinin ayn, ayrı iddia ve şikâyetlerine ait ifadeleri dosyasın
da mevcut zabıtlarla tesbit edilmiş ve görülmiyen işleri kanun 
ve mevzuat dâhilinde tamamen ikmal ve intaç edilmiş Şubat 
ve Ağustos 1951 ayları içinde Evrenye Bölge Şefliğine veril
miş bulunan beyannamelerde Salih Efe adında bir şahsın ismi
nin kayıtlı bulunmadığı ve bunun hakkında bir muamele ce
reyan etmediği anlaşılmış ve esas muamele sahibi Mehmet Gü- 
ce’nin Şamoğlu Köyündeki (Evaltı) nam tapulu tarlasından 
kesimine izin verilmiş bulunan kerestenin damga işlemi yapıla
rak nakliyeye bağlanmış ve müstedilere de tebliğ edilmiş ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabma 
göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6308 20 . IV . 1953

Sal'ih Kılıças'lan 
Gümeli Köyünde. 
K. D. Ereğlisi. 
Zonguldak.

(Dilekçe özeti : alman arazinin 
iade edilmesi hakkında).

Dilekçi : Arazisinin orman tahdit komisyonu tarafından 
orman bölge içerisine alındığından bahsile arazisinin kendisi
ne iade edilmesini aksi halde göçmen muamelesine tâbi tutul
masını ve mağduriyetten vikâyesini istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin orman böl
gesi içerisine alındığım iddia ettiği arazisinin kendisine iade 
edilmesi hususunun tetkiki Orman Genel Müdürlüğüne yazıl
mış olduğu ve mumaileyhin yerli halktan olması hasebiyle



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

10143/9440

göçmen muamelesine tâbi tutulması İskân Kanunu hükümle
rince mümkün görülmediği ve 4733 sayılı Kanunun uygulanma
sına başlanıncaya kadar zor durumda kalmaması için var ise 
Hazine topraklarından kiralamak suretiyle ziraat yapması için 
mal dairesine müracaat edebileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Orman Genel Müdürlüğünce iadeye 
mütaallik olarak yapılacak tetkikat menfi bir netice verdiği 
takdirde dilekçinin ait olduğu mahkemeye müracaatla dâva aç
ması zaruri bulunduğuna göre vâki istek hakkında bu bakım
dan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6309 20 . IV . 1953

Mehmet Kuzu. 
Terakki Mah. Dağ- 
yolu So. Osmançayı- 
rı mevkiinde No. 33. 
Zonguldak.

( Dilekçe özeti : Gnyrimenkullerin 
takdir edilecek bedel mukabilinde 
temliki hakkında).

Dilekçi : 30 - 40 seneden beri işgal ettiği arazi üzerine yap 
tığı ev, diktiği ağaçların 5490 lira bedel mukabilinde Hâzinece 
temellüküne mahkemece karar verilmiş ve bu karar Yargıtayca 
onanmak suretiyle kesinleştiğini ve bu arazinin defterdarlıkça 
kendisine kiraya verilmek istenildiğini aksi takdirde müdaha
lesinin menedileceğim, halbuki dâva sonunda tashihi karar ta
lebinde bulunduğunu ve neticeye intizar edilmesi lâzımgeldi- 
ğini beyanla 44 sene evvel gelip yerleştiği ve 1936 senesinden 
beri vergilerini ödediği işbu gayrimenkullerin kira ile değil, 
takdir edilecek bedel mukabilinde kendisine temlikini istemek
tedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dâva mevzuu arazi 
nin maden sahası içinde ve Devletin hükmü ve tasarrufu altında 
bulunan ve 1326 tarihli Danıştay karan mucibince imar hakkı 
kararla iktisap ve tapuya raptı mümkün bulunmadığından ve 
arazi üzerinde mevcut bina ve ağaçların da kal’ı fahiş zararı 
müeddi olduğu anlaşıldığından bunların 5492 lira 33 kuruş as
gari levazım bedeli mukabilinde Hazînece temellüküne karar 
verildiği hakkında Asliye Mahkemesinden verilen bu karar, ka
rarın Yargıtayca onandığı ve dâvacmm tashihi karar talebi de 
371/572 sayılı ilâm ile reddedilmiş olduğu anlaşılmış olmasına 
ve Hâzinece temellükün bütçeye fuzuli bir masraf tahmil ede
ceği, diğer taraftan da bu vatandaşların meskensiz kalmamala
rı düşünülerek bu meselenin katî şekilde halline kadar muh- 
desat sahiplerine münasip bir kira mukabilinde kiralanması 
lüzumu halinde tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağ
lanmak suretiyle kesinleşmiş olan bu hususla ilgili istek hak



Dilekçe
No.

10145/4942

10148/9445

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

kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6310 20 . IV . 1953

Ahmet Çeri. 
Koeasinaıı Malı. de. 
Serezli Ferit, 
torunları velileri. 
Lüleburgaz.

(Dilekçe özeti : Arazilerine tescil 
dâvam açanın kim olduğunun öğ
renilmesi ve bunun önlenmesi hak
kında).

Dilekçi : Lüleburgaz’ın Evrensekiz Köyündeki arazisinin 
nısfının Hazine ve diğer nısfmın da Ferit vereselerine ait ol
duğunu ve mezkûr araziye tapu senediyle sahip olmalarına 
rağmen isimlerini tesbit edemediği eşhas tarafından tescil dâ
vası açıldığını ve dâva açanların kimler olduğunu da bilmediğini 
beyanla bu halin önlenmesini istemetkedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Lüleburgaz Sulh ve 
Asliye Hukuk mahkemelerinde Evrensekiz köylüleri tarafından 
açılmış ve kısmen karara bağlanmış dâvalar mevcut ise de bu 
dâvalarda mevzuubahis edilen arazinin ölü Ferit’in veresesine 
ait olduğuna dair bir kayıt bulunmadığı gibi tescili talep edi
len gayrimenkullerin başkaları namma kaydına da rastlana
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6311 20 . IV . 1953

Yaşar Dikmen ve ar. 
Yarhasanlar Malı.
I). P. Saray Ocağı. 
Kahvecisi.
Manisa.

(Dilekçe özeti : İskân ve toprak- 
Inndmlmaları hakkında).

Dilekçiler : 1948 yılmda yurda geldiklflrinden ve iskân 
edilmediklerinden bahsile iskân edilmelerini toprak ve saire 
verilmesini istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Serbest göçmen olan ve 
2610 sayılı Kanun ve 2/1777 sayılı Kararname ile meriyete gi
ren ve süre içinde müracaat etmiyen ve tâbüyet beyannamesi 
imzalayıp muhacir kâğıdı almamış olan dilekçilerin iskân hak 
ve muafiyetlerinden istifade etmelerine imkân görülememetke 
ve toprağa muhtaç oldukları takdirde 4753 sayılı Kanuna göre 
topraklandırılmaları hususu ilgili valiliğe yazılmış olduğu bil- 
dirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6312 20 . IV . 1953

10149/9446 Yaşar Dikmen.
D. P. Saray Ocak

Kahvecisi.

Manisa.

(Dilekçe özeti : Vatandaşlığa alın
masını ve Kazanç Vergisinden mu
af tutulması hakkında).

Dilekçi : 1948 yıllnda anayurda gelmiş, vâki müracaatlarına 
rağmen vatandaşlığa alınmamış ve tutulan evraklannın da is
kân dairesinde bulunmuş olduğu halde iki sene içerisinde mü
racaatta bulunmadrklanndan iskân muafiyetlerinden istifade 
edemiyecekleri bildirilmiş olduğundan bahsile vatandaşlığa 
alınmalarını ve Kazanç Vergisinden muaf tutulmalanm iste
mektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Nüfusa, kaydedilmek 
suretiyle Türk vatandaşlığına alınmış olan dilekçi ve arkadaş
larının 2510 sayılı Kanun ve 2/1777 sayılı kararname ile mer’i- 
yete giren İskân Muafiyeti Nizamnamesinde yazılı süre içinde 
müracaat etmediklerinden iskân hak ve muafiyetlerinden fay- 
dalandınlmalanna imkân görülmemiş ve bu sebeple toprağa 
muhtaç çiftçi olduklan takdirde 4753 sayılı Topraklandırma 
Kanunu gereğince kendilerine toprak verileceği ve iskân bakı
mından yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6313 20 . IV . 1953

10150/9447 Mehmet Y ıld ın m  

K ahram anlar So. 

No. 36.

S ih ıan pazarı - An
kara.

(Dilekçe özeti : Meccanen seyaha
te ait permilerin 500 liraya satıl
dığının ihbarı hakkında).

Dilekçi : Demiryollan mensuplarının meccanen. seyahatlerine 
ait permilerin bu işle ilgili Müfettiş stajyeri Mahir Yetik 
tarafından 500 liraya satılmakta ve namuslu memurlann mu- 
kadderatiyle oynanmakta olduğundan şikâyet ve ihbar edil
mektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Müfettiş marife
tiyle yaptınlan tahkikat neticesinde iddia edilen suç sabit gö- 
görülmemiş ancak permi işlerinde çalışan memurların vazife
lerinde kayıtsızlık gösterdikleri anlaşılmasına mebni Memurin 
Talimatnamesi hükümlerine tevfikan tecziyeleri cihetine gidil
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki ihbar ve şikâyet üzerine mesul ve-



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

10152/9448

10167/9449

kâletin yaptırdığı tahkikat neticesine göre bu hassuta komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6314 20 . IV . 1953

Nazife Berk.
Ece Mah. Karaoğlan 
S». No. 12.
Sandıklı.

(Dilekçe özeti : Korede ’ki oğlunun 
anavatana gönderilmesi hakkında)

Dilekçi : Oğlu Piyade Başgediklisi Muzaffer Berk 11 aydır 
Kore’de ve Kore’ye ilk ayak basanlar arasında olup kendisinden 
sonra gidenler geldiği halde oğlunun gelmemesi ihtiyar ve âmâ 
olan kendisiyle 6 nüfustan ibaret efradı ailesini meyüs ve peri
şan bir duruma düşürmüş olduğundan bahsile hak ve adalet 
dairesinde oğlunun anavatana gönderilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
oğlu Gedikli Muzaffer Berk yurda avdet edeceklere ait sıra cet
velinde dokuzuncu bulunmuş ve ilk defa on gediklinin yurda 
gelmesi tertiplenmiş ise de bilâhara görülen lüzum üzerine bu 
tertip yediye indirilmiş ve bu suretle Muzaffer Berkde Kore’de 
kalmış ve iddia edildiği gibi ne kendinden evvel ve ne de sonra 
gediklinin yurda dönmemiş ve mumaileyhin ikinci kafile ile 
yurda dönmek üzere ahkonmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6315 20 . IV . 1953

Fatma Ünal ve ar. 
Yenidoğan Mah. 
Cemalbey So. No. 
101.
Ankara.

(Dilekçe özeti : Elbise ve ücretle
rinin verilmesi ve tekrar vazifeye 
alınması hakkında).

Dilekçiler : Ulaştırma Vekâleti odacılarından iken tasarrur 
maksadı ile vazifelerine son verildiğini ve 1951 yılına ait elbise 
istihkaklarından mahrum edildiklerini ve işlenmiş ücretlerinin 
verilmediği gibi yüzde beş emekli aidatları da iade olunmadı
ğını beyanla bunlar hakkında bir karar verilmesini ve tekrar 
vazifeye alınmalarını istemektedirler.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : 1951 (D) cetveli 
müstahdemler kadrosunun ihtiyaca uygun şekilde ayarlanması 
neticesi dilekçilerin hizmetlerine ihtiyaç kalmamış bulunma
sından 1. V I . 1951 gününde görevlerine son verilmiş ve 1951 
Mah yılının üçüncü aymın sonunda işlerinden ayrılan bu müs
tahdemlerin talebettikleri ücret ve elbise istihkaklan bulun
mamış olduğu bildirilmektedir

Gereği düşünüldü: Dilekçilerin tekrar tavzif edilmeleri ida-
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bilekçe Dilekçe sahibinin

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

renin takdirine bağlı bir keyfiyet olmasına ve 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanununun 87 nci maddesinin son fıkrası şü
mulüne girdikleri takdirde keseneklerin iadesine mütaallik 
talepleri de yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili bulunma
sın?, ve diğer cihetlere matuf vekâlet cevabına göre bu husus
ta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6316 20 . IV  . 1953

10168/9450 Dr. Mehmet öğdere 
Teknik Üniversitesi 
Fizik Doçenti. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Akademik unvanı
nın kaldırılması hakkında).

Dilekçi : Hakkında evvelce kanunsuz olarak verilmiş olan 
ihraç kararı Üniversitelerarası Kurulu Teknik Üniversite Sena
tosunca kanunsuz olduğu belirtilerek iptal edildiği halde 
30 . V I I . 1951 tarihinde aynı ihraç kararı tebliğ edilerek maa
şının kesileceği bildirilmiş olması tahammül edilemiyecek bir 
hale düşürdüğünden bahsile hayatının masuniyeti ve aile hu
zurunun temini için haksız olarak verilen bu karar hakkında 
gereken kanuni muamelenin tezelden yapılmasını istemektedir.

Milli Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin se
natonun mânevi şahsiyetini ağır bir surette ve bir öğretim 
üyeliği unvanını taşıyan bir kimseye yakışmıyacak şekilde 
tahkir ettiğinden 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun D fıkra
sı uyarmca akademik unvanını kullanmama cezası verilmiş ve 
bu cezaya mumaileyh tarafından itiraz edilmesi üzerine 25 Ni
san 1951 tarihinde Ankara’da toplanan Üniversiteler Kurulu 
tarafından incelenmiş ve kararın usul bakımından ref ’edilerek 
cezalının savunmasmın alınmasına karar verilmiş ve bu karar
dan sonra Teknik Üniversite Senatosu, 12 Temmuz 1951 tari
hinde cezalının sözlü ve yazılı ifadelerini alarak üniversite 
öğretim çıkarma, akademik unvanını kullanmama cezalarını 
vermiş, keyfiyet ilgiliye bildirilmiş ve mumaileyh tarafından 
süresi içinde bu cezaya yine itiraz edilmiş ve bu itirazın 23 
Ekim 1951 günü İstanbul’da toplanacak olan Üniversitelerara
sı Kurulda incelenerek Üniversiteler Kanununun 48 nci mad
desi uyarınca karar verileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
48 nci maddesinde bu gibi itirazları tetkik edeceği bildirilen 
Üniversitelerarası Kurula intikal etmiş olduğu anlaşılan bu 
mesele hakkında halen komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6317 20 . IV . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

10171/9452 Ham di Ergüven.
Tahrirat Kâtibi. 
Diyarbakır.

(Dilekçe özeti : Terfi ettirilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Küçük bir memur olduğundan ve şimdiye kadar ter
fi ettirilmiyerek mağdur bir dununa düşürüldüğünden bahsile 
iki üst derece maaş terfiini mümkün kılacak 30 liralık şahsi bir 
kadro ile hakkının ihkakını ve geçim zammının bir tazminatla 
Mafişini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Tâli memurların bir 
çoğu dilekçe sahibi gibi iki üst derece maaşını alarak terfi müd
detlerini de doldurmadıkları halde bir üst kadro bulunmadığın
dan terfileri gecikmekte ve umumi olan bu halin önlenmesi 
3656 sayılı Teadül Kanununa bağlı cetveler de memurlar lehi
ne değişiklik yapılmasına mütevakkıf bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Dilekçi : Kore'de şehit düşmüş ola oğlu Ahmet Aşkar için 
kendisine aylık bağlanması için Emeldi Sandığı Genel Müdür
lüğünce istenilen belgeler kaymakamlık vasıtasiyle gönderil
diği halde bugüne kadar aylık bağlanmaması perişan ve mağ
duriyetini mucip olduğundan bahsile bir an evvel şehit maaşı
nın verilmesini istemektedir.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında : Ko
re Â - 12 işaretli yazı ile istenilen rapor ve muhtaçlık mazbata
sı gelmemiş olması hasebiyle dilekçiye aylık tahsis edilip edil- 
miyeceği hakkında bir karar verilemediği ve bu belgelerin acele 
gönderilmesi yazılmış olup hrnüz cevap alınamadığı ve bahsedilen 
mâlûliyet raporunun nereye gönderildiği Altunözü Kayma
kamlığından sorulmuş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğünün cevabına göre bu hususta Komisyonumuz- 
ce bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi

Karar No. Karar .tarihi

6318 20 . IV . 1953

.10172/9453 Aşur Aşkar.
Okçular Köyünde. 
Altınözü.

(Dilekçe özeti : Şehit maaşının 
bağlanması hakkında).

Karar No. Karar tarihi

6319 20 . IV . 1953



Dilekçe
No.

10177/9458

10179/9460
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M. Adn,an Er.söz.
D. D. Y. 2 nci İşlet
me Müdürlüğü Ha
reket memuru 40036 
Cebeciler.

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

(Dilekçe özeti : Terfi ettirilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Ortaokul mezunu olup 1942 tarihinde D. Demir
yollarına 60 lira mjaaşla hareket memur namzedi olarak intisap 
etmiş ve 4620 sayılı Kanunla bir üst dereceye terfi ettirilmesi 
gerekirken yapılmamış ve 13 ncü derecede bırakılmış oldu
ğundan bahsile üst dereceye terfi ettirilmesini ve mağduriyet-, 
ten vikayesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin normal 
olarak 12 nci dereceden 212 liraya terfiinin 31 . 9 . 1950 tari
hinde yapılması mümkün iken altı ay kıdem tenzili cezası almış 
bulunmasından terfii kanun icabı gecikmiş ve halen de kanuni 
süreyi ikmal etmiş ve işletmesince müspet teklif yapıldığı 
takdirde üst dereceye terfiinin mümkün olabileceği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal, olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6320 2 0 .I V .1953

İbrahim Ş. özcan. 
Çarşıkapı Hattat So. 
No. 1.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Sürekli görev yol
luğu farkının verilmesi hakkında)

Dilekçi : Terhisine ait sürekli görev yolluğ farkının gön
derilmesi hakkında Millî Savunma Vekâletine müracaat ettiği 
halde bugüne kadar gönderilmediğini beyanla bu farkın gön
derilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 51 nci Tümen 
Komutanlığının 29 Ocak 1951 tarih ve 35194/101731 sayılı 
yazısı mündericatma göre dilekçinin terhis yolluğu olarak 
Devletten hiçbir alacağı kalmamış bulunmakta olduğu gibi 
tümenin bu baptaki yazısı muhteviyatının tebliği için muma
ileyhin yer değiştirmesi yüzünden henüz gereken tebliğ ilmüha
beri de celbe dilmemiş ve bu itibarla muamelede bir gecikmei 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına, dilekçinin kendisinde bir hak görüyorsa kaza mer
ciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6321 20 . IV . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

10180/9461 E sa t Soy lu .

Eski Orman Mesaha
M em uru.

Akdağımadeni.

(Dilekçe özeti : Tekrar orman me
saha memurluğuna tâyini hakkın
da).

Dilekçi : Tekrar memuriyete tâyini hakkında Danıştay- 
dan aldığı hükmün nazara alınmadığı 1950 yılında vâki müra
caatına açık kadro olmadığından tâyini cihetine gidi
lemediğini ve 14 senelik emeğinin nazara alınmadığını 
ve emeği geçmiyen kimselerin bakım memuruğuna alındığını 
beyanla durumunun tetkikiyle orman mesaha memurluğuna 
tâyini, kadro mevcut olmadığı takdirde kanunun lehine ka
bul ettiği hükümlerin tatbikini istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin üçüncü sı
nıf orman mesaha memurluğuna tâyin olunmuş ve keyfiyet 
kendisine tebliğ edilmiş ise de mezkûr vazifeye gitmiyeceği- 
ni bildirmiş olmasından 10 . IV . 1941 tarihli mucibiyle müs
tafi addedilmiş ve ikinci defa Danıştaya açmış olduğu dâva
nın kanuni mesnedi i bulunmadığından reldedilmiş ve açık 
kadro olmadığından ve memura da ihtiyaç bulunmadığından 
yeniden orman mesaha memurluğuna tâyini mümkün görüle
memiş ve mevcut mevzuat hükümlerine göre de durumu iti
bariyle hakkında muameleyi mucip bir cihet bulunmamış ol
duğu bildirilmektedir. ,

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkında yapılmış olan tas
fiye muamelesinin iptalini mütedair bulunan Danıştay kara
rına ittiba edilerek mumaileyhin yeniden memuriyete alın
ması kararlaştırılmış ve kendisine bu yolda teklif yapılmak 
suretiyle de mezkûr Danıştay kararının infazı sebepleri ida
rece istikmal edilmiş olduğu halde müstedinin vâki teklifi ka
bul etmediği ve tekrar tavzif talebiyle ikinci defa ikame et
tiği dâvanın ise vârit görülmiyerek aynı merci tarafından 
reddolunduğu anlaşılmasına ve diğer cihetlere mâtuf vekâlet 
cevabına göre istek hakkında komisyonumuzca yapılacak iş
lem olmadığına karar verildi.

Dilekçi : Mülkiyeti tapu ile kendisine ait olan arazideki 
toprak parçalarından bir kısmının Hazine namına yazılması 
yersiz olduğundan bahisle Hazinei Mâliyenin Kanuna aykırı 
olan bu muamele ve müdahalesinin menedilmesini ve mağduri
yetine meydan verilmemesini istemektedir. Maliye Vekâleti
nin cevabi yazısında : Dilekçinin tapulu arazisi içinde Hâzine
ye ait yerlerin bulunması sebebiyle mezkûr yerlerin tesbit ko-

Karar No. Karar tarihi

6322 20 . IV . 1953

10181/9462 Eyüp Yıldız.
Iîacıfakılı Köyünde. 
Akdağmadeni.

(Dilekçe özeti : Tapulu arazisine 
Hâzinenin müdahalesi hakkında).
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No.

10183/9646

JO I! i/9496

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

misyonunca ölçülerek ayrıldığı ve Hazine adına tescilinin ya
pılmış olduğu ve müstedinin mağduriyetini mucip bir halin bu
lunmadığı bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Mahkeme yolu ile halli lâzımgelen istek 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6323 20 . IV . 1953

( Dilekçe özeti : Terfi ettirilmeleri 
hakkında).

Dilekçiler : Kendilerinden çok sonra giren ve tahsili az olan 
meslektaşları çok ileri gitmiş, maaşları zam görmüş olduğu hal
de kendilerinin terfi ettirilmemeleri mağduriyetlerini mucip 
olduğundan bahsile emsallerine göre kıdem ve maaş zammı 
haklarının verilmesini istemetkedirler.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Ödenek durumu 
müsait olmamasından ve müddetini dolduran posta, telgraf, 
telefon bakıcı ve dağıtıcı adedi fazla olduğundan ilk evvel pek 
iyi derecede ehil olanlar tesbit edilmiş ve terfileri yapılmış ol
masına ve dilekçilerin ise iyi derecede not alanlar arasında bu
lunduklarında ve terfi durumları iyi derecelere sıra geldiğinde 
emsalleriyle birlikte incelencği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6324 20 . IV . 1953

Ethem Helvacı 
ve ar.
P. T. T. Yaya Da
ğıtıcı.
8051.
Sicilli.
Denizli.

Hamza Yılmaz. 
Sipahipazarında 
Kahveci Kâmil Ezer 
eliyle.
Sivas.

( Dilekçe özeti : Tekrar işe alınma
sı ve ikramiye verilmesi hakkında.)

Diltkçi : 1936 senesinde Malatya Sultansuyu Harasına gir 
mis tavla çavuşluğu, nalbant başlığı ve saire işlerde dürüst bir 
surette çalıştığı halde tasarruf dolayısiyle işine son verilmiş ol
ması perişan ve mağduriyetini mucip olduğundan bahsile tekrar 
işe alınmasını ve emektarlığı nazara alınarak münasip bir ik 
ramiye verilmesini istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : 1949 yılma kadar 
harada çalışan dilekçinin başansızhğı, âmirlerine karşı itaat
sizliği ve arkadaşları ile geçimsizliği dolayısiyle 867 sayılı Ka
nuna ait Haralar Talimatnamesinin 12 nci maddesine dayanıh- 
larak işine son verildiği ve kendine bir ikramiye verilmesine 
mevzuatın müsait olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal
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olmadığına ve dilekçinin kendisinde bir hak görüyorsa kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6325 20 . IV . 1953

1 0 1 9 1 /9 4 7 0 Hüseyin Sarı.
E. T. T. idaresi Şişli 
Tramvay Deposu 
Hareket işçilerinden 
920 No. lı.
Şişli - İstanbul.

( Dilekçe özeti : Çocuk zammından 
istifade ettirilin ediğinden ve sair 
haklardan mahrum bırakıldığın
dan şikâyet).

Dilekçi : Tramvay idaresinde üç senedir çalışmakta oldu
ğundan ve bu müddet zarfında çocuk zammandan istifade 
edemediğinden ve kıdem zamlarının azlığından ve sair hak
lardan mahrum bırakıldığından şikâyetle çocuk zammı verilme
sini ve kıdem zamlarının çoğaltılmasını istemektedir.

işletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Aile efradı İstan
bul Belediyesi hududu haricinde oturanların da aile zammın
dan istifade ettirilmeleri hususunun Vilâyet Hakem Kurulu
nun karariyle kabul edilerek 1. V III . 1951 tarihinden itibaren 
işçilerin aile zamlarının yüzde 25 primlerinin de yüzde 20 nis
petinde artırıldığı ve her kıdem zamlarının günde beş kuruş
tan altı kuruşa çıkarıldığı ve bütün işçilerin saat başa ücret
lerine sekiz kuruş zam da ödemelere dahil edilerek çalışan iş 
çinin halen bu haklardan faydalanmakta oldukları ve dilekçi
nin şikâyet dilekçesini vermeden dört gün evvel yani 26 . V I I . 
1951 tarihinde anasının memlekette hasta olduğu haberi üze
rine istifa etmek suretiyle görevinden ayrıldığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu- 
ğündan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6326 20 . IV . 1953

1 0 1 9 5 /9 4 7 4 Yusuf Pakırbilek. 
Penese Mah. den. 
Develi.

(Dilekçe özeti : Vatani hizmet ter
tibinden maaş isteği hakkında).

Dilekçi : Harblerde yaptığı hizmetlerden ve Ermenilerin 
hainane faaliyetlerini meydana çıkarmasından dolayı vatani 
hizmet tertibinden maaş veya ikramiye verilmesini istemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Harblerde ya
ralanıp bunun neticesi sakatlanan erlerden sakatlık durumları 
kanuna uygun olanlara maaş bağlanmakta olup dilekçinin 
böyle bir mâlûliyeti olmadığından hizmeti vataniye tertibinden 
maaş verilmesi keyfiyeti vekâletlerini ilgilendirmediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili
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10196/9475

10197/9476
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olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6327 20. I V . 1953

Ilasan Güven. ( Dilekçe özeti : Tekrar vuzifeye
Birinci Aziziye 1094 iadesi hakkında).
So. No. 14. 
İzmir.

Dilekçi : 4. işletme emrinde Amasya’da gece bekçisi ve 
Samsun deposunda pompacı olarak çalışmakta iken tensikata 
tâbi tutularak vazifesine nihayet verilmesi mağduriyetini ve 
perişaniyetini mucip olduğundan bahsile tekrar vazifesine 
iadesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Dev
let Demiryolları mülga Sivas işletme emrinde pompacı olarak 
çalışmakta iken geçimsizliği ve tembelliği yüzünden kadro ten
sikatı dolayısiyle görevine son verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin dilediği takdirde kaza merciine müra
caat edebileceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6328 20 . IV .1953

Reşit Şen tuna. ( Dilekçe özeti : Toprakl-armın ken-
İmamoğlu Köyünde. dilerine bırakılması hakkında).
Kozan - Adana. Dilekçi : 1936 yılında îmamoğlu Köyünde iskânları sırasın

da kendilerine toprak verildiğini, bilâhara ihya ve sair suretle 
muhassas topraklarını genişlettiklerini ve bu kere yeni gelen 
göçmenlere toprak verilmesi için ihya suretiyle elde ettikleri 
toprakların alınmasına teşebbüs edildiğini beyanla işlerinin 
bozulmaması için bahis konusu topraklanılın kendilerine bıra
kılmasını istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçinin ve arka
daşlarının iskân edildikleri tarihte mevcut nüfusları nispetin
de kendilerine toprak verilmiş olup bu suretle iskânla alâkala- 
n  kesilerek yerli halk meyanına girmiş ve Hâzineye ait olup 
fuzuli işgalleri altında bulunan toprakların diğer göçmenlere 
verilmesini önlemek için bu müracaatı yapmış olduklan anla
şılan ve bunlar haklarında yapılacak başkaca< bir muamele bu
lunmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına
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göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6829 20 . IV . 1953

Zülkefil Ergüven.
D. D. Y. T. işletme 
Tünebil ek İstasyo
nunda Hareket 
Memuru.
S. 21294.
H a y d a r p a ş a  - İ s t a n 

b u l.

( Dilekçe özeti : Ücretinin yüksel
tilmesi hakkında .

Dilekçi : 31 . V . 1944 tarihinde yürürlüğe giren 4620 sayılı 
Kanuna intibakla ücretinin 74 lira üzerinden Verilmesi icap 
ederken 67 lira üzerinden ödenmekte olduğundan bahsile em
sali misillü durumunun düzeltilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 4620 
sayılı Kanunla derecesi 16 dan 14 ve ücreti de 61 liradan 67 
liraya çıkarılmış ve mütaakıp terfileri de bu esasa göre sağ
lanmış bulunduğuna göre mumaileyhin bahsettiği şekilde ken
disine 31 . V . 1944 tarihinde 4620 sayılı Kanunla 13 ncü de
receden 74 lira ücret verilmesine imkân görülememiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6330 20. IV .-1953

10202/9479 Sait Seven. (Dilekçe özeti : Bahasının Maliye-
P. T. T. Havale ye olan borcunun vereseye taksim
Memuru. edilmesi hakkında).
S. 7750.
Van.

Dilekçi : ölü babalan Şükrü Seven’in emlâk taksitinden 
Mâliyeye olan borcuna mahsuben 18 aydır maaşı haczedilmiş 
ve diğer verese olan kardeşlerinden alınmayıp sırf kendisinden 
tahsil edilmiş olması mağduriyetini mucip bulunmuş olduğun
dan bahsile bu borcun müteveffanm malından alınmak müm
kün değilse altı veresesine taksim edilmek suretiyle tahsil edil
mesini ve haczin durdurulmasını ve şerefi memuriyetinin vika
yesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mirasçıların mütevef
fanın horçlanndan şahsan ve müteselsilen mesul olduklan Me
deni Kanunun 539 ve 582 nci maddelerinde tasrih edilmiş oldu
ğundan dilekçinin babaso Şükrü’nün vefatiyle mirasçılarına in
tikal eden millî emlâk satış bedeli borcunun malî durumu mü
sait vereselerden her hangi birinden takip ve tahsil edilmesin
de bir kanunsuzluk bulunmamakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabın-
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da temas edilen kanun hükümlerine göre bu hususta komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar v erildi.

Karar No. Karar tarihi

K o m is y o n  k a ra r ı ve ne sebep ten  v e r i ld iğ i

6331 20 . IV . 1953

10204/9481 Nııri Savaş.
Orman esiki Bakını
Memuru
Arhavi.

( Dilekçe özeti : İşine iudesi veya 
nakdî bir yardım yapılması hak
kında).

Dilekçi : Yedi senedir orman işletmesinde depo bakım me
muru olarak çalıştığını, 1. IV . 1951 tarihinden itibaren açığa 
çıkarıldığım beyanla efradı ailesini geçindirecek bir geliri ol
madığından işine iadesini veya hizmetine mukabil nakdî bir 
yardım yapılmasını istemektedir.

Tarm Vekâletinin cevabi yazısında : Halen açık kadro ol
madığından tayini cihetine gidilememiş olan dilekçinin ücretle 
istihdam edilmiş olması ve emekliliğe tâbi hizmeti beş seneden 
az bulunması hasebiyle ikramiye verilmesi veya 1950 yılında 
kesilmiş olan emekli aidatının iadesi mümkün görülememiş ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına dilekçinin kendinde bir hak görüyorsa kaza merci
ine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6332 20 . IV . 1953

10208/9485 Salih Şentürk. 
12550/11664 D. I). Y. Eşya Am

barında 19740 No. lıı 
Halil Şentürk eliyle. 
Eskişehir.

(Dilekçe özeti : Fiilî hizmetinin 
33 nene üzerinden hesap edilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Mulğa Bağdat Demiryollanndaki geçen hizmeti
10 sene olduğu halde 1946 senesinde şahadete müstenit vermiş 
olduğu vesikasında sehven beş sene olarak beyan edilmiş olma
sının eseri zühul olarak nazara ahnmasını ve 28 sene 8 ay üze
rinden yapılan emekli muamelesinin 33 sene üzerinden hesap 
edilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Teka
üt Sandığına girdiği 1 . İÜ . 1926 tarihinden emekliye 
ayrıldığı 6 . V . 1947 tarihine kadar geçen 21 sene 3 ya beş 
günlük hizmeti ile 31 . XII . . 1327 tarihinden 1 . 1 . 1953 
tarihine kadar Anadolu - Bağdat Şirket hattmda ve 26 . IX . 
1923 tarihinden 1 . III . 1926 tarihine kadar sandık dışında ge
çen ve 4640 sayılı Kanuna göre eklenen 7 sene 5 ay 5 günlük 
hizmett ile birlikte tekaüde tâbi hizmetinin mecmuu 28 sene 8 
ay 10 günden ibaret olup bu hizmetlerine mukabil mumaileyhe 
emekli maaşı bağlanmış ve aradan yedi sene geeçtikten sonra
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J 0210/9487 Yusuf Demir.
Varteli Köyünde. 
Elâzığ.

yeniden tanzim etmiş olduğu şahadete müstenit vesikaya istina
den 1944 senesinde tanzim etmiş olduğu vesikanın iptal edile
rek muamele yapılmasına imkân görülememiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6333 20 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : İskân edilmesi hak
kında).

Dilekçi : Dört sene evvel Yugoslavya’dan geldiğini, Elâzığ 
vilâyetine tertip edilerek sevkedildiğini; müracaatlarına rağ
men iskân edilmediğini ve muhtaç bir durumda bulunduğunu 
beyanla iskân edilmesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçinin serbest göç
men olunası sebebiyle 5098 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince borçlanma suretiyle ev yeri ve toprak verilmek istenildi
ği halde kabul etmiyerek iskânlı göçmenler gibi bu malların 
meccanen verilmesi hususunda ısrar etmesi üzerine bir şey 
yapılamadığı anlaşılmış ve iskânlı göçmenler misillû işlem ya
pılmasına da kanunen imkân bulunmamış olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet evabma 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6334 20 . IV . 1953

10215/9492 Ahmet Sabri Yavuz
Arzuhalci.
Boğazlıyan.

(Dilekçe özeti : Azil kararının kal
dırılması, yemden vazifeye tâyini 
ve maaşlarının verilmesi hakkın
da).

Dilekçi : Şahsi garazım resmiyete kalble aleyhine harekete 
geçen Yargıç Turgut Artaç’m tahkika esas tutulmıyan yazısı 
üzerine Yargıçlar Kanununun 122 nci maddesinin son fıkrası 
hükmünce görevinden azline karar verilmesi usul ve kanuna 
mugayir ve mağduriyetini mucip bulunduğundan bahsile Yoz- 
gad Adalet Komisyonunca ittihaz olan mezkûr kararın kaldırıl
masını ve geçen maaşlarının verilmesini ve münhal başkâtip
liklerden birine tâyin edilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin zabıt kâtibi 
bulunduğu sırada yüzlerce dosyayı kaydetmediği, muameleye 
koymadığı, katarlan infaz ve tebliğe göndermediği icra mua.
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13937/12978
15529/14498

10218/9495

D ile k ç e  s a h ib in in

ad ı, s o y a d ı ve adresi K o m is y o n  k a r a r ı ve ne sebepten  v e r i ld iğ i

melâtım yüzüstü bıraktığı ve daha önce görevini savsamaktan 
30 lira para cezasına mahkûm olduğu ve binnetice bulunduğu 
vazifeyi yürütemiyeceği cihetle azli hakkında ittihaz olunan 
karara ilgili tarafından itiraz edilmesi üzerine Vekâlet Merkez 
İnzibat Kurulunca onanmasına 16 . X I . 1951 tarihinde karar 
verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 2556 sayılı Hâkimler Kanunu dairesin
de ve dereaattan geçmek suretiyle ve aynı kanunun 122 nci 
maddesine göre katî bir mahiyet arzeden ve usul ve kanun dai
resinde tekemmül ettiği anlaşılan muamele hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6335 2 0 .I V . 1953

(Dilekçe özeti : 6 senelik hizmeti
nin borçlanmak suretiyle, kıdemine 
sayılması hakkında).

Dilekçi : Makedonya kıtasında ve Draman’m muhtelif okul
larında tam bir azimle Türk yavrularına kültür aşılamak eme
liyle 6 sene hizmet ettiğinden bahsile bu hizmetinin 1702 sayılı 
Kanunun şümulüne girip girmiyeceğinin tefsiriyle beraber mü
dellel mesbuk hizmetlerinin borçlanmak suretiyle kıdemine sa
yılmasını istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı Ka
nunun geçici 65 nci maddesi gereğince dilekçinin Drama ’da geçen 
hizmetlerinin borçlandırılmak suretiyle fiilî emeklilik hizmetine 
katılmasına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bir kanun veya tefsir teklifini muta- 
zammın bulunan talep hakkında vazife noktasından komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6336 20 . IV . 1953

Cevdet Sayın. 
Ankara Cad.
No. 117.
Kartal - İstanbul.

Mustafa Kara. 
Tramvay deposu 
Karşısında No. 70 
Kahvede.
Beşiktaş - İstanbul.

( Dilekçe özeti : İşinden haksız ola
rak çıkarılmasından şikâyet).

Dilekçi : Beşiktaş Zirai Donatım Kurumlan şubesinde 7 ay 
dan beri montaj işlerinde çalışmakta iken işçinin fazla olması 
ve fazlaca mesai yapmaması sebebiyle vazifesine nihayet veril
mesi ve sonradan başkalannm kendi yerine alınması mağdu
riyetini mucip olduğundan şikâyetle bu haksız muamelenin 
aydınlanmasını istemektedir.

Tanm Vekâletinin cevabi yazısında : işçinin fazla olması 
yüzünden eleme yapılarak vazifeleri noksan görülenlerin tas
fiyeye tâbi tutulduğu ve dilekçinin de bu meyanda bulunduğu
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D ile k ç e  D ile k ç e  s a h ib in in

No. ad ı, s o y a d ı v e  ad re s i K o m is y o n  k a r a r ı  ve  ne sebep ten  v e r i ld iğ i

ve fazla mesai yapmamak iddiasının guyrivârit olduğu, anla
şılmasına binaen 3008 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine tevfi
kan, iş akdinin feshi şartının, mumaileyhe 15 günlük yevmi
yesi tutarı defaten ödenmek suretiyle yerine getirilmiş ve hak
kında başkaca bir muamele kalmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadıkına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6337 20. IV . 1953

10220/9497 Musa Çevik. 
Numune Hastanesi. 
Pansımancısı. 
Diyarbakır.

(Dilekçe özeti : Memuriyet hizme
tinin borçlanmak suretiyle fiilî hiz
metine katılması hakkında).

Dilekçi : On senelik hizmetinin tekaüdiyesine katılmak su
retiyle borçlanmış ise de geri kalan 2 . V I I . 1935 tarihinden
1. V III . 1945 tarihine kadar olan 9 sene 10 ay hizmeti müd
detinin de Hâzineye toptan ve yahut ay beay vermek üzere 
tekaüdiyesine eklenmesi ve mağduriyetine mahal bırakılmama
sını istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında :
4644 ve 5434 sayılı kanunların borçlanmaya mütedair ah

kâmı arasmda on seneden fazla olan ücretli hizmetlerinin de 
borçlandırılmak suretiyle fiili hizmetine katılmasına dair bir 
hüküm mevcut olmadığına göre dilekçinin talebine uygun bir 
işlem yapılmasına imkân görülememiş olduğu bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

6338 2 0 .IV . 1953

10222/9499 Haşan Poyraz. 
İstasyon karcısında. 
Tahsildar So. No. 9. 
Samsun.

(Dilekçe özeti : Tekrar vazifeye 
alınması hakkında).

Dilekçi : Çetinkaya İstasyonunda makasçı olarak vekâleten 
vazife görmekte iken iki ayağının donması üzerine Samsun 
Memleket Hastanesinde tedavi olarak çıkmış ve istirahat müd
deti bitmeden vazifesine son verilmiş olması perişaniyetini 
mucip bulunmuş olduğundan bahsile tekrar vazifeye alınma
sını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Devlet 
Demiryolları Kayseri İşletmesinde ikinci sınıf makasçı iken 
izinsiz ve özürsüz 20 günden fazla işini terkettiğinden 31. III 
1949 tarihinde kaydı kapanmış olup hizmetine de ihtiyaç görül-
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D ile k ç e

N o .

10227/9503

11007/10241

D ile k ç e  s a h ib in in

a d ı, s o y a d ı ve  a d re s i K o m is y o n  k a r a r ı  ve ne sebep ten  v e r i ld iğ i

mediğinden tekrar tâyinine imkân görülemediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına dilekçinin dilediği takdirde kaza merciine müra
caat edebiltceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6339 20 . IV  . 1953

(Dilekçe özeti : Yaptığı ikinci ye
dek subaylık hizmetinin terfi süre
sine katılması hakkında).

Dilekçi : Muvazzaflık yedek subay hizmetini yaptıktan son
ra henüz hiçbir memuriyete başlamadan önce ikinci askerliğe 
alınmış ve 14 ay vazife görmüş olduğu halde bu müddetin ter
fi süresine eklenmemesi mağduriyetini mucip olduğundan bah
sile 5585 sayılı Kanunun birinci maddesine muvazzaflık hizme
tini yapan yedek subayların yanına bir de (ihtiyat ve ikinci as
kerlik) gibi bir tâbirin ilâve edilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : 5585 sayılı Ka
nunda ikinci defa askere alınanların hizmetleri terfi süresine 
katılacağına dair bir hüküm mevcut olmadığından dilekçinin 
bu kanundan faydalanamadığı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

6340 20 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Taksi Durağı hak
kında).

Dilekçiler : Trabzon Belediyesince taksi durak mahallinin 
değiştirilmesi mağduriyetlerini mucip olduğundan bahsile, bu 
durağın eski yerine naklini istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Zabıta Talimatnamesi
nin 214 ncü maddesine dayanılarak belediye meclisince değiş
tirilmiş olan durak mahallinin tekrar eski yerine nakline mev
cut mahzurlar sebebiyle imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mn-Tıgl ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Salih Orhon, Şev
ket Perekli ve ar. 
144 ve 138 No. lı 
Taksi sahipleri 
Trabzon.

Esat Vulaş. 
Ortaokul Fransızca 
öğretmeni, 
ödemiş.

• 6341 20 . IV  . 1953
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11020/10254 Üzeyir özgül, 
ve ar.
D. P. Başkanı. 
Temlik Köyünde. 
Avanos.

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

(Dilekçe özeti : Banka borçlarının 
tecili hakkında).

Dilekçiler : Kuraklıktan % 75 nispetinde zarar gördüklerin
den bahsile, Ziraat Bankasına olan borçlarının tecilini istemek
tedirler.

Tanm Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin kuraklık 
tan ancak %  10 - 20 nispetinde zarar gördüklerinin, teşkil kılı
nan bir heyet marifetiyle yaptırılan tetkikat ve tahkikat ne
ticesinde anlaşıldığı ve bu sebeple tecili icabottirv bir durum 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine re Vekâlet cevabına 
göre bu hususta Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6342 20 . IV . 1953

11021/10255 Burhan Çetinge.
1 (¡120/15055 Tomtom Malı. Sefer 
15940/14884 Bostan So. No. 15.

Beyoğlu - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Emekli maaşının 
artı rı İm ası hak k mda).

Dilekçi : Emekli Hava Üsteğmeni bulunduğu, bir uçuş es
nasında vâki sukut neticesinde mâlûl kaldığından tekaüde 
sevkedildiğini, fevkalâde zamlarla birlikte almakta olduğu 
doksan küsur lira aylıkla dört nüfustan ibaret ailesi efradını 
geçindiremediğini beyanla, durumunun bir kere daha incele
nerek mağduriyetin^ son verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 13 
yıl, yedi ay 28 gün üzerinden bir üst derece maaşı olan yüzba
şılık aylığı esas tutulmak suretiyle 28 lira emekli maaşı almakta 
iken bu miktarın ahiren 5434 sayılı Kanun gereğince 93 lira 50 
kuruşa yükseltildiği ve bundan başka zam yapılmasına kanu
nen imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin emekli aylığı mevcut kanun 
hükümleri dairesinde yükseltilmiş olmasına ve bu baptaki ve
kâlet cevabına göre vâki istek hakkında komisyonumuzca da 
yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6343 20 . IV . 1953
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11022/10256 Davut Cemal özen.
Küçükmustafapaşa 
Kanısıcak No. 27. 
İstanbul.

11023/10257 Edip Gülersoy.
Rıhtım Cad. İzzettin 
So. No. 24.
Kadıköy - İstanbul.

11053/10284 Rahmi Akad.
İkbaliye Mah. 
Rasimpaşa So.
No. 18
Kadıköy - İstanbul.

11055/10286 Muzaffer Eröktenı 
Gündoğumu Ca< 1.
No. 133/1.
Üsküdar - İstanbul.

1105)8/10289 Kâzım Kalafatoğlu.
Bahriye Şairi ât iii 
öo. 47/3.
Kadıköy - IstanbuL.

11059/10290 Vahit Ersoy.
İmralıor Haiizalipa- 
şa S:o. No. 2.
Üsküdar - İstanbul.

11040/10273 Osman Gülbahar
D. D. Y. I. İşletme 
Müdürlüğünde 
Kamulaştırma Büro
sunda.
Haydarpaşa - İstan
bul.

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

(Dilekçe özeti : 5585 sayılı Kanu
nun muvakkat 4 ncü maddesinin 
tadili hakkında).

Dilekçiler : 5585 sayılı Kanunun muvakkat 4 ncü maddesi, 
bu kanunun neşri tarihinde terfi sürelerini tamamlamış veya 
ta.ma.mla.ma.la.rina. pek az bir müddet kalmış olan Devlet De
miryolları idaresi memurlarından yedek subay olanların mükte 
sep haklarını ihlâl etmekte bulunduğumdan bahsile, mezkûr mu
vakkat maddenin maksada uygun şekilde tadilini istemek
tedirler.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr maddede, 
yedek subaylıkta geçen hizmetin, kanunun neşri tarihinde 
müktesep hak olarak alman aylığın muadili derecedeki terfi 
süresine ekleneceği yazılı olup artan müddetler hakkında bir 
sarahat bulunmadığı ve bahismevzuu maddenin tatbikında 
husule gelen farkın da bundan mütevellit olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin tadil talepleri, yeni bir 
kanun teklifi mevzuu ile ilgili olmasına göre, bu hususta ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6344 20 . IV . 1953

11025/10259 Nuri Demirkıran.
Kaleboyu Mah. de. 
Ahlat - Adilcevaz.

(Dilekçe özeti : Oğlu Mehmed’iv 
yeni ceza evine nakli hakkında) .

Dilekçi : Oğlu Mehmet Demirkıran m Bitlis Ceza Evine 
naklini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin oğ'lu Meh
met’in henüz cezasının dörtte birini ikmal etmediği için iş 
esası üzerine müesses ceza evlerinden birine nakline imkân ol
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı-



na göre bu hususta komisyonumuzca 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

6345 20 . IV . 1953

(Dilekçe- özeti : Sigorta yardımın
dan faydalandırılması ve saire 
hakkında).

Dilekçi : 1947 yılında İstanbul Tramvay biletçiliğinden 
sıhhi durumu öne sürülerek çıkarıldığından, 11 ay 16 günlük 
ücretine karşılık olarak (240) lira verildiğinden bahsile, geri 
kalan istihkakının tesviyesini ve sigorta yardımından fayda
landırılmasını ve kendisine başka bir iş temin edilmesini iste
mektedir.

içişleri ve Çalışma vekâletlerinin cevabi yazılarında : Di
lekçinin yapmış bulunduğu tramvay biletçiliğinin, musap ol
duğu akciğer tüberkülozunu tevlit eder mahiyette bir iş olma
dığı cihetle bu hastalığın meslek hastalığı olarak kabul edil
mediği ve bu husustaki karar aleyhine açmış olduğu dâvanın 
mahkemece süre aşımı noktasından reddedilmiş olduğu ve ken
disine vazifeden ayrılırken bütün kanuni haklarının verilmiş 
bulunduğu ve durumuna uygun başka bir iş temin edilemedi
ği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : işçi Sigortaları Kurumunun meslek 
hastalığına taallûk eden iddia hakkında ittihaz eylemiş olduğu 
menfi karara karşı 4772 saylı Kanun hükümleri dairesinde iti
raz eden dilekçinin bu baptaki dâvası mahkemece süre aşımı 
noktasından reddedilmiş bulunmasına ve kaza merciince bu 
suretle karara bağlanan bir hususa dahi teşriî uzuv olan ko
misyonumuzca müdahale edilemiyeceğine ve vekâletlerin diğer 
cihetlere mütaallik cevaplarına göre vâki istek hakkında bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına ve dilekçinin fazla ücret 
iddiasından dolayı ait olduğu mahkemeye müracaatta muhta
riyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6346 20 . IV . 1953

11026/10260 Ali Mehmet Taşçı.
Darülaceze Yolu 
Bulgar Hastanesi 
arkasında No. 3. 
Gecekondularda. 
Şişli - İstanbul.

11027/10261 Faruk Tuğcu.
Ağır Ceza Mahkeme
li üyesi S. No. 7921 
Trabzon.

( Dilekçe özeti : Kadrosunun yük
seltilmesi hakkında).

Dilekçi : Kadrosuz almakta olduğu 60 lira maaşta yüksel
me süresini bitirdiği ve terfie de lâyık görüldüğü halde henüz 
terfi ettirilmediğinden bahsile, kadrosunun yükseltilerek ter- 
fiinin 1950 yılına şâmil bir surette sağlanmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Kadro dağıtım defte
rinin 6 ncı sırasında kayıtlı dilekçinin sırası gelince terfi etti-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

rileceği bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekalet cevabına 

göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6347 20 . IV . 1953

1.1029/10262 Akif Ataol. 
13841/12889 Yenidoğan Malı.

Uzunyol No. 89 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Dilekçesinin mua
meleden kaldırılması hakkında).

Dilekçi : Büyük Millet Meclisi Zat ve Kâğıtişleri Müdürlü
ğünden senesi gün ve 951/11029 sayı ile Dilekçe Komisyonuna 
tevdi edilen dilekçesinin muamele mevkiinden kaldırılmasını
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin yukarıya alınmış olan iste
ğine binaen bahis mevzuu dilekçenin muameleden kaldırılma
sına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

6348 20 . IV  . 1953

11030/10263 Baki Çelikkol.
Sıtma Savaş Başkan
lığı 2. Köyler Şube
sinde Sıtma Savaş 
Memuru No. 234 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Hayvan yem bede
linin artırılması hakkında).

Dilekçi : 4192 sayılı Kanun gereğince sağlık memurları ve 
sağlık koruyucularına verilmekte olan on beş lira hayvan 
yem bedelinin artırılmasını istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : 
Sözü geçen yem bedelinin artırılması keyfiyetinin bir tadil 
mevzuu olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca muamele ifasına mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6349 20 . I V . 1953

11034/10267 İsmail Taş ve ar. 
Muhtar.
Yukarıçavundur
Köyünde.
Çubuk.

(Dilekçe özeti : Orman tahdit ko
misyonu kararının kaldırılması 
hakkında).

Dilekçiler : Ötedenböri zilyed bulundukları yerlerin or
man tahdit komisyonunca Devlet ormanı sınırlan içine katıl
mak suretiyle ellerinden alındığını bildirmekte ve yapılan bu 
tahdidin kaldmlarak mülklerinin kendilerine iadesini iste
mektedirler.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Tahdit Komisyonu



_  27 —

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

kararlarından mutazarrır olanların mahkemeye müracaat etme
leri lâzımgeleceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 8116 sayılı Orman Kanununa göre yapı
lan tahditten zarar görenlerin usulü dairesinde mahkemeye 
müracaatla bu baptaki karara karşı itiraz edebilecekleri mezkûr 
kanunun 7 nci maddesinde yazıh bulunduğundan, dilekçilerin 
de bu madde hükmü dairesinde itiraz haklarım kullanmakta 
muhtariyetlerine ve bu itibarla vâki istek hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarilh

6350 2 0 .I V . 1953

11036/10269 Zeynel Bacıoğlu 
ve ar.
Halkevinde. 
Şaline İşçisi. 
Ankara.

(Dilekçe özeti: Tekrar bir işe alın
maları hakkında).

Dilekçiler : Halkevlerinin Devlete intikalinden sonra vazife
lerine son verildiğini beyanla, kendilerine başka bir iş teminini 
istemektedirler.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Ankara Halkevi 
eski ücretlilerinden olan dilekçilere kadro imkânsızlığı dolayı- 
siyle vazife verilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Halkevlerinin Devlete intikal ettiğine 
mütedair olan 5830 sayıh Kanunda bu müessese müstahdemleri 
hakkında bir hüküm bulunmamasına ve vekâletin yuKanya alınan 
cevabına göre vâki istek hakkında komisyonumuzca da bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6351 2 0 .IV . 1953

11039/10272 Haıııdi Candemîr.
Paşa, Mah. Cande- 
mir So. No. 40. 
Eskişehir.

(Dilekçe özeti: Tekrar tavzifi hak
kında).

Dilekçi : Piyade başçavuşluğundan istifa suretiyle ayrılmış 
olduğunu beyanla, tekrar tavzifini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 5802 sayıh 
Kanunun 25 nci maddesinde ordudan ayrılan astsubayların tek
rar tavzif edilemiyecekleri açıklanmış olduğundan dilek hak
kında yapılacak bir muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve vekâletin kanuna 
müstenit cevabına göre vâki is'tek hakkında komisyonumuzca 
da yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6352 20.IV.195S
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Dilekçe

N'o.

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

17544/16338 Halil Özer. 
1 1 0 4 1 / 1 0 2 7 4  Ö z e l  i d a r e  l i n ş d ı ı r a k  

11497/10687 Şubesi.
Yaya tahsildarı. 
İzmir.

( Dilekçe iizeti 
hakkında'/.

Emekliye sevkı

Dilekçi : Özel idare tahsildarı olduğunu, otuz hizmet yı
lını bitirdiğinden tekaüde sevkı lâzımgeleceğini beyanla, ge- 
reginin yapılması hususunun teminini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin diğer yer
lerde geçmiş hizmetlerine ait evrakı müsbitesi dosyasında bu
lunmadığından bu noksanın ikmalinden sonra gereğinin yapıla
cağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin vekâletle teması muhafaza ederek 
bahis mevzuu noksanların ikmalinden sonra muameleyi bu ve
kâlet nezdinde takip etmesi lâzımgeleceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarih:

6353 20 . IV . 1953

I1042/1021 Sadık Yılmaz. 
Yorgancı Abdullah 
Yılmaz nezdinde. 
Devrek*- Zonguldak.

(Dilekçe özeti : Meslek 
hakkında).

hastalığı

Dilekçi : Ereğli Kömürleri İşletmesi işçilerinden iken müp
tela olduğu tüberküloz hastalığının mesleki olarak kabulünü 
ve kendisine gelir sağlanmasını istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : İşçi Sigortalan Ku
rulunca bahis mevzuu hastalık meslek hastalığı olarak kabul 
edilmediğinden dilekçiye yardımda bulunulmasına kanunen 
imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 4772 saydı Kanunun 67 nci maddesinde, 
İşçi Sigortaları Kurumunun bu mahiyetteki kararlarına karşı 
itiraz edilebileceği yazılı olduğundan, dilekçinin usulü daire
sinde mahkemeye müracaatla itiraz hakkım kullanmakta muh
tariyetine ve bu sebeple vâki istek hakkında komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6354 20 . IV . 1953

11044/10277 Hadi Demircioğlu 
Horasan.

Dilekçi : Toprak Mahsulleri Ofisi Erzurum belgesine dâhil 
Horasan Ambarında yevmiye ile çalışmakta iken sebepsiz va
zifesine nihayet verildiğinden bahsile, tekrar işe alınması hu
susunun teminini istemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Dilek
çinin günde beş lira yevmiye ile çalışmakta olduğu ambarda 
vücuduna ihtiyaç kalmamış olmasından dolayı çıkarıldığı ve 
bu hususta İç Kanunu hükümlerine de riayet edilmiş bulun-

( Dilekçe özeti : Tekrar işine alın
ması hakkında).
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duğu ve mumaileyhin sözü , geçen ambarda bir müddet geçici 
olarak çalışmış olmasının hiçbir müktesep hak tevlit etmiye- 
ceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabma 
göre bu hususta komisyonumuzca 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

6355 20 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : İşlemiş ması şiarı - 
mn verilmesi ve saire hakkında).

Dilekçi : Devlet Demiryolları Konya vapuru kömürcüle
rinden olduğunu, işlemiş maaşlarından bir kısmının verilmedi
ğini ve idarenin bâzı haksız muamelelerine de mâruz kalmakta 
bulunduğunu beyanla, istihkakının tesviyesini ve bahis mevzuu 
haksızlığın giderilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Konya 
vapurunda çalıştığı müddete ait maaşlarını tamamen aldığı gibi, 
şehir hatları işletmesinde vazife gördüğü zaman zarfında da 
istihkakının kendisine verilmiş olduğu ve halen idarede bir ala
cağı bulunmadığı ve son zamanlarda aklî muvazenesinden şüp
he edildiğinden sıhhat kurulu karariyle müşahede altına alın
dığı ve her hangi bir haksızlığa mâruz kalmamış bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin maaştan mütevellit bir ala- 
.cağı bulunmadığı ve her hangi bir haksızlığa da mâruz kalma
mış olduğu vekâlet cevabında beyan edilmekte olmasına göre 
vâki istek hakkmda komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6356 20 . IV . 1953

11045/10278 Ahmet Kayalı.
D. Denizyolları 
Dış Hatlar Konya 
Gemisi Ateşçisi. 
Sicil No. 13522. 
İstanbul.

11047/10280 Naci Küçüktunea.
Tapu Sicil Muhafız 
lığı Memuru. 
Adapazarı.

(Dilekçe özeti : İki üst derece ma
aşı verilmesi hakkında).

Dilekçi : 4589 sayılı Kanun mucibince, 15 liralık kadroda 
iki üst derece maaşı verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : 1598 sayılı Kanunun 
sureti tatbiki hakkındaki izahnameye ve 1611 sayılı Meclis ka
rarma göre dilekçiye on beş liralık kadroda iki üst derece maa
şı verilemiyeceği ancak yirmi liralık kadro boşaldığında isteği
nin nazara alınacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekillik cevabma 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin talebinde ısrar ettiği takdirde usulen
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Dilekgp Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

6357 20 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Doğum yardımı
nın verilmesi hakkında).

D ilekçi: Doğum yardımından alacağı olan (350) liranın he
nüz tesviye edilmediğinden bahsile, verilmesi hususunun karar 
altına alınmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Karşılıksız bir borç 
halini almış olan mezkûr doğum yardımı hakkında ödenek alın
dığı vakit dilekçi namına tanzim edilecek tediye evrakının alâ
kalı malmüdürlüğüne gönderileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tediyesi sebepleri Vekâletçe istikmal 
edilmek lâzımgelen mezkûr doğum yardımı hakkında komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6358 20. I V . 1953

11050/10281 Mustafa Aslan.
Basma Fabrikası 
Dışevler No. 115 
Nazilli.

11051/10282 Mustafa Demirel 
ve ar.
Hacıhasanlı Köyün
de.
Çiçek dağ - Kırşehir.

(Dilekçe özeti : Toplu bir halde 
iskân edilmeleri hakkında).

Dilekçiler : Birbirlerine akraba olan 42 ailenin yeniden bir 
köy kurularak bir arada iskân edilmelerini istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Yekdiğerine yakın olan 
köylere iskân edilmiş bulunan dilekçilerin, yeniden köy kurul
mak suretiyle toplu bir halde iskân edilmelerine birçok bakım
lardan imkân görülememekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapalmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6359 2 0 .I V . 1953

11052/10283 Osman Ünal ve ar.
Veysiye Köyünde. 
Ceyhan.

(Dilekçe özeti : Köy merası hak
kında ).

Dilekçiler : Ceyhan Kazasının Veysiye Köyüne ait dört bin 
dönümlük meranın göçmenlere tevzi edilmekte olduğunu, hal
buki köy halkının çiftçi ve hayvan sahibi* olmaları hasebiyle 
meraya şiddetle ihtiyaçları bulunduğunu beyanla, mezkûr 
meranın muhacirlere dağıtılmayıp eskisi gibi köye terekedil- 
mesini istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Vâki dilek hakkında ge
rekli incelemede bulunularak taayyün edecek duruma göre ik
tizasının takdir ve ifası hususunun Seyhan Valiliğine yazıldığı
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

ve keyfiyetin merkezce de takip edilmekte olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Başvekâlet ceva
bına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6360 20. I V . 1953

11054/10235) Osman Karababa.
Karlı Köyünde. 
Bedirli - Sivas.

(Dilekçe özeti : İcra muamelesin
den şikâyet).

Dilekçi : Sivas İcra memurluğunca yapılan haciz sırasında 
İcra ve İflâs Kanununun 82 maddesinin istisnai hükümleri na
zara alınmadığından bahsile, hacza mütaallik muamelenin bu 
hükümler dairesinde düzeltilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin müterakim 
nafaka borcundan dolayı harman ve hasılatının haczi sırasında 
yiyecek ve tohumluk ihtiyacının nazara alınmaması üzerine ic
ra tetkik merciine müracaatla şikâyette bulunduğu ve mezkûr 
merciin muameleyi ıslah ettiği ve vâki temyiz üzerine bu bap
taki kararın İcra ve İflâs Dairesince onanmış olduğu ve vekâ
letin idareten yapacağı bir işlem bulunmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca 
muamele ifasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6361 20 . IV . 1953

17314/16115 Hulûsi Savaş. 
11062/10293 Elâgözlü Mah. No. 4 

Ereğli - Konya.

(D ilek çe  özeti 

kında ).

Emekli maaşı hak-

Dilekçi : Sağlık memurluğundan arzusiyle emekliye ayrı
larak 1941 yılında Ereğli Bez Fabrikası Hastanesi sıhhat me
murluğuna 75 lira ücretle tâyin edildiğini, bu ücreti bir müd
det emekli maaşıyle birlikte aldıktan sonra tekaüt maaşının 
birdenbire kesildiğini ve ayrıca 1090 lira da zimmet çıkarı
larak bundan mühim bir kısmının istirdat olunduğunu, hal
buki 900 sayılı Kanunda tabiplik, eczacılık ve saire gibi vazi
felere tâyin edilenlerin emekli aylıklarının kesilmiyeceği yazılı 
olup her nasılsa sıhhat memurlarının unutulmuş bulunduğunu 
beyanla, mezkûr kanunun kendisine de teşmilini ve kesilmiş 
olan tekaüt maaşının tediyesine devam olunmasını, müterakim
lerin defaten ödenmesini, istirdat edilenlerin de iadesini iste
mektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : 
Sözü geçen 900 numaralı Kanunun 5434 sayılı Kanunla lâğve-



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

11063/10294 Ahmet Kurtoğlu 
ve ar.
Yunaksaray Köyü 
Muhtarı.
Akşehir.

11068/10299 Ahmet Çabuk 
ve ar.
Karamadazı Köyün
de.
Muhtar.
Develi.

dilmiş olduğu, bunumla beraber mezkûr kanunda sıhhat me
murları zikredilmemiş olduğundan dilekçi hakkında bu ba
kımdan da yapılacak bir muamele görülemediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin kendisine de teşmilini iste
diği 900 sayılı Kanun ilga edilmiş olmasına göre vâki talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6362 20 . IV . 1953

(I)Uckçe özeti : Banka borçlarının 
tecili hakkında).

Dilekçiler : Köyleri halkmın Ziraat Bankasına olan cüzi 
miktardaki bakiye borçlarını bu yıl ödiyecek imkânlara sahip 
bulunmadıklarından bahsile, mezkûr borcun gelecek seneye 
kadar tecili esbabının istikmalini rica etmektedirler.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Akşe
hir’in Yunaksaray Köyü müstahsıllarının mahsullerinde 
borçlarının tecilini icabettirir bir hasar olmadığı ve dokuz 
bin küsur liradan ibaret bakiye borcun ödenmesi halinde ye
niden yardım yapılabileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin temsil etmekte oldukları 
köy halkının Ziraat Bankasına olan bakiye borçlarının tecili
ni' icabettirir muhik bir sebep görülemediği vekâlet cevabından 
anlaşılmasına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6363 20 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Bn kısım Hazine 
toprakları hakkında).

Dilekçiler : Kayseri Mebusu Emin Develioğlu’nun, Hâzine
ye ait topraklardan 200 bin dönümlük kısmını yolsuz olarak 
kendi tapusu meyanma ithal etmiş olduğundan bahsile, bu 
toprakların mumaileyhten alınarak köylüye dağıtılmasını iste
mektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen Emin De
velioğlu’nun tapusu üç bin küsur dönümlük araziye taallûk et
tiği, elinde bulunan toprakların ise altı bin dönümü mütecaviz 
bulunduğu anlaşıldığından fazla kısmın ifraz edilerek Hazine 
namına tescilinden sonra köylüye tevzii hususunun Toprak ve 
iskân işleri Umum Müdürlüğüne yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekâlet cevabma göre bu
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Dilekle Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı vc ne sebepten verildiği

hususta komisyonumuzca başkaca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6364 20 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Bâzı polis memur
larından şikâyet .

Dilekçi : Ankara Emniyet 2 nci Şube Müdürlüğünde 732 
yaka sayılı polis memuru ve arkadaşları tarafından dövüldü
ğünden ve işkenceye mâruz bırakıldığından bahsile, gereğinin 
yapılmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dövülme ve işken
ceden dolayı memurlar hakkında düzenlenen soruşturma evra
kının Vilâyet idare Kuruluna tevdi edildiği ve bu kurulca ya
pılan inceleme sonunda lüzumu muhakeme karan verildiği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine de intikal ettirilmiş ol
ması lâzımgelen bir hususla ilgili istek hakkında komisyonu
muzca başkaca muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6365 20. I V .1953

( Dilekçe özeti : Kadro temini hak
li nida).

Dilekçi : iki üst derece maaş almakta bulunan öğretmenle
rin terfilerini sağhyacak kadro teminini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Bu öğretmen
lerin terfiini temin maksada ile hazırlanmış olan kadro kanunu 
lâyihasının Büyük Millet Meclisine sunulmak üzere olduğu ve 
bu lâyiha kanunlaştığı takdirde aynı durumda olan bütün öğ-- 
retmenlerin terfilerinin sağlanacağı 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

6366 20. I V . 1953

11076/10306 Halis Tuzunguç.
öğretmenler Derne
ği Başkanlığı. 
Seyhan.

11071/10302 Hüseyin Yazırlı.
Çeşme Malı. Ulucan- 
lar Cad. No. 201. 
Ankara.

1077/10307 Ali Kara ve ar.
Karşıgi'bonı Kö
yünde, 
înebolu.

(Dilekçe özeti : A f Kanununa tâbi 
keresteler hakkında).

Dilekçiler : 5677 sayıh Af Kanununun şümulüne girmekte 
olmasından dolayı iadesi icabeden keresteler hakkında bu yol
da muamele yapılmamakta olduğnnu beyanla, iktizasının ifası 
lüzumunun alâkalılara tebliğini istemektedirler.

Tarım Vekâlettinin cevabi yazısında : A f Kanununa tâbi



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

11085/10315 Dursun Ali Kara- 
han.
itfaiye Meydanı. 
Belediye Güçsüzler 
Yurdunda.
Ankara.

11092/10332 Visali Günaydın.
D. D. Y. Hareket 
Memuru.
(41142)
Akhisar.

olması hasebiyle mahkemece haklarında ademitakip karan ve
rilmiş ma.11fl.nn damga ve tezkere işlemlerinin yapıldığı ve di
lekçiler arasında adlan geçen Mehmet Yılmaz, Mehmet Kara 
ve Haşan özlü ’nün 5677 sayılı Kanunun şümulüne giren malla
ra sahip olmadıklan bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6367 20 . I V . 1953

(Dilekçe özeti : Güçsüzler yurdun- fi
da daimî surette barındırılması 
hakkında).

Dilekçi : Geçirdiği mütaaddit ameliyatlardan sonra bedenî 
takatim kaybettiğini, aynı zamanda ciğerlerinden de rahatsız 
olduğunu beyanla, Ankara Güçsüzler Yurdunda daimî surette 
banndırılmasını istemektedir.

Ankara Belediye Reisliğinin cevabi yazısına bağlı Yurt 
Müdürlüğü tezkeresinde : Dilekçinin müesseseye güçsüz olarak 
kabulüne nizamname hükümlerinin müsait olmadığı ve esasen 
kendisinin yurtta seksen gün kaldıktan sonra münasip bir iş 
bulunduğunu söyliyerek ayrıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve ait olduğu mües- 
sesenin bu baptaki cevabına göre mezkûr istek hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6368 9,0 . IV . 1953

(Devlet Demiryolları Meslek Oku
lunun hareket kısmından mezun 
olanlar hakkında).

Dilekçi : Devlet Demiryollan Meslek Okulundan ilk defa 
mezun olanlann barem durumlan arasında mutabakat bulunma
dığından ve saireden bahsile, mezkûr okulun hareket kısmından 
çıkan ve diğer kısım mezunlarına nazaran mağdur edilmiş olan 
memurlara da eşit haklar temin edilmesi sebeplerinin istikma- 
lini rica etmektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin hare
ket kısmından mezun olması dolayısiyle 31 . VII . 1945 tarihinde 
on üçüncü dereceden 74 lira ücretle hareket memuru olarak 
tâyin edilmiş ve bu terfi süresini ikmal ettiğinden 28 . IV . 1948 
tarihinde 12 nci derece karşılığı 212 liraya terfi sağlanmış bu-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

lunduğuna ve yol kısıra şefliğine tâyin edilmiş olanlar da 
hâlen 12 nci derece ücreti 212 lirayı almakta olduklarına göre 
her iki kısım mezunlan arasında hakkı müktesep bakımından 
bir fark bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin isteği ile alâkalı vekâlet ce
vabına göre bu bapta komisyonumuzca yapılacak bir işlem bu
lunmadığına ve mumaileyhin talep ve iddiasında İsrar ettiği 
takdirde usulen kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6369 20 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : İskânları hakkın
da).

Dilekçiler : Sevkedilmiş oldukları Babaeski Kazasının Do- 
ğunculu Köyünde iskân edilmelerini istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçe sahiplerinin 
iskân hakkına sahip ve Kırklareli Vilâyetine de müret'tep göç
menlerden oldukları takdirde bir an evvel iskânlannın sağlan
ması lüzumunun mezkûr vilâyete yazılmış olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6370 2 0 .IV . 1953

(Dilekçe özeti : Tekrar Bolu Vete
riner Müdürlüğüne iadesi hakkın
da).

Dilekçi : Bolu Veteriner Müdürü iken Tanm Vekâletinin 
emriyle Diyarbakır Merkez Veteriner Müdürlüğüne nakledil
diğine ve hiç bir kanuni mesnedi olmadan yapılan bu muame
lenin iptali gerekeceğini beyanla, tekrar Bolu Veteriner Müdür
lüğüne iade edilmesini istemektedir.

Tanm Vekâletinin cevabi yazısında : Görülen lüzuma bina
en yeri değiştirilmiş olan Vâhit Inal’ın sonradan Toprak ve is 
kân işleri Genel Müdürlüğünde bir vazifeye naklen tâyin edil
miş olduğu ve ileriye sürdüğü iddianın yersiz ve mesnetsiz bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına

11096/10326 Vâhit İnal.
Merkez Veteriner
Müdürü.
Diyarbakır.

11094/10324 Selim Serbest, 
ve ar.
Doğun (-.ulu Köyün
de.
Babaeski.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6371 20 . IV . 1953

11108/10336 Haşan Yılmaz.
îplikpazaruıda. 
No. 86. 
Malatya.

( Dilekçe özeti : Orman Bakım me
murlarından şikâyet).

Dilekçi : Bâzı köylülerin bağ ve bahçelerinden tedarik et
tikleri odunların, orman bakım memurları tarafından, meşe 
odunu olduğu ileri sürülerek müsadere ‘ edilmekte bulunuldu
ğundan bahsile, keyfiyetin tahkik ve tetkik ettirilerek sözü ge
çen odunların iadesini ve müsebbipler hakkında da kanuni mur.- 
mele yapılmasını istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Köylülerden müsade
re olunan odunların bağ ve bahçe mahsulü olmayıp kaçak or
man mahsulü bulunduğu ve orman memurlarının bunları mü
sadere etmelerinin yerinde olduğu ve bu sebeple hiçbir kimie 
hakkında kanuni takibat icrasını gerektirir bir yolsuzluk gö
rülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müsadere edilen odunlar hakkında ve
kâlet cevabına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6372 20 . IV . 1953

11110/10338 Demir - Çelik İşçi
leri Sendikası Baş
kanlığına.
Karabük.

(Dilekçe özeti : Teşvik primi hak
kında).

Dilekçi : Karabük Demir ve Çelik Fabrikasında çalışan 
bekçi, odacı, kaloriferci, şoför ve itfaiyeci gibi doğrudian doğ
ruya istihsal ile ilgili bulunmıyan işçilerin de (kıdemli işçiliği 
teşvik piriminden) faydalandırılmasını istemektedir.

işletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Sünıerbank’m kı
demli işçiliği teşvik yönetmeliğinde teşvik piriminin yalnız 
istihsal ile ilgili ünitelerde çalışan işçilere verilebileceği 
tasrih edilmiş olduğundan sözü geçen pirimin bekçi, odacı ve 
saire gibi istihsalle alâkah bulunmıyanlara teşmili doğru görül
mediği ve bu hususun daha önceki bir müracaatına cevaben 
sendika başkanlığına da bildirilmiş olduğu beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yönetmelik hükmüne daya
nan cevabına göre vâki istek hakkında komisyonumuzca da ya
pılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6373 2 0 .IV . 1953
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11113/10341 Mehmet Şen.

Şabanözii Köyü. 
Muhtarı.
Polatlı.

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

(Dilekçe özeti : Banka borcunun 
tecili ve tohumluk verilmesi hak
kında ).

Dilekçi : Polâtlı’nın Şabanözü Köyü müstahsıilarının Ziraat 
Bankasına olan borçlarının tecilini ve mezkûr köy halkından 
bu yıl zeriyatta bulunamıyanlara da tohumluk verilmesini iste
mektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen köy müs- 
tahsıllanndan biri hariç, diğerlerinin tecili ve tohumluk yar
dımında bulunmayı zaruri kılan bir durumları tesbit edileme
diğinden dileğin tervici cihetine gidilemiyeceği bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6374 2 0 .IV . 1953

11114/10342 Şaban Tüysüz.
Şehremini Mclekha- 
tutı Malı. Bıçkı So
kak No. 61.
İstanbul.

(Dilekçe özeti: İstirdat olunan 
arazinin iadesi hakkında).

Dilekçi : Bulgaritan muhaciri sıfatiyle kendisine teffiz 
olunan arazinin sonradan istirdat edildiğini beyanla iadesi 
hususunun karar altına alınmasını istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçiye iskân mevzu
atına göre verilen 60 dekar toprağın, mumaileyhin izinsiz ola
rak ihkân yerini terketmiş ve bir daha bu yere dönmemiş ol
masından dolayı, 4062 sayılı Kanun hükmüne tevfikan istir
dat edildiği ve bu bakımdan talep hakkında yapılacak bir 
muamele görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya alınan cevabına 
göre istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına ve dilekçinin talebinde ısrar ettiği takdirde 
usulen kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6375 20 . IV . 1953

11116/10344 Celâl Kılmç.
Kaptanpaşa Abdi- 
efendi So. No. 1. 
Üsküdar - İstanbul.

(Dilekçe ötezi : Emekli 
bağlan ması hakkın da).

maaşı

Dilekçi : Beş sene dokuz aylık hizmetinin de diğer fiilî hiz
metlerine eklenerek mecmuu üzerinden kendisine emekli ma
aşı bağlanmasını istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Ayasofya Kü
tüphanesi Başmemurluğundan yaş haddi dodayısiyle emekliye 
sevkedilen dilekçinin tekaütlüğe tâbi fiilî hizmeti yirmi yılı 
bulmadığı için kendisine son maaşı olan 25 lira üzerinden
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Dilekçe
No.

11123/10350

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

(1500) lira tazminat tahakkuk ettirilerek verildiği ve 65 ya
şından sonra ücretli olarak geçen beş yıllık hizmeti ile emek
li durumuna girdiği tarih ile görevinden ayrıldığı gün arasın
da geçen müddetin fiilî hizmetten sayılmasına kanunen imkân 
görülemediği ancak kütüphanelerin Vekâlete devrinden önce
ki altı aylık süresini tevsik ve tescil ettirdiği takdirde bu 
hizmetin nazara alınarak emekli işleminde tadilât yapılmasının 
mümkün olacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu beş yıl donuz aylık hiz
metin fiilî hizmetten addine imkân görülemediği yolundaki 
Vekâlet cevabı kendisini tatmin etmediği takdirde dilekçinin 
bu bapta kaza merciine müracaat etmesi ve yine mezkûr ce
vapta tevsik ve tescil ettirilmesine lüzum gösterilen altı aylık 
hizmetten dolayı da o yolda hareket eylemesi lâzımgeleceğine 
göre vâki istek hakkında komisyonumuzca başkaca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6376 20 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : 5434 sayılı Kanu
nun 102 nci maddesinin kendisi 
hakkında da tatbikma dair).

Dilekçi : 5 /34 sayıh Kanunun 102 nci maddesinin kendisi 
hakkında da uygulanması talebiyle Devlet Demiryolları Maliye 
ve Muhasebat Dairesi Reisliğine 12 . X II . 1950 tarihinde 
dilekçe ile yaptığı müracaat üzerine bu makamca bir muame
le icra edilmiyerek doğrudan doğruya Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğüne baş vurması şeklinde cevap verilmiş ve sonradan 
sözü geçen Genel Müdürlüğe aynı mealde yolladığı istidanın da 
müddetin geçirilmiş olmasından dolayı kabul edilmemiş bulun
duğunu ve ilk dilekçeyi alan Maliye ve Muhasebat Da
iresi Reisliğinin yaptığı hatadan dolayı bir hakkın iptali ci
hetine gidilmesi caiz olamıyacağını beyanla, mezkûr 102 nci 
madde hükmünden istifade etmesi hususunda bir karar ittihazını 
istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : dilekçinin 5434 sa
yılı Kanunun 102 nci maddesinden istifade ettirilmesine imkân 
varsa gereğinin yapılması hakkında Emekli Sandığı Genel Mü
dürlüğüne yazılan yazıya alman cevapta böyle bir imkânın 
mevcut olmadığının bildirildiği beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait olduğun
dan bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal bu
lunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

II. Avni Moray. 
D. D. Y. Sorumlu 
Saymanlığı Büro 
Şefi 23762.
Sivas.

6377 20 . IV . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

11131/10358 Mehmet Demir. 
13039/12144 Musabeyli Köyünde 

Alaplı.

( Dilekçe (keti : İmar ve ihya etti
ği arazinin kendisine terki hakkın
da).

Dilekçi : Karadeniz Ereğlisi’ne bağlı Alaplı Nahiyesinin Mu
sabeyli Köyü hududu içinde bulunan 25 dönüm araziyi on beş 
seneden beri imar ve ihya ile ziraat etmekte iken bâzı şahısla
rın ihbarı üzerine mezkûr arazinin bu kere göçmenlere tevzüne 
başlanmış olduğunu, geçindirmekle mükellef bulunduğu 6 nü
fusun maişetini yalnız bu araziden aldığı mahsulle temin etti
ğinden, elinden alınması halinde kendisinin de göçmenden farkı 
kalmıyacağını beyanla, bahis mevzuu 25 dönüm toprağın tevzie 
tâbi tutulmamasını ve dolayısiyle yedinde ipkasını istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçinin imar ve ihya 
hakkı mevcut olmadığı ve Devlete ait mezkûr arazinin göçmen
lere tevzi edilmesinde zaruret görüldüğü bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu arazinin Devlete ait olduğu 
anlaşılmasına ve mücerret imar ve ihya, tasarruf hakkı bahşeden 
sebeplerden olmazsa da dilekçi bu hususta ayrıca kaza merciine 
de müracaatta muhtar bulunmasına binaen vâki istek hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Dilekçi : Devlet Demiryolları İdaresinde bekçi olarak ça
lışanlara günde on iki saat iş gördüriilmekte olmasının mevzu
ata aykırı bulunduğunu beyanla, günlük vazifen in sekiz saate 
indirilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Iş yerlerinin mu
hafazası ile mükellef bekçilerin tş Kanununun 29 ncu madde
sine müsteniden hazırlanan talimatnamenin 5 nei maddesi ge
reğince on iki saat vazife görmeleri icap ettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu bapta komisyonumuzca, yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6378 20 . IV . 1953

31136/10362 Ahmet Sönmez.
istasyon Bekçisi. 
Tarsus.

(Dilekçe özeti : Günlük iş saatinin 
azaltılması hakkında .

Karar No. Karar tarihi

6379 20. IV . 1953
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11138/10364

Dilekçe
No.

11141/10367 
12478/11593 
13262/12357 
13997/13036 
15074/14073 
14037/

Hüseyin Girgin.
U1 uçanlar Eylül So
kak No. 11/130. 
Ankara.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

( Dilekçe özeti : Yardım yapılması 
hakkında).

Dilekçi : 1345 Doğumlu oğlunun kıtası ile birlikte gitmiş 
olduğu Kore’de kaybolduğundan ve 65 yaşında bulunması ha
sebiyle iş yapma kudretine de malik olmadığından bahsile, ken
disine ve aynı yaştaki karışma yardımda bulunulmasını iste
mektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye 
150 lira yardım yapıldığından ayrıca bu yardımın artırılmasına 
veya devam ettirilmesine imkân görülemediği ancak muma
ileyhin oğlunun gaipliği kesin olarak tahakkuk ettiği ve bu 
cihet usulen hüküm altına da alındığı takdirde 5434 sayılı Ka
nunun 78 nci maddesi dairesinde icap edenlere aylık bağlana
cağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya alınan cevabına 
göre yardım isteği hakkında komisyonumuzca da yapılacak bir 
işlem olmadığına ve dilekçinin yetim maaşına mıitaallik nokta
dan neticeye intizar etmesi lâzımgeleceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon katarı ve ne sebepten verildiği

6380 2 0 .IV . 1953

No. 75. 
Ayvalık

Ömer Koç. (Dilekçe özeti : İskân talebine
14 Mayıs Malı. dair).

Dilekçi : Babası Malik K oç’un açtığı idari dâva üzerine 
kendilerine toprak verilmesine Devlet Şûrasmca karar verildiği 
halde İsparta’da toprak olmadığından bahsile Diyarbakır Vilâye
tinde toprak verilmesi hususunda ısrar dildiğini ve babası ile 
anasının sıhhi durumları Diyarbakır’a gitmeye müsait bulun
madığını bildirmekte, İsparta veya Ayvalık’ta iskânlarını is
temektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçinin babası Ma
lik Koç’un, ilk defa iskân edildiği İsparta’da kendisine ve 
ailesine verilmiş olan toprağı satarak Ayvalık’a gitmiş ve 
burada yerleşerek iskânla olan alâkasını kesmiş bulunduğu 
ve sonradan açtığı dâva üzerine Devlet Şûrasınca borçlanma 
yoliyle yenidein toprak verilmesine mütedair olarak verilen 
kararın ancak Diyarbakır’dan toprak verilmek suretiyle ye
rine getirilebileceği ve esasen mezkûr kararda istihkakın 
nereden verileceği hususunda bir kayıt bulunmadığı gibi mu
hacirlere istedikleri yerlerden toprak verilmesi hakkında ka
nuni bir mecburiyet de göriilemedişi bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasına bir sureti konulmuş olan 
Devlet Şûrası ilâmı, âdi iskân istihkakının 1771 numaralı Ka
nun hükümleri dairesinde muayyen hadde çıkarılmasına mü
tedair olup bu istihkakın hangi vilâyet dâhilindeki toprak
lardan tamamlanacağı yolunda bir kayıt ve sarahati ihtiva
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

14959/13737 Melike Bayhan.
P. T. T. Müdürü. 
Ali Kılıç Evinde. 
Kurtalan.

15046/13810 Hali] Nural.
Bucak Müdürü. 
Melefan - Kozluk.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

etmemesine ve mezkûr ilâm hükmünün infazından imtina gi
bi bir hal de bahis mevzuu bulunmamasına ve vekilliğin yu
karıya alman cevabına göre vâki istek hagkmda komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

6381 20 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Yat ani hizmet ter
tibinden yetim maaşı bağlanmanı 
hakkında).

Dilekçi : Büyük Millet Meclisinin Birinci Dönemine Siird 
Mebusu olarak katılan Babası Hulki Aydın’dan 5269 sayılı Ka
nun gereğince vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasını is
temektedir.

Maliye Vekâletinin son cevabi yazısında : Dilekçiye 5269 
sayılı Kanunun ikinci maddesi gereğince 1 . I . 1949 tarihinden 
itibaren vatani hizmet tertibinden aylık bağlanarak resmî se
nedi 7 . XII . 1950 tarihinde Siid Valiliği vasıtası ile Kurtalan 
malmüdürlüğüne gönderilmiş ve istihkakının tamamen öden
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiye vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanmış olduğu Maliye Vekâletinin evrak arasında mev
cut bu baptaki cevabından anlaşılmış olmasına göre vâki is
tek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6382 20 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Nakli memuriyeti 
talebi hakkında).

Dilekçi : 17 yıldır Siird Vilâyeti içinde çalışmış olduğun
dan bahsile çocuklarının tahsil durumu sebebiyle batı nahiye
lerinden birine naklen tâyin edilmesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin naklen 
tâyini hakkında 16 . II . 1952 tarih ve 511/2110 ve 4583 sayılı 
yazı ile Burdur, Konya, Kayseri, Malatya, Çankırı ve Niğde 
valiliklerine tekrar tavsiye edilmiş ve sicil özeti gönderilmiş 
olan mumaileyhin bugüne kadar dileğinin yerine getirilmemiş 
olduğu anlaşılmış ve 5442 sayılı Kanunun 47 nci maddesi ge
reğince nahiye müdürlerinin tâyin yetkisi valiliklere ait bulun
duğundan tavsiye edildiği valiliklerden birisince naklen tâyini
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

yapılarak vekâlete bildirildiği takdirde memuriyetinin tasdiki 
cihetine gidileceği bildirilmektedir.

Gereğ düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabma göre 
bıı hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına ve dilekçinin neticeye intizar etmesi lâzımgeleceğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6383 20 . IV . 1953

15977/14920 Saadet Tüzünbay. 
11065/10296 Aksaray Nevbahaı- 

Mah. Ahmethikmet 
So. 41/1.
İstanbul. ,«•'

(Dilekçe özeti : Bakiye istihkakı
nın tahsili hakkında).

Dilekçi : Nur Dokumacılık Şirketinde işçi mümessili iken 
hizmetine son verildiğini, her ne kadar kendisine bir miktar 
istihkak tahakkuk ettirilmiş ise de bunun kanuni hadden aşa
ğı bulunduğ-unu beyanla, Iş Kanunu hükümlerine göre veril
mesi lâzımgelen alacağının mezkûr şirketten tahsili hususunun 
sağlanmasını istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin bütün 
haklarını iş verenden alarak müesseseyi ibra etmiş olduğunun 
anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin, vekâlet cevabma rağmen, iş 
verende bakiye alacağı olduğunda ısrar ettiği takdirde bun
dan dolayı usulü dairesinde kaza merciine müracaatla dâva 
ikamesinde muhtariyetine ve bu sebeple vâki isteği hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6384 2 0 .IV 1953

16127/15062 Zehra Çağırbeyke 
16128/15063 Altındağ Mah. 
16129/15064 Karakol’ yanında.

155 numarada. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Gayrimenkvllerc 
ait tapu kayıt suretlerinin veril 
masi ve sahte senedin iptali hak
kında).

Dilekçi : Erzincan’da dede ve babasından kendisine intikal 
etmesi icabeden gayrimenkullere ait tapu kayıt suretlerinin 
verilmesi hakkında vâki müracaatlarına bugüne kadar İçişleri 
Vekâletince müspet bir cevap verilmediğinden ve bu gayri - 
menkullerin verese arasında hususi şekilde taksim edilmesi 
hasebiyle yeniden taksim talebinin 570 sayılı ilâm ile redde
dildiğinden ve 40 sene evvelki noter senedi ile 75 lira bedel 
mukabilindeki satıştan haberdar olmadığından bahsile tapu 
kayıt suretlerinin verilmesini, 1942 tarih ve 1374 numaralı sah
te senedin iptalini ve hakikatin tecellisi için durumun eski 
bilirkişiden tahkik edilmesini ve mağduriyetine mahal bırakıl
mamasını istemektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçinin şikâyet ko
nusu edilen işler hakkında Erzincan Valiliği ile yapılan mu
habere neticesinde istenilen kayıtların mezbureye verilmiş ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstenilen tapu kayıtlarının dilekçiye 
verilmiş olduğu vekillik cevabında belirtilmiş olmasına göre 
bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığı
na, ancak müstedinin, iptalini talebettiği senet hakkında usulü 
dairesinde ait olduğu mahkemeye dâva açmakta muhtariyetine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6386 20 . IV . 1963

Başkan 
Maraş 

Abdullah Ay temiz

Sözcü
Bolu

Kâtip
Bilecik Ankara 

Ömer Bilen

Balıkesir 
Ali Fahri İşeri

Elâzığ 
Hâmid Ali Yöney

Kars 
.Mehmet Bahadır

Malatya 
Nuri Ocakcıoğlu

Malatya 
A bdülkadir Özbay

Seyhan 
Salim Serçe

Urfa
Reşit Kemal Timuroğlu

Yozgad 
Faik Erbaş

(Dilekçe sayısı : 110)



T. B. M. M. Basımevi
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I . V II . 1953 Çarşamba

Dilekçe Dilekçe sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

1837/10845 Mustafa Mucı.
1949 Kantar Tamircisi.

Kuyum cular içi No., (i 
Trabzon.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Vergiden muaf tu
tulması ve tahsil edilen Kazanç. 
Vergisinin de iade edilmesi talebi
ne dair).

Dilekçi : 75 yaşında ve bedenî kudretten de sâkıt olduğun
dan bahsile vergiden muaf tutulması için Yüksek Meclise yap
tığı müracaata rağmen el’an vergi ile teklif olunup ve 160 
lira da Kazanç Vergisi ödetildiğinden tazallümü hal ederek 
mezkûr paranın iadesi ve muafiyeti hususunda alâkalılara emir 
verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâleti cevabi yazısında : 10. X . 1949 tarihinde 
ölmüş olan dilekçinin; bedenî kudretten ziyade sermayeye da
yanan kantarcılıktan dblayı adına tarholunan 1943 - 1946 yıl
ları Kazanç vergilerinin itiraz ve temyiz komisyonlarından 
geçmek suretiyle, 1947 ve 1949 yıllarına ait tarhiyatının da 
itirazsız olarak katileştiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vefat etmiş bulunmasına 
binaen şikâyet hakkına mütaallik vâki müracaat dosyasının 
hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarih’

6386 20 . IV . 1953

465/428 Sabri Çıtak.
Taşoluk Ma'h. den 
Niksar.

Dilekçi : 12 yıllık mahkûmiyetine mahsuben 9 küsur ay
dır çalışmakta bulunduğu Karabük Demir - Çelik Fabrikasın
da geçen bu günlerinin bir misli fazlası ile nazarı itibara alın
ması ve yine çalıştığı günler için yevmiye verilmesi icabeder- 
ken bu yolda muamele yapılmıyarak mağduriyeti cihetine 
gidilmiş bulunduğundan ve yine bir gece ceza evini teftişe ge
len savcının kendisine başka bir hücreye almak istemesi üze

( Dilekçe özeti : Karabük Demir - 
Çelik Fabrikasında çalıştığı gün
lerin, vâki mahkûmiyetine mahsup 
işlemindeki hatanın ıslahı ve yev
miyelerimin verilmesi hakkında).



2
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi K o m is y o n  karart ve ne sebepten verildiği

rine vâki muhalefetinden dolayı kendisini zencire vurdurdu
ğundan ve gûya Hakarette bulunduğundan bahsile ve hilâfı ha
kikat tanzim olunan bir zapta müsteniden ilâveten bir yıl da 
ha hapse mahkûm edilip işbu hükmün de kesbi katiyet etmiş 
buli’ r.duğundan bahsile hatalı olarak yapılan mahsup muame 
leşinin düzeltilmesini ve yevmiyelerinin de ödenmesi suretiyle 
mağduriyetine nihayet verilmesini dilemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Kasten adam öldür
me suçundan mahkûm olup işbu mahkûmiyeti Tokad Ceza 
Evinde çekmekte iken Karabük yeni Ceza Evine naklolunan 
dilekçinin; burada kaldığı müddetçe görülen uygunsuz hare
ketlerinden dolayı 20 . 1 . .1943 tarihinde Samsun Ceza Evine 
nakledilerek, 4077 ve 4358 sayılı kanunlara tevfikan yetkili 
mahkemece; Karabük Ceza Evinde kaldığı günlerin temin 
ettiği fazla sayılmadan ve yevmiyelerden mahrumiyetine ka
rar verilmiş olduğu ve bilâhara Niksar Ceza Evine kaldırılan 
mumaileyhin, savcıyı tahkir etmesi üzerine ve 3005 sayılı Ka- 
nung, tevfikan yapılan duruşması: sonunda; daha önceki mah
kûmiyeti ile birleştirilerek 12 sene 10 ay ağır hapse mahkûm 
edilip ve bu mahkûmiyet kararının Yargıtayca da tasdik olun
mak suretiyle katileştiği, *5677 sayılı Kanundan istifade ederek
15 . V I I . 1950 tarihinde tahliye olunmuş bulunduğu ve yapı
lan şikâyetlerin yerinde görülmediği bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

Dilekçiler : Siverek Kazasının Karacadağ Nahiyesinin Çıkrık 
Köyünde kâin ve tapu ve vergi kayıtlarına istinaden ve uzun 
yıllardır malik ve zilyedi bulundukları çeltik arazilerinden bir 
tanesine vâki fuzuli müdahale üzerine yaptıkları müracaatın 
memlekette mütegallibe olarak tanınan Dişçi Haşan Ural ve 
amcasının tesir ve nüfuzları ile ve 2311 numaralı Kanuna tev
fikan, aleyhlerine olarak neticelendirilmiş ve aym yerdeki diğer 
bir arazilerinin de Belediye Reisi Yılmaz ile Arzuhalci Sadık 
Eren’in teşvik ve tahrikleri ile keza Tirkân Aşireti mensupları 
tarafından ellerinden alınmak istendiğinden şikâyetle mezkûr 
men’i müdahale kararının bozularak çeltik ekiminden mahrum 
kalmamaları esbabının temin buyurulmasını istemektedirler.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Müştekiler tarafın
dan yapılan men'i müdahale talebi üzerine nahiye müdürü tara
fından ve mahallen ve gösterilen bilir kişiler de dinlenmek

6387 20 . IV . 1953

4904/4635 Ali Erten en ve ar. 
65/60 Ilaliliye Mah. de. 

Siverek.

(Dilekçe, özeli : Aleyhlerine mütte
hit z bir men’i müdahale kararının 
bozulması h ak km da).
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suretiyle yaptırılan tahkikat neticesinde; mezkûr çeltik arazi
lerine tecavüz ettikleri bildirilen Ahmet Seydo ve Hamza Coş
kun’un bu yerlerin zilyedi oldukları anlaşılması üzerine bu ta
leplerinin reddedilmiş bulunduğu, mahkemeye intikal etmiş bulu
nan ihtilâfın halen mahkemede derdest bulunması bakımından 
idareten yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince İncelenmekte bulunan 
bir meseleye taallûkuna binaen vâki talep hakkında komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

6388 20 . IV . 1593

15*32/1424 tlyas Kandemir. 
1290/1203 Karamusa Köyünde. 

Çaycuma.

( Dilekçe özeti : Karamusa 
muhtarından şikâyet).

Köyü

Dilekçi : İki mahalleye ait müşterek bir yer yüzünden halkı 
birbirine durduran ve 3 yıl önce de bir şahsın gaip olmasına 
sebebiyet veren Çaycuma Kazasının Karamusa Köyü Muhtarı 
hakkında kanuni takibat yapılması için müfettiş gönderilmesini 
istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Köy şahsiyetine ait 
bulunan ve Güney mevkiinde kâin araziye müştekinin babası ile 
diğer şahıslar tarafından vukubulan tecavüz üzerine Muhtar 
Raif Ünlü tarafından asliye hukuk mahkemesinde açılmış olan 
dâvaların derdesti rüyet bulunduğu, ancak açtığı davaları takip 
etmemek suretiyle vazifesini ihmal etmiş olan adı geçen muhtar 
hakkında Memurin Muhakemat Kanununa tevfikan takibat ya
pılmakta olduğu ve şikâyetçinin; arazi yüzünden bu köy muh
tarı ile aralarında mevcut geçimsizlik dolayısiyle şikâyette bu
lunmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercilerince incelenmesi icap edüp 
ve vazifeli mahkemeye de intikal etmiş bulunduğu anlaşılan 
vâki talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6389 20 . I V . 1593

1833/1710 Ali Doğan.
Bentd eresi Yeniha- 
yat Malı, karşısı 
Beşevler yanında 
Mesuliyeft Bakkali
yesi.
Ankara.

(Dilekçe özeti: İcrayı ticaretine 
mümanaat olunmaması hakkında).

Dilekçi : Çoluk çocuğunun infak ve iaşesini temin maksa- 
diyle ve seyyar bir sehpa üzerinde satmakta ve yapmakta ol
duğu çocuk oyuncağı ve gaz ocağı tamirciliğine zabıtai bele
diye memurları tarafından mümanaat edildiğinden şikâyet 
ederek buna mahal bırakılmamasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Müştekinin kaçak 
olarak yaptırdığı sabit barakanın 5431 sayılı Kanuna göre
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1 İM 3/1784

Dilekçe sahibinin
¡n.lı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

yıktırıldığı ve yapılan muamelede kanuna aykırı her hangi bir 
işlem görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin hakkında tatbik olunan mua
meleden dolayı gerek 1608 ve gerekse zikrolunan 5431 sayılı 
Kanun hükümlerine tevfikan vazifeli kaza mercilerine müra
caatta muhtar bulunmasına binaen vâki talep üzerine komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

6390 20 . IV . 1953

Haşan Hilmi Alp. 
Sayıştay Mümeyyiz
lerinden.
Anlkara.

( Dilekçe özeti: Fevzi Çadırcı adın
daki bir şahsın Hazine arazisine 
rakı fuzuli müdahalesi dolayısiyle 
yaptığı ihbara tâyik olduğu ehem
miyeti vermiyen maliye memur
lun hakkında tahkikat ifasına da
ir).

Dilekçi : Ekli olarak takdim ettiği evrak münderecatmdan 
anlaşılacağı üzere; Ankara’nın Kızılelma Mahallesinde 403 
ada ve 3 numaralı parselde kâin bir Hazine arsasına Fevzi 
Çadırcı tarafından yapılan fuzuli müdahaleye dair vâki ihbar
la rma bidayeten lâyık olduğu ehemmiyetin verilmediğinden ve 
bilâhara kendisine yapılan bir tebligatla bu mevzuda açılan 
men’i müdahale dâvasının reddolunmuş bulunduğunun bildi
rildiğinden bahsile Hazine hukukunun korunması bakımından 
yaptığı ihbarlar üzerinde hassasiyet göstermemiş olan memur
ların mesuliyetleri cihetine gidilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin vukubu- 
lan eski ihbarları üzerine hâdisenin 1931 yılında Ankara Def
terdarlığına intikal ettirilerek; Anasti’den metruk ev ve 
bahçenin 1930 yılında adı geçen Fevzi Çadırcı’ya satılmış ol
duğu, ancak müzayede kaimesinde bu yerin hudut ve mikta
rının zikredilmemi? olduğu ve iddia mevzuu Papaz Yorgi’den 
metruk yere ait vergi ve tapu kayıtlarının bulunamadığı ve 
muhbirin tekrar vâki müracaatı üzerine her ne kadar iş mah
kemeye intikal ettirilmiş ise de Hazine tasarrufunu ispata me
dar bir vesaik bulunamadığı için açılan dâva Mahkemei Tem
yizden de germek suretiyle kesbi katiyet ettiği gibi bu yerin 
tesciline ait tapu komisyonu kararına mesnet olan keşif rapo
ru ve haritayı tanzim edenler aleyhine ikame olunan zarar dâ
vasının da keza aynı şekilde ret ve karara bağlanmış bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği cT: ünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki talep hak-



Dilekçe
\o.

1991/1855 
1+531/135.37

kvnda komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı- , 
ııa karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karaı ı ve ııe sebepten verildiği

6391 20 . IV . 1953

( Dilekçi özeti : Patnos Mahkemesi 
re Topu idaresince Mehmet Öz
demir adına verileni veraset ve 
tescil ilâmları ile ve yapılan yol
suzluktan .şikâyet).

Dilekçiler : Ermeni ve mütegayyip eşhastan Andonoğlu 
Mito ve diğer iki şahsa ait olup 40 yıldır Hazine malı olarak 
halkın işgalinde bulunan 29 parça metruk gayrimenkul üzerin
de; Mehmet Özdemir tarafından hile ve hud’aya baş vurul
mak suretiyle alınan veraset ilâmından ve Hazine aleyhine 
verilen meni müdahale kararından, yapılan tescil muamelesin
den ve yukarda adı geçen sahısla hiçbir suretle karabeti oV 
madiğini bildikleri halde bu muameleyi yapan tapu memuru 
ve keza 1947 tarihinde Hazine mümessili olan Mustafa’nın 
mumaileyhe bu şekilde Hazine ve halk zararına olakrak haksız 
bir tasarruf tesisine imkân vermiş bulunduklarından şikâyet 
ederek 1289 sayıh tapu kayıtlarının bu iddialarım müeyyit 
bulunmasına binaen bu kayıtlar celbolunmak suretiyle yeni
den hüküm verilmesi için alâkalılara emir verilmesini iste
mektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen Uskan 
oğlu Mehmet Özdemir’in mahkemeden istihsal ettiği veraset 
ve Hazine aleyhine müdahalenin meni .hakkındaki her iki. 
ilâmın da Mahkemei Temyiz tasdikından geçmek suretiyle 
katileşmiş bulunması itibariyle yapıalcak bir muamele olma- , 
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara 
bağlanmış olan talep hakkında bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve kendilerinden şikâyet olunan memurlar hak
kında da Memurin Muhakemat Kanunu muvakkati dairesinde 
yapılması icabeden tahkikatın ifası da salâhiyetli idare ma
kamlarına aidiyetine binaen bu cihetten de keza komisyonu
muzca yapılacak muamele bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Salâhaddin Koçak, 
ve ar.
Yukarı Malı. 
Patnos.

6392 20 . IV . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

2097/1953 Halil ve ar. 
Kelüinli Köyünde. 
Siverek.

(Dilekçe özeti: Mebus Haşan Oral 
ile amcası A li’den şikâyet)..

Dilekçiler : Mebus Haşan Oral ve amcası Haci Ali Ağanın 
teşviki ile ve bunların adamları tarafından silâhlı kuvvetlere 
dayanılarak ev ve arazilerini ve mahsullerini terke icbar ve 
tazyik olunduklarından şikâyet ve halen kaza merkezine sığın
mak zorunda kaldıklanni belirterek; mesken ve mahsullerinin 
tahtı emniyete alınmasını ve bu kişilerin tegallübüne niha
yet verilmesini istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Urfa Valiliğine yap
tırılan tetkikat neticesinde; 24 hane ve 150 nüfustan ibaret bu
lunan Kazo Köyü sakinlerinden 12 hanenin bu köy. arazisine 
sahip ve keza Haşan Oral ile amcasının mensup olduğu aileden 
olan İbrahim Bucak ’ın mahsulâta nezaret etmek üzere köye 
gelişinden kuşkulanarak kasabaya gidip kaymakamlığa ve 
Büyük Millet Meclisine müracaat ve şikâyette bulundukları, 
birçok araziye sahip olan bu aile mensupları ile vâki veraset ve 
arazi taksimi işleri yüzünden ötedenberi nizalı bulunmaları iti
bariyle bu kabil mübalağalı şikâyetlerde bulundukları aynı gün 
tekrar köylerine getirilerek yerleştirilen ^müştekilerle diğer 
taraf arasıda her hangi bir hâdisenin vukuuna mahal kalma
ması için uzlaştırılmış bulundukları gibi hukukan halli icabeden 
bu ihtilâf için aynı zamanda ilgili mahkemeye müracaat olun
ması lüzumunun da kendilerine tebliğ edilmiş bulunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Hâdise mahiyetine göre; dilekçilerin; 
usulü dairesinde, mahallî müddeiumumiliğe müracaatta muhta
riyetlerine ve şikâyet mevzuu ile ilgili sair kanuni merasimin 
ifasının da bu makama aidiyetine binaen vâki alepleri hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6393 20 . IV . 1953

20.
İzmir.

4328/4085 Recep özkül. (Dilekçe özeti: Harikzede sıfatı ile
Karşıyaka Bayraklı verilmiş olan evinin adına temlik
Maih. 1615 So. No. olunması talebine dair).

Dilekçi : Alaşehir Harikzedelerinden olup bu sıfatla ve müd
deti kanunisi içerisinde ibraz ettiği vesaika istinaden; 1771 sa 
yılı Kanunun 5 nci maddesi uyarınca iskân olunduğu evin geri 
alınmak istenildiğinden şikâyetle temlik muamelesi için icabe- 
denlere emir verilmesini istemektedir.

Başbakanlığın cevabi yazısında': 1771 sayılı Kanunun 5 ncı 
maddesi ve 189 sayılı tefsir karan ile meskene muhtaç harik- 
zadelerden olup da 28. I I I . 1931 tarihinden önce vesikaya miis-
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Dilekçe
No.

4703/4442

10488/9742

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

teniden müracaat edenlerin gene bu tarihten önce işgal ettikleri 
Hâzineye ait evlerin uhdelerinde bırakılıp ve namlarına tescil 
olunacağı derpiş olunmuş bulunması itibariyle tahsis hakkındaki 
iddiası varit olmıyan dilekçinin bu yolda bir müracaatta bulun
madığı için harikzedelikten mütevellit haklarım kaybettiği ve 
bu hususta açtığı dâvanın da Danıştay 6 ncı Dairesinin 28 . 1 . 
1947 gün ve 46/2384/203 - 47 sayılı karan ile reddedilmiş bulun
duğu bildirilmektedir. ,

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olduğu anlaşılan talep hakkında; komisyonumuzca bir 
muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6394 20 . IV . 1953

(Dilekçe özeti: Kendisine haka
ret eden kaymakam ve polis me
murlarından şikâyet).

Dilekçi : Saffet adındaki bir kadını aleyhine ifade de bulun
maya tahrik ve ve teşvik eden polis memurlanndan şikâyet mak- 
sadiyle yaptığı müracaata karşılık kendisine hakaret eden kay
makamdan, polis memuru ve komiser vekili Ahmet’in sarhoşlu
ğundan ve sokak ortasında silâh attıklanndan şikâyet etmekte
dir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Vâki şikâyet üzerine 
adı geçen Göynük eski ve halen Bergama Kaymakamı Fahrettin 
Akkutlu hakkında, bir mülkiye müfettişine yaptırılan tahkikat 
sonunda Balıkesir İdare Kurulunun 24 . I I I . 1952 tarihli, tas
dikli örneği ilişik karan ile men’i muhakeme kararı verilmiş ol 
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaymakam hakkında icabeden kanuni 
muamelenin yapılmış ve polis memuru hakkında da keza yapıl
ması gereken muamelenin tâyin ve ifası vazifeli mafevk makam
lara ait bulunmasına binaen ayrıca komisyonumuzca bir işlem 
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6395 20 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Cebir istimal su
reliyle gasp ve yağma olunan 
mahsullerinin kendisine teslimi 
için emir verilmesi ve suçluların 
i ■ e-zalandırtlmast hakkında).

Dilekçi : Tapuca namına müseccel olup ve uzun zamanlardır 
emek ve masraf ihtiyarı ile meydana getirdiği ve Mancıbk mev
kiinde kâin iki parça gayrimenkulün de kemale gelmiş olan

Feridun Kancal. 
Terakan Köyünde. 
Kangal.

Möhmet Ünal. 
Malkoç M ah. 
Gönen.
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bilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Ko nisyuıı kararı ve ne sebepten verildiği

mahsûllerinin; Kocakurt Köyü Muhtarı Yusuf Caca ve bunun 
teşviki ile 300 kişilik bir köy halkı tarafından gasb ve yağma 
olunduğu ve işin mahkemece derdest ve gereken tedbiri ihtiyati 
karan dahi verilmiş bulunduğu halde mütecasirlerin ertesi 
yılki mahsûlleri üzerinde de aynı şekilde hareket ettiklerim, 
zabıtanın, idari ve adlî makamların dahi lâalettâyin bir men’i 
müdahale işi mahiyetinde bulunmıyan bu önemli hâdise karşı
sında sadece kâğıt üzerinde muamele yapmak suretiyle müessir 
tedbirler alamadıklarım belirtip ve şikâyet ederek gasp olunan 
hububatının kendisine iade olunması ve suçluların cezalandı
rılması için alâkalılara katî emirler verilmesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Müştekinin vâki mü
racaatı üzerine ve münaziah yer hakkında Kangal Kaymakam
lığınca ittihaz olunan 20. VIII. 1951 gün ve 34 sayılı men’i 
müdahale kararımn infazına memur mahallî jandarma komutanı 
5.11.1951 tarihinde adı geçen köye gittiği vakit köylülerin 
gösterdikleri asabiyet dolayısiyle işi ertesi güne tehir ederek 
mezkûr gün de bir jandarma müfrezesi ile mahalline giden k?y- 
makrma karşı köylülerin burasının zikrolunan münazialı mahal 
olmayıp eskiden beri köylerinin merası olduğu yolunda vâki 
iddia ve beyanları üzerine yeniden yapılan tetkikat neticesinde 
filhakika ihtilâflı arazinin mera halinde bulunduğu ve ilk defa 
olarak sürülmek istendiği ve mera ihtilâflarının 2311 numaralı 
Kanun hükümieri dairesinde hal olunmasına imkân bulunmadığı 
için kararın infazından sarfınazar olunarak mumaileyh mah
kemeye müracaat etmesi lüzumunun tebliğ- olunduğu ve kendi
sinin de bu yolda mahkemeye baş vurmuş olduğu .

1950 yılında şikâyet konusu arazi; adı geçen köy halkı ta
rafından ekilip ve mahsulün de gene kendileri tarafından biçil
diği bu hale göre şikâyetçinin malik ve köylülerin de zilyed du
rumunda olduklan.

Müşteki ile bu köy halkı arasında uzun zamandan beri de
vam edegelen ihtilâf dolayısiyle vâki husumet neticesinde; yek
diğerlerine ağır isnatlarda bulunduklan ve filvaki müştekinin 
beyan ettiği hususlann yersiz olduğu, hâdisenin mahkemeye 
intikal etmiş bulunması itibariyle neticeye kadar yapılacak bir 
işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünülcfu : Kaza merciince İncelenmekte bulunan 
bir işe taallûkuna binaen vâki 'talep hakkında bu balamdan 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6396 2 0 .I V . 1953
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Dilekçe

No.

9188/8557

l070/1834

Aziz Çokşen.
Emekli Subay. 
Pastane karşısında. 
Adana.

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

( Dilekçe özeti : Yüzbaşılık rütbe
si üzerinden maaş tahsisi hakkın
da).

Dilekçi : Yüzbaşılığa terfi ettirilmiş bulunduğu halde 
emekli maaşının bir dun derece üzerinden tahsis edildiği için 
Askerî Temyiz Mahkemesine açtığı dâvanın bir hatayi adlî 
eseri olarak aleyhine neticelendirildiğinden şikâyeti ihtiva 
eden ve dolayısiyle bu dâvasının yeniden rüyet olunması tale
bini havi 948 tarih ve 5918 sayılı dilekçesinin bir an önce neti
celendirilmesini istemektedir.

Millî Svunma Vekâletinin cevabi yazısında : Haiz bulun
duğu yetkiye dayanılarak Yemen komutanlığı tarafından yı;z 
başılığa yükseltilip ve esaretten dönüşleri İstanbul Hüküme
tince 1337 yılında bu rütbesi tasdik edilmiş olan dilekçinir 
Anadolu Hükümetinin vâki dâvetine icabet etmediği için nis
peti askeriyesinin katedildiği ve Askeri Temyiz Mahkemesin
den aldığı karar üzerine 1946 tarihinde üsteğmenlik rütbesi ile 
tekaütlüğünün tasdik edilmiş bulunduğu bu maaşının yüzbaşı
lık rütbesi üzerinden tahsisi için açtığı dâvanın da Askerî Tem
yiz mahkemesince reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan talep hakkında bu bakımdan komisyonumuzca 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6397 20 . IV . 1953

Fikret Kuştu! ve ar. , (Dilekçe özeti : Yedlerindeki ha
Vagında Köyünde sar mazbatası muhteviyatının IIa-
Baybuftt. zineye otan arazi borçlarından

mahsup olunması talebine dair).

Dilekçi : Rus istilâsı sırasında, tahrip ve ihrak olunan em
lâklerine mukabil yedlerine verilmiş bulunan hasar mazbataları 
muhteviyatının Hâzineden bilmüzayede satın almış oldukları 
arazi borçlarından mahsup olunmasını istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hâdise ile ilgili bu* 
lunan 441 ve 622 sayılı kanunların ilga edilmiş bulunması ve 
bu kabîl mazbataların eshabı için bir kıymet ifade etmiyeceği 
emsal bir hâdise dolayısiyle Danıştay ikinci Deavi dairesinin 
29 . II . 1937 tarih ve 1417 sayılı kararı ile kabul olunmuş 
bulunduğundan vâki talebin tervicine imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6398 20 . IV . 1953
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(Dilekçe özeti : Can ve mal emni
yetini tehdit eden bâzı şahıslar 
halkında takibat icrası ire köyde 
karakol açılması talebine dair).

Dilekçi : Zinüfuz ve mütegallibeden olan Gömme Köyünden 
Şıhoğlu Mustafa ve arkadaşları ile ve gene kaçakçılığı ile ma
ruf Şiho ve oluilanndan şikâyet ve bu şahısların kendisini 
ölümle tehdit edip ve arazileri üzerindeki hakkı tasarruflarını 
selbettiklerinden kendisine muhtelif vesilelerle kaçakçılık 
isnat ettiklerinden ve bu yolda tertip ve tasnilerde bulunduk
larından, mahalli adliye, idare ve zabıta makamlarına vâki 
müracaatlarından da bir netice alamadığından ve bizzarure kö
yünü terketmiş bulunduğundan bahsile bu şahıslar hakkında 
başka bir mahalde takibat yapılmasını ve adı çeçen köyde 
bir karakol açılmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Müştekinin; korku
lundan değil, kendi hayvanlarını otlatmak maksadı ile Kara- 
san Köyüne nakletmiş olup sonradan köye dönmüş bulunduğu 
ve dilekçesinde zikrettiği şekilde bir hâdise vuku bulmadığı 
gibi her hangi bir müracaatı da olmadığı ve iddialarının asılsız 
olduğu neticesine varıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında komisyonumuzca 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

6399 2 0 .IV . 1953

2195/2046 Mehmet Kara tay.
(römmekuyu Köyün
de.
Sürüc;.

2310/2160

2309 /2ir»î»

IIasan Karver. 
Dağbaşı Nahiye 
başkam.
Siverek.

Zülfikar Arpacık 
(Vbor Köyünde. 
Siverek.

( Dilekçe özeti : Dişçi Haşan Ural 
re amcası Hacı Ali Ağa ve adam
larının lagallübünden şikâyet).

Dilekçiler : Dişçi Haşan Oral ve amcası Hacı Ali ağa ile 
adamlarının 'tagallüp ve silâhlı tazyiklerinden can ve mal emni
yetlerini selbettiklerinden şikâyet ederek bunların bu zülüm ve 
istibdatlarına son verilmesini istemektedirler.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Karvar Aşireti Reisi
nin oğlu olan müşteki ile Nahiye Aşiret Reisi olan Haşan Oral 
ve amucaâı Ali Bucak arasında vâki, dede ve babalarından kal
ma ve birbirlerinden adam öldürmekten mütevellit münaferet 
ve husumet dolayısiyle yapılan şikâyetin vârit olmadığı ve bu 
sebeple kanuni takibatı istilzam edecek bir cihet de bulunma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahalli müddeiumumiliğe müracaatta 
muhtar olan jlilekçiııin vâki talebi hakkında komisyonumuzca
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Dilekçe
No.

3022/2841

3881/3660

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Sefer Ertan. 
Velişahajn Mah. de. 
Bayburt.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

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

6400 2 0 .IV . 1953

(Dilekçe özeti : Yardım talebine 
da,ir).

Dilekçi : Felç hastalığına musap olup ve 8 nufuslu efradı 
ailesi ile perişan bir halde olduklarını belirterek kendilerine 
âcil bir yardımda bulunulmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhe bir de
faya mahsus olmak üzere yapılan 15 lira yardımdan başka be
lediyece yapılan ekmek yardımının devam ettiği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vilâyet cevabına göre; vâki 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi. ‘

Karar No. Karar tarihi

6401 2 0 .I V . 1953

Şahap Oyman.
As. Pas. 17164 İk
mal Bl. erlerinden.

* (Dilekçe özeti: Kendisini dövüp
re bigayrihakkin mahkemeye şev
li eden, keza kendisine fena mu
amelede bulunan bekçi, jandarma 
ve adliye başkâtibinden şikâyet).

Dilekçi . Hizmeti askeriyesini yapmakta bulunduğu Susur
luk Kazasında; bir gün arkadaşları ile birlikte mahfelden çı
kıp yolda giderlerken önlerine çıkan bekçilerle sivil şahısla
rın, kendilerini randevu evine gitmiş olduklarından bahsile 
karakola getirmek istediklerinden, keza kendilerine karşı cebir 
ve silâh istimal etmek ve bekçilere katılan ceza evi nöbetçisi 
jandarma eri tarafından dövülmek suretiyle ve zorla götürül
müş olduğundan yapılan bu asılsız isnadm doğru olmadığını 
ispat edebileceğini ifade ettiği halde nazarı itibara almmıya- 
rak mahkemeye sevkolunup muhakemesinin de derdest bulun
duğundan şikâyet ve bahsile; gerek ifadesini verdiği sırada 
beyanını aynen zapta geçirmeyip ve kendisine hakarette bu
lunan mahkeme başkâtibi ve gerekse mahallî jandarma komu
tanı ve erleri hakkında icabeden tahkikatın ifası için bir mü
fettiş gönderilmesini ve mağduriyetine mahal bırakılmamasını 
istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Vazife esnasında bek
çileri darb ve tahkir etmekten sanık olarak ve 3005 sayılı Ka
nuna göre rtıahallî savcıkğa verilen müşteki hakkında Savcı 
Vekili Başkâtip Halim tarafından iddia olunduğu gibi icapsız 
bir muamelede bulunulduğuna dair her hangi bir delil olma-
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

dığı gibi aleyhine açılan dâva neticesinde d e ; tahkir fiilinden 
dolayı 25 gün hapis, 150 lira ağır para cezasına mahkûm edi
lerek cezanın 272 nci maddeye göre ıskat edildiği, darp fiilin
den dolayı da beraet etmiş bulunduğu,

Şikâyetçinin karakol kumandanı ve bekçilere isnat etti
ği dövme, görevlerini kötüye kullanma suçlarından dolayı 
men’i muhakeme, silâh çekmeden dolayı da lüzumu muhake
melerine karar verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki istek hak
kında komisyonumuzca bir muamele yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarii.i

6402 20 . IV . 1953

4710/4448 Nazif Şeylan ve ar. (Dilekçe özeti: Birtakım yolsuz
Doğazlıyan. ve kanunsuz icraaatta bulunan

Şevket Okay ile bunun amaline 
hizmet eden idare âmirlerinden 
şikâyet).

Dilekçiler : 25 yıldır belediye, halkevi, ziraat ve çiftçi 
mallan koruma meclisi ile sair kurumlann başkanlıklarım 
yapılmakta olan Şevket Okay’ın haksız ve gayrikanuni mua
melelerinden ve ezcümle keyfî bir hareketle Nazif Şayian 
ve Abdi Özkardeş’i Demokrat Parti lehine hareket ettik
lerini ileri sürerek vazifelerinden uzaklaştırdığından ve 
kaymakama nüfuz etmek surttiyle iadei mefmuriyet ettir
mediğinden, birçok şahıslann mezruatına su vermediğin
den ve koruma meclisince yersiz olarak cezalandınlmış ol
duğundan, hayvanatın otlakıyesi ile Hâzineye ait binlerce 
dönüm araziyi şahsi menfaati için nadas yaptırmış bulundu
ğundan, zilyedi bulundüklan arazileri dışardan getirdiği şa
hıslara verdiğinden, kaymakam ve valinin bu şahsa müzahir ol- 
duklanndan ve saireden şikâyet ederek adı geçen şahısJa, hâlâ 
eski zihniyette devam eden idare âmirlerinin elinden kurtanl- 
malarım istemektedirler.

içişleri Vekâletinin cevabi yazılarında : Kendisinden şikâ
yet olunan Şevket Okay’ın; filhakika Boğazlıyan Kazasında 
uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi, belediye ve çiftçi malla
rını koruma başkanlıklarında ve hayır kurumlannda vazife al
dığı ve muhite kendisini tanıttığı ve iddia olunduğu gibi eski 
iktidar zamanında bâzı müspet ve yolsuz hareketlerde bulun
duğu ve bunlarla halkın bizar kaldığı bir hakikat olduğu ve 
fakat şimdi Halk Partisi Başkanlığından başka üzerinde vazife 
kalmadığı ve dolayısiyle bir şey yapabilecek durumda bulun
madığı ve adı geçenle ortaklık yaptığı tesbit olunan ziraat me
murunun başka bir kazaya naklolunduğu, istidadının başan gö3-

i >ilekr;e Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

terememesinden dolayı açığa çıkarılmış bulunan Nazif Şayian 
adındaki dilekçi tarafından tertip ve diğer mümzilere imzala
tılmış ve mumaileyhin tevali eden müracaatları karşısında bü
kere daha tecrübe edilmek üzere kazada bir vazifeye alınmış 
bulunduğu.

Ayrıca Tarım Vekâleti müfettişleri tarafından aşağıda gös
terilen konular üzerinde yapılan tahkikat neticesinde :

1. Bekçilere yaptırılan elbise bedellerinin tahsil olunma
dığı,

2. Koruma Başkanımn bekçileri zâti işlerinde kullandığı,
3. Bekçiliğe alınanların kanuni vasıflarını gösterir vesaik 

ve kaymakamlık tasdiki alınmaksızın istihdam olundukları hak- 
kındaki müddeiyattan; Koruma Kanununun 32 nci maddesine 
aykırı olarak bekçilere ödenen 773 liranın Koruma Başkasından 
tahsili cihetine gidilmesi ve bekçilerin memuriyetlerinin kayma
kama tasdik ettirilmesi icabedeceği ve sair hususatta bir yolsuz
luk bulunmadığı belirttiği fezleke ve raporun mevkii muamele
ye konulmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki şikâyet mevzuu üzerinde icabeden 
kanuni muamelenin yapılmış olduğu anlaşıldığından; ayrıca 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6403 20 . IV . 1953

4738/4476 Rasinıı Yalçın. (Dilekçe, özeti: Köy muhtarı Meh-
Oel'âlli Köyünde. m et Gulveri hakkında tahkikat
Cide. icrasına dair).

Dilekçi : Köy muhtarı Mehmet Gülverin’in halka yaptığı zu
lümlerden dolayı köylerinde mal, can ve ırz emniyeti kalmadığını 
ve ezcümle mumaileyhin bu tarzı hareketine misal olmak üzere; 
dilekçede 10 madde halinde zikrolunan ; karakola celbettirilip 
döğdürmek ve döğmek, kadın ve kız kaçırmaya âmil olmak, köy 
parasını şahsi menfaati uğruna sarfetmek ve son muhtar seçim
lerine hile ve fesat karıştırma ve saire gibi fiilleri ile sair 
kanunsuz hareketlerinin tesbiti hakkında gereken tahkikatın 
yapılması için bir mülkiye müfettişi gönderilmesini ve selbolu- 
nan huzurun tahtı temine alınmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen muhtar hak
kında tamum olunan fezleke! i evrakı tahkikıye üzerine kaza ida
re kurulunca verilen kararın men i muhakemeye mütaallık 
kısmının kesinleştiği ve bu kararı ikinci derecede inceliyen 
vilâyet idare kurulunca : Takip ve gereğinin takdiri adlî mer
cileri ilgilendiren hususata ait avrakın da 10 . IV . 1952 günün
de mahallî müddeiumumiliğe tevdi olunduğu bildirilmektedir.

Gereği dürünüldü : Vekâlet cevabına göre; kanuni icabı ya-
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Dilekçe
X o .

>135/4856

5325/5028

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

pıldığı anlaşılan vâki talep hakkında; komisyonumuzca bir mu
amele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihv

6404 20 . IV . 1953

Haasn ve ar. ( Dilekçe öşeti : Tahakkuk eden
istihkaklarının verilmesi hakkın
da).

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde ; Bahriye Nezareti tara
fından Donanma emrinde - hizmete alman mavnalarına ait ta
hakkuk eden bakıyei ücret istihkaklarının vâki müracaatlarına 
rağmen ödenmediğinden ve Şûrayı Devlete açtıkları dâvanın 
da Borçlar Kanununun 137 nci maddesinde münderiç 60 günlük 
munzam müddete itibar olunmaksızın reddedilmiş bulunduğun
dan şikâyet etmektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Sayıştay kayıtlarına 
nazaran Umumi Harb senelerinde hizmete alınmış bulunan bu 
mavnalar için, muahharan yürürlüğe giren ve daha yüksek 
bir tarifeyi muhtevi olan (Vesaiti Nakliyei BahriycDİn Sure 
ti Tedariki hakkındaki 12 Mart 1332 tarihli) Kanuna göre 
mavnacılara yapılmış olan tediyatın tam olduğu anlaşılıp ve 
kendilerine de gerekli tebligatın yapıldığı ve bu mevzuda aç
tıkları idari dâvaların da Danıştay 6 ncı Dairesiniı. tasdikli 
örneği ekli karan ile reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait mesailden olup 
ve Şûrayı Devletçe de karara bağlandığı anlaşılan vâki talep 
hakkında; komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6405 20 . IV . 1953

( Dilekçe özeti : Hürriyetini tah
dit ve kendiisne suç isnat eden 
jandarma kumandanı ile diğer 
memurlar hakkında takibat icra
sına' dair).

Dilekçi : Muhtarlığa seçilmesi münasebetiyle yeni köy he
yetine devir ve teslimi icabeden köy silâhının teslimi husu
sunda karşı tarafı himaye ederek bu yolda vâki kanuni be
yanını da hakaret sayıp kendisini 3 saat nezarette alıkoymak 
suretiyle hürriyetini tahdit ve keza hakkında bu yolda suç 
tertip eden ve âmme şahitlerinden tahsildar Bekir üzerinde 
tesir icra edip, özel idare memuru Lûtfi marifetiyle tahsi- 
lâtta bulunan bu şahsın duruşmaya getirildiğinden dolayı adı 
geçen memura bu hareketinin doğru olmadığı hakkındaki be

Hasan Kaya.
Muhtar.
Haydaxbey Köyünde. 
Erciş.

Galata Arap Camii 
Arap Kayyuın So. 
No. 29.
İstanbul.

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

yanını da keza bir hakaret mevzuu yaparak aleyhine suç 
tertip eden jandarma kumandanı ile adları geçen memurlar 
hakkında takibat icrasını dilemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Ali Öztunç adındaki 
şahısla sıkı münasebet tesis edereik bunun hasımları olan 
müştelkiyi merciinden arama kararı alınması için kâfi 
zaman ve imkân olduğu ve ortada tehirinde mazeret umu
lan bir halde bulunmadığı halde Kertiz Jandarma Karakol 
Kumandanına verdiği emirle karakola celbettirilip hilâfı usul 
üzerinde arama yaptırdığı vel bu müddet zarfınla hürriyetini 
tahdit ettiği anlaşılan Erciş Jandarma Bölük Kumandanı 
Yüzbaşı Hikmet Erkut hakkında Van Ağır Ceza Mahkemesin
de âmme dâvası açılmış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşknüldü : Kendisinden şikâyet olunan jandarma 
kumandanı hakkındaki muamelenin kaza merciine intikal et
miş bulunmasına ve dilekçede adları geçen diğer şahıslar 
hakkında da kejza usulüne tevfikan gereken tahkikatın icrası 
ile evrakın alâkalı heyetlere intikal ettirilmesi icap edeceğine 
göre vâki talep hakkında komisyonumuzca ayrıca bir mua- 
mle ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6406 20 . IV . 1953
©

(Dilekçe özeti : Mehmet Korkmaz 
adındaki kişiden şikâyet).

Dilekçi : Ailesini iğfal edip ve onunla gayrimeşru yaşadı
ğından dolayı açtığı zina dâvası neticesinde mahkûm olmak 
üzere iken affa uğrıyan ve 18 aylık bir yavruyu) döverek öldü
ren fakat yapılan otopsi ile bu fiili dahi tesbit edilemiyen ve 
yine yolunu kesmek suretiyle her an kendisini döğüp ve ölümle 
tehdit ettiği halde vâki müracaatlarına rağmen hakkında bir 
muamele yapılmıyan şerir Mehmet Korkmaz’ın cezalandırıl
masını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyetçinin; Mehmet 
Korkmaz ve Sudiye’nin bir çocuğun ölümüne sebebiyet verdik
lerinden bahsiîe vâki şikâyeti üzerine sorgu hâkimlizince kamu 
dâvasının açıldığı ve bilâhara haklarında men’i aıuhakeme ka
rarı verilmiş olduğu ve bu muamelelerde mucibi muaheze bir 
cihet bulunmadığı.

Keza şikâyetçi ile Sıvdiye tarafından yapılan, Mehmet Kork
maz ve Mustafa Dalkıran’m, kendilerinin silâhla yolunu kesip 
ve ırzına geçip ve yoldan alakoyduklarmdan bahis müracaatları 
dolayısiyle de; bu kişiler hakkında talepname ile açılan âmme 
dâvası sonunda keza muhakemelerinin menine karar verilmiş 
ise de tanıkların tamamen dinlenmemiş olması bakımından ka
rarın tasdik edilmemiş bulunduğu.

5339/5040 M eh ra et Erdal.
Tekel üze K öyü radon. 
Taşova - Tokad.
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Dilekçe Dilekçe sahihinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Gerek ilk şikâyet konusu olan muameleli evrak üzerine ^eç 
dâva açan cumhuriyet savcısı ve gerekse tanıkların tamamının 
dinlenmemesi bakımından hâkim muavini İbrahim Çağatay hak
kında gereken inzibati muamelenin yapıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş bulunan ta
lep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6407 2 0 .IV . 1952

(Dilekçe özeti : Ferit adındaki şa
hıs tarafından zaptolunan zeytin
liklerinin kendilerine teslimi ve 
rakı fuzuli, müdahaleyi önlemi
ne n Bergama Kaymakamı ile di
ğer memurlar hakkında takibat 

ifası hakkında).

Dilekçiler : 1941 yılında iskân olundukları Bergama Zey- 
tindağ Nahiyesinde borçlandırılmak suretiyle kendilerine tah
sis ve ilişik tapu senetleri örnekleri ile de adlarına tescil olun
duğu müeyyet bulunan zeytinliklerinin bu tarihten beri Ferit 
Zihnaya adındaki şahsın füzuli olarak tahtı tasarrufunda bı
rakılıp ve vâki müracaatlarına rağmen kendilerine teslim olun
madığından şikâyet ederek teslimi esbabının temin buyurul- 
masını ve müracaatlarını nazan itibara almıyan Bergama 
Kaymakamı ile diğer vazifeli memurlar hakkında takibat ya
pılmasını ve adı geçenin elinde bulunan fazla yerlerin de tesbit 
ve Hâzineye iade olunmasını istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : 1937 yılında Bulgaris
tan’dan iskânlı göçmen olarak yurda gelen müştekilere tahsis 
olunan zeytinliklerin Zihna muhacirlerinden Ferid’e ait zeytin
likler içerisinde bulunduğundan işin mahkemeye aksederek ce
reyan eden muhakeme neticesinde adı geçen lehine ittihaz 
olunan karara karşı yapılan temyiz talebi üzerine kararın bo
zulup muhakemenin yeniden rüyet olunmakta bulunduğu, 
Sabri ve Şakir adındaki müştekilere ait Temyiz taleplerinin de 
henüz karara bağlanmamış olduğu ve bu duruma göre idare- 
ten yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki ihtilâfın mahkemeye intikal etmiş 
bulunmasına ve bu mevzuda kendilerinden şikâyet olunan me
murlara atfı kabil bir vazife ihmal veya suiistimali mevcutsa 

-haklarında Memurin Muhakemat Kanununa tevfikan yapılması 
gereken tahkikata! ifası da mafevk vazifeli âmirlere aidiyeti-

.167r)/5343 Osman Hasanoğlu 
ve ar.
Zevtindağ. 

Bergama - İzmir.
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Dilekçe
No.

7212/6665

7590/7025

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

ne binaen vâki talep halikında komisyonumuzca bir muamele 
ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6408 20 . IV . 1953

İsmail îlik. (Dilekçe özeti : Orman tahdit ko-
Karakavuz Köyünde. misyonu başkan ve üyeleri hak-
Karadeniz Ereğlisi. kında takibat ifasına dair).

Dilekçi : Zonguldak Vilâyetinin Ereğli Kazasının Başviran, 
Doğancılar, Gömeli köylerine gönderilen orman tahdit komis
yonu başkan ve üyelerinin suiistimallerinden ve halkm huku
kunu korumadıklarından, ezcümle fuzulen harcırah aldıkla
rından, Arap harfleri ile müsvedde yapmak suretiyle yaptık
ları işleri köylülerin gözünden sakladıklarından ve saireden 
şikâyet ederek haklarmda tahkikat ifasını istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısmda : Zonguldak Valiliğine 
tevdi olunmuş bulunan evrakı tahkikıyeye nazaran bu memur
ların bir yolsuzluğu bulunmadığı, ancak bâzı idari hataları tes- 
bit olunup haklarında inzibati ceza verilmekte olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki şikâyet üzerine; icabeden kanuni 
muamelenin yapılmış bulunmasına binaen ayrıca komisyonu
muzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6409 20 . IV . 1953

Mevlût Güner. (Dilekçe özeti : Oğlunun ölümüne
Kalanıma Köyünde. sebebiyet veren askerî doktor 31u-
Akçıaabat. saf fer ’in cezalandırılması hakkın

da).

Dilekçi : Sıhhatli bir er olarak hizmeti askeriye«ni yapmakta 
iken rahatsızlanan oğlunun bu hastalığına karşı bigâne kalıp ve 
gösterilmesi icap eden ihtimam ve tedaviyi göstermediğinden 
dolayı bir ay içerisinde hastalığın inkişaf etmesine ve nihayet 
ölümüne sebebiyet veren askeri Dr. Muzaffer’in ibreti müessire 
olacak şekilde cezalandırılmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâlelti cevabi yazısında : Mahkemece; ?a-
......... . , nığm beratına ve talep olunan tazminat için müdahilin, vazifeli

ve salahiyetli hukuk mahkemesine müracaatta muhtariyetine 
, v karar verildiği vâki temyiz talebi üzerine de dosyamn Yargıtaya

gönderildiği bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : İlgili mahkemeye intikal etmiş bulun-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

duğu anlaşılan talep hakkında bu bakamdan komisyonumuzca 
tâyini muameleye .mahal olmadığına karar verildi.

Dilekçi : Ayvacık îcra Dairesinde; 500 bin lira değerindeki 
zeytinliklerinin beş on bin liraya Molvah Nurettin’e satılarak 
mağdur edildiğinden ve adı geçen ile veresesi aleyhine açtığı 
dâvasının da sürüncemede bırakıldığından şikâyet ederek bu 
dosyasının celp ve tetkik buyurulmasım ve mağduriyetten ko
runması istemektedir.

Adalet Vekâleti cevabi yazısında : Dilekçinin; adı geçen 
Nurettin Molvah’ya ipotek senedi mukabili olan 16 bin lira 
borcundan dolayı yapılan icra takibat safhası bertafsil bildiril* 
dikten sonra gerek zeytin mahsullerinin ve gerekse zeytinlik
lerin satış ve ihale bedelinden alacaklıya 24 329 lira ödenmiş 
bulunduğu ve fazla ödenen miktar için de müstedi tarafından 
açılan istirdat dâvasının görülmesinde bir gayrikanunilik bu
lunmadığı ve bu fazla ödeme dolayısiyle müştekiyi ızrar etmiş 
bulunan Ayvacık icra Memusu Rüştü Ankan’m vazifesinde 
gösterdiği kayıtsızlık dolayısiyle hakkında; icra îflâs Kanu
nunun 13 ncü maddesine tevfikan tevbih yapılmakla iktifa 
olunmasına dair olan düşüncenin vekâlet makamınca da tasvip 
olunup ve alâkalılara tebliğ olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İncelenen dosya muhtevasına ve vekâlet 
cevabına göre yapılan satış muamelelerinin; icra tetkik merciin
den ve Temyiz Mahkemesinden dahi geçmek suretiyle kesbi 
katiyet etmiş bulunmasına keza kendinden şikâyet olunan icrâ 
memuru hakkında kanuni icabı yapıldığı anlaşılmasına ve mah
kemelerde bakılmakta olan işlere müdahale olunmasına da me- 
sağı kanuni bulunmamasına binaen bu bakımlardan talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6410 20, IV . 1953

7598/7033 Nuriye Başaran. (Dilekçe özeti : Ayvacık İcra Dai
resince yapılan bir satış muamele
sinden ve Nurettin Molvalı ile ve
resesi aleyhine açtığı dâvamn sü
rüncemede bırakıldığından şikâ
yet).

Adatepe Köyünden. 
Küçükkuyu - Ayva
cık,

Karar No. Karar tarihi

Ö411 20. IV . 1953
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Dilekçe
No.

9671/9001

8030/7456

9062/8436

8146/7567
10607/9858

Faizli Akkaya ve ar. 
Avukat.
Ergü Köyü Muhtar 
Vekili.
Kemaliye.

Recep Boz kur t. 
Edimekapı - Kara- 
gümrük Dökümcüler 
Cad. No. 65.
İstanbul.

Haydar Can ve ar. 
Muhtar.
Caferli Köyünde. 
Kemah.

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

(Dilekçe özeti : Tapulu yaylala
rına; Pertek Kazasının Şavak Aşi
reti mensuplarının vâki nüfuzlu 
müdahalelerinin menolunması hak
kında).

Dilekçiler : Köylerine ait olup ve tapuda müseccel ve ayni 
/amanda ilâma istinat eden karataş ve Munzur Dağındaki 
yaylalarına; Pertek Kazasının Şavak aşiretinden Reşolu ve 
Parcıkanlı göçebelerinin vâki tecavüz ve müdahalelerinin Er
zincan Valiliği ve İçişleri Vekâletince tecviz olunduğundan 
ve mahkemece dahi yediadil olarak bunlara teslim edildiğin
den şikâyet ve tazallümü hal ederek vukuu melhuz hâdise ve 
ihtilâtlara mahal birakılmadan hakkı mülkiyet ve tasarrufla
rının nazarı itibara alınmak suretiyle bu tecavüz ve müdaha
lelerin önlenmesini istemektedirler.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Öteden beri devam 
eden mezkûr yayla irtilâfının; Tunceli ve Erzincan Vilâyet 
hududlanmn tesbit olunmamış bulunmasından ve şikâyetçile
rin hukuku tasarrufiyelerinden ileri geldiği anlaşılmış ve mez
kûr sınırın 5 . VII . 1951 gün ve 24503 sayılı Vekiller Heyeti 
karariyle tensibedilmiş bulunduğu.

Ve zikrolunan yayla üzerindeki mülkiyet ihtilâfının da 
mahkemeye intikal edip bu babtaki dosyanın Yargıtayda ince
lenerek Kemaliye mahkemesinin verdiği salâhiyetsizlik kara
rının bozulmuş olduğu ve bu bozma karan üzerine de taraf
larca takip edilmemesi yüzünden ve adı geçen mahkeme tara
fından hiçbir muamele yapılamadığı; neticei muhakemeye kadar 
da asayişi muhil her hangi bir hâdisenin vukuuna mahal bıra
kılmamak üzere mezkûr yaylada bir âsayiş karakolu açıldığı
nı ve Savaklı’lara ait hayvanatın zarar ve ziyanını önleyici 
tedbirlerin alandığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince halli icabeden ve nite
kim alâkalı mahkemeye dahi intikal ettiği anlaşılan talep hak
kında bu bakımdan komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6412 20 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Belediye İstimlâk 
Kanununun maksadı vaz’ma mu
halif olarak vazıyed olunan arsa
sına ait encümen kararı ve satış 
muamelesinin iptal olunması hak
kında).

Dilekçi : Hiçbir âmme menfaati gözetilmeksizin ve sadece
bitişik buluna: . Zı\ Ziya’ya ait ev arsasının genişletilmesi mak-

Şemseddin Tokbay. 
Avukat.
Adana.
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Dilekçe

No.

10847/10085

sadı ile ve kendisine yeşil saha olarak istimlâk edileceği tebliğ 
olunduğu halde adı geçene devredilen ve yine mücavir bele
diye arsaları ile birleştirilerek Tahsin Mustafa Günsoy’la, 
Sinan Tekelioğlu’na satılan arsalarına ait bu gayrikanuni mu
amelenin iptal olunarak eski halin iadesi için İçişleri Vekâle
tine emir verilmesini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 2290 sayılı Kanun 
hükmüne göre tanzim ve tasdik olunan imar parselinin ta
hakkuku için dilekçiden istimlâk olunanak ve gerekli şuyulan- 
dırma muamelesi yapıldıktan sonra mücavir 26 parsel numa
ralı yer sahibi Dr. Ziya’ya verilen arsaya ait bu muamele do- 
layısiyle açılan dâvanın asliye hukuk mahkemesince ret ve 
Temyiz Mahkemesince de tasdik olunmak suretiyle katileştiği 
ve aynı mevzu hakkında Devlet Şûrasında açılan dâvanın da 
keza reddedilmiş bulunmasına binaen müştekinin vâki iddia
sının vârit olmadığı, dilekçiye ait 25 parsel numaralı yerin de 
imar plânma göre; Atatürk Parkı sahasına dâhil bulunması 
itibariyle bu durumdaki diğer arsalarla birlikte istimlâk olun
duğu, bilâhara tesbit edildiği anlaşılan fazla sahanın da arsa 
sahiplerine iade edildiği, müştekiye ait arsanm istimlâkine 
1938 yılında başlandığı halde vâki mümanaatı yüzünden bu 
muamelenin ancak 1951 yılında tekemmül ettirilip bedelinin 
de %  20 fazlası ile bankaya yatırılmış bulunduğu, bu duruma 
göre mâkul bir mucip sebebe istinat etmiyen talebin is’afma 
imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup, ilgili 
adlî ve idari kaza mercilerince de karara bağlandığı anlaşılan 
talep hakkında; bu sebebe mebni komisyonumuzca bir mua 
mele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

6413 20 . IV . 1953

(Bilekçe özeti: Vergi miktarının 
fazlalığından şikâyet).

Dilekçi : iştigal mevzuu olan arzuhalcılıktan dolayı adına 
tarholunan 101 lira götürü Gelir Vergisinin fazlalığından ve 
isabetsizliğinden şikâyet etmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısmda : Gelir Vergisi Kanu
nunun 53 ncü maddesine tevfikan ve vilâyet takdir komisyo
nunca 3 derece olarak tesbit olunan götürü verginin 3 ncü ve 
asgari derecesi üzerinden yapılan tarhiyatta bir kanunsuz
luk bulunmadığı ve dilekçinin bu mevzuda malî kaza mercilerine 
vâki müracaatları üzerine dahi matruh verginin tasdik edil
miş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Nihai olarak tetkiki Devlet Şûrasına ait 
bulunan talep hakkında bu bakımdan komisyonumuzca tâyini

Ihsan Ündar.
Arzuhalci.
Ermemek.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

muameleye mahal görülmediğine karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

6414 20 . IV . 1953

8487/7884 Abbas Çelik.
Karadurmuşltu Kö
yünde.
Kırıkhan . Hatay.

(Dilekçe özeti : 20 - 30 yıldır köy 
sakinlerinin tahtı tasarruflarında 
bulunan yerler üzerindeki zilyed- 
lik haklarının selbolunduğundan 
şikâyet)

Dilekçi : Göl metrûkâtından olup köy halkının emek ve mas
raf ihtiyarı ile meydana getirdikleri ve 30 yıldır tasarrufum 
altında bulundurdukları yerler üzerinde bu yerle hiçbir alâkası 
buluıımıyan ve yedindeki tapu senedine müsteniden Abdülkadir 
Ergüven adındaki bir şahsın vâki mülkiyet iddiaları dolayısiyle, 
2311 numaralı Kanuna tevfikan aleyhlerine men’i müdahale ka
ran verilmiş olduğundan ve bu haksız muamele aleyhine yap
tıkları müracaatlarının da müspet bir netice vermemiş bulun
duğundan şikâyetle bu karann kaldırılarak zikrolunan yerlerin 
kendilerine teslim olunmasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Üç köy halkı ile bir
likte Karadurmuşlu Köyü halkı tarafından bataklıktan kuru'tu- 
lan ve 20 yıldır bu köyler halkının işgalinde bulunan arazi üze
rinde adı geçen Abdülkadir’in vâki mülkiyet iddiası ile açtığı 
dâvanın mahalli mahkemece reddine karar verilmiş olduğu an
laşıldığından bu yerin toprak komisyonunca iş programına dâhil 
edilerek ele alınması hususunun Hatay Valiliğine yazıldığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında bu bakımdan komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal görülmediğine karar verildi.

Dilekçi : Yedindeki 50 - 100 dönümlük bir araziye ait tapu 
senedine ve dinlettiği yalancı bilirkişilerin beyanatına müste
niden, Hıdır Demirgil ve kardeşleri adına 23 küsur bin dönüm
lük bir yerin tapulama muamelesine tevessül olunduğundan şi
kâyet ederek mezkûr miktann 15 bin dönümünün Hâzineye ve 
mütebakisinin de İnler köyü şahsiyeti ile kendisine ait tapulu 
arazi bulunduğunu ifade ile bu muamelenin durdurulması için 
kanuni icabının yapılmasına emir buyuru İmasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Kokar Köyünün ta-

Karar No. Karar tarihi

6415 20 . I V . 1953

8784/8169 Iiasan Kahraman, 
inler Köyünde. 
Polattlı.

(Dilekçe özeti: Hıdır Demirgil 
adına yapılan bir tapulama mu
amelesinden şikâyet).
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

pulanması sırasında, adı geçen Hıdır Demirgil ve kardeşleri namı
na bu köyde 35 parçada 8 134 dönüm arazi tesbit olunduğu fakat 
müşteki ve muhbir tarafından yapılan ihbar üzerine 5602 sayılı 
Tapulama Kanununun 26 ncı maddesi mucibince Haymana Arazi 
Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılan 30 günlük ilân süresi 
zarfında bu kaza malmüdürlüğünce itirazda bulunulduğundan 
mezkûr arazilere ait tutanakların gezici arazi kadastro yargıç
lığına tevdi olunduğu ve bu itibarla idareten yapılacak bir 
muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercüne intikal etmiş bulunduğu 
anlaşılan vâki talep hakkında bu bakımdan komisyonumuzca 
bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Dilekçi : Tarholunan fahiş Varlık Vergisi yüzünden mali 
sarsıntıya mâruz bırakıldığı gibi bu kere de Saldalye İmalâtha
nesinde; gûya günde vasati 5 kişiden fazla işçi çalıştırmakta 
ve köylünün zatî ihtiyaç tomruklarını da mubayaa ve işlediğin
den bahsile nahiye müdürü tarafından verilen hilâfı hakikat 
bir rapora istinaden, imalâthanedeki motorun beygir kuvveti
nin dahi özel idare memuru tarafından yanlış bir şekilde tes
bit olunması neticesinde 30 yıldır almmıyan bir Muamele Vergi
sine muhatap tutulduğundan şikâyet ederek hilâfı hakikat ra
por verenler hakkında takibat ifasını ve teklif olunan verginin 
tahsilinin tehir olunmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1934 yılında tesis olu
nup ve geçirdiği yangınlardan dolayı birkaç defa terki faali 
yet ederek 1945 yılında tekrar faaliyete geçen mezkûr imalât
hanenin Muamele Vergisi bakımmdan faaliyete geçmesini bil
dirmekle vazifeli iken bu kanuni mecburiyete riayet etmiyen 
dilekçi hakkında; re’sen takdir komisyonunca tarholunan ver
giye ait ihtilâfın Vergi Temyiz Komisyonunca İncelenmekte 
bulunması itibariyle idareten yapdacak bir muamele olmadığı 
ve nahiye müdürü hakkmdaki vâki şikâyetin de vârit bulunma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep

Karar No. Karar tarihi

6416 2 0 .IV . 1953

8180/8795 F ik r i  Yüksel). (Dilekçe özeti: Muamele Vergisi 
ile teklif olunmamasına ve yanlış 
rapor verenler hakkında takibat 
ifasına dair).

Sandalya imalâtha
nesi sahibi, 
îstranca Köyü - Ça
talca.



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

-  23 -

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

hakkında tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Dilekçiler : Unın yıllardır Keşan Kazasının Zaferiye Ma
hallesi hayvanatının sıvat ve merası olarak kullanılmakta bu
lunan 400 dönümlük bir yer üzerinde Mâliyenin mülkiyet iddi
asında bulunup burasını 2 şahsa icara vermesi dolayniyle mül
kiyet iddiasında bu şahıslarla mahalle sakinleri arasında tfchad- 
düs eden ihtilâfın kaymakamlıkça 2311 numaralı Kanuna da
yanılarak isabetli bir kararla ve lehlerine olarak halledilip ve 
bu sahanın eski haline ifrağ edilmiş bulunduğunu Belediye Ka
nununun 159 ncu maddesine tevfikan mülkiyete mevzu olamı- 
yacak bulunan bu yerin yine müstecirlerine teslimi hususun
da ısrar olunduğundan belediye tarafından Hazine aleyhine 
mahkemeye müracaat olunup ve muhakemenin henüz derdest 
bulunduğu belirtilerek men’ i müdahale kararına rağmen Hâ
zinenin kanuna uygun düşmiyen bu hareketinden şikâyet et
mektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Hazine adına kayıtlı 
bulunan bu yerin topraksız halktan Ali Ocak ve arkadaşları 
tarafından kiralanmak istenmesi üzerine 1949 yılında Hâzine
ce kiraya verildiği belediye ile adı geçen mahalle sakinlerinden 
bâzılarmın bu mevzuda vâki beyan ve isteklerinin de vârit gö- 
rülmiyerek arazinin kiracılara tesliminin emredilmiş bulundu
ğu, 1951 yılı için de aynı şekilde kiraya verilmesi hususunun 
valiliğe yazıldığı.

Adı geçenler tarafından mezruatın yedirilmiş olduğu hak- 
kındaki şikâyetin de tazminat dâvası şeklinde yetkili mahkeme
ye intikal etmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkila kaza merciine ait olan talep 
hakkında bu bakımdan komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

0417 30. IV . 1953

9020/8395 Haşan Dinç ve ar. (Bilekçe özeti: Hayvanatın mera 
ve sıvattığı olan bir yerin Maliye 
Vekâletince eşhasa kiraya verildi
ğinden şikâyet).

Belediye âzasından. 
Zaferiye Mah. den. 
Keşan.

Karar No. Karar tarihi

6418 20. IV . 1953



9021 /8396 

10982/10218

Dilekçe
N o.

9060/8434

24

Mulhlis Ocak. 

Atattürlk Cad. 

Lokantacı. 

Zonguldak.

D ile k ç e  s a h ib in in

a d ı, so ya d ı ve ad re s i Ko. ıisyon kararı ve ne sebepten verildiği

( Dilekçe özeti : Yaptırmış olduğu 
evin gayrikanuni olarak yıktırıldı- 
ğından şikâyet).

Dilekçi : Cezalı ruhsat harcı vermek suretiyle yaptırmış ol
duğu iki katlı evinin inşası sırasında hiçbir mümanaat görme
diği halde bilâhara Zonguldak Belediyesi tarafından ve 5431 
sayılı Kanun yanlış tatbik olunmak suretiyle mezkûr binası
nın yıktırılıp ve mağdur edilmiş bulunduğundan şikâyet 
ederek; adı geçen belediyenin yersiz olan müdahalesinin men’- 
ini ve mülkiyet hakkının korunmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısmda : Müştekinin iddia
larının vârit olmadığı ve bu konuda açtığı dâvanın da Devlet 
Şûrası 6 ncı Dairesinin 50/1228 sayılı Karan ile reddedilmiş 
bulunduğu bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercince incelenerek karara bağ
landığı anlaşılan talep hakkında bu bakımdan komisyonumuz
ca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6419 20 . IV . 1953

Haşan Süngü. 

Demirlibaihçe A kp ı-  

n ar So. No. 54. 

Ankara.

(Dilekçe özeti : Aleyhine kesbi ka
tiyet eden iki ilâmdan şikâyet).

Dilekçi : Yaptırmış olduğu 2 bina dolayısiyle Fatma Kav- 
rak ve Şaziye adlarındaki kişiler tarafından hakkında Anka
ra Asliye 6 ncı Hukuk ve Birinci Hukuk mahkemelerinde açı
lan men’i müdahale dâvalarından her ikisinin de bina kıy
metlerinin, tecavüz olunduğu iddia olunan arsa kısımlarına 
nazaran üstün bulunmasına rağmen aleyhine karara bağlana
rak ve temyizen de tasdik edilmiş bulunduğundan şikâyet 
ederek mahkemece takdir olunan 1040 liranın arsa sahiple
rinden alınarak kendisine verilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Açılan her iki dâva
nın da derecatttan geçmek suretiyle kesbi katiyet etmiş bu
lunduğu ve mahkeme tarafından dâvacılann himaye olundu
ğu yolundaki iddianın da vârit bulunmadığı kanaatine va- 
nldığından Vekâletçe yapılacak bir muamele olmadığı bildi
rilmektedir.

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi muvacehe
sinde; vâki talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifa
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6420 2 0 .IV . 1953



9131/8503

Dilekçe
No.

9174/8543

9173/85(42

A l i  A k g ü l 

Bayram  yerinde  

B ağ  evinde.

Denizli.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Aleyhine açılan 
Tapu iptal dâvasının mahkemece 
biran öruce karara bağlanmasının 
temin buyurulması hakkında).

Dilekçi : Vekiller Heyeti karan ile yerleştirildiği Çal Ka
zasının Mahmutgazi Köyünde; Hazine tarafından kendisine 
verilip ve adına tescil edilmiş bulunan yeri hakkında; 13 yıl
lık hakkı tasarrufuna rağmen eski şagilleri tarafından açılan 
tapu iptal ve men’i müdahale dâvasının sürüncemede bıra
kıldığından ve dâvacılar tarafından müdahaleye kalkışıldı- 
kıldığından şikâyet ederek bir an önce keşfinin icrası ile ve dâ
vanın Hazine tarafından takip ve reddi esbabının istikmal bu
yurulmasın istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında: Mezkûr dâvaya Hâ
zinece müdahale edilerek lehte hüküm istihsal edilmiş ve do- 
layısiyle dilekçinin talebinin yerine getirilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düdünüldü : Vekâlet cevabına göre; yerine geldiği 
anlaşılan talep hakkında Komisyonumuzca aynca bir mua
mele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  26 —

K o m is y o n  k a r a r ı ve ne sebep ten  v e r i ld iğ i

6421 20 . IV  . 1053

Öm er Grönilütaş. 

Oğuzhan - Köyünden  

M alazgirt.

İhsan K ı l ıç  ve ar. 

Belediye Üyesi. 

M alazgirt.

(Dilekçe özeti : Kendilerini gayri- 
kanuni tevkif eden Malazgirt Sav
cısından şikâyet).

Dilekçiler : Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Salâhattdn Ulu- 
soy tarafından şahsi ve hissi sebeplerle ve gayrikanuni ola
rak tevkif edilmiş bulunduklarından şikâyet ederek icabeden 
muamelenin süratle ifasını istemetkedirler.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen savcınm 
mezkûr hâdisedeki hatalı hareketi suç teşkil eder mahiyette 
görülerek tahtı muhakemeye alınıp ve Hâkimler Kanununun 
107 nci maddesine tievfikan hakkında icabeden muamelenin 
ifası için soruşturma evrakının Bingöl Savcılığına gönderil
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında aynca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6422 20 . IV  . 1953



-  -
Dilekçe

No.

10886/10123

9240/8606

Hrant Arşam. 
Civunyan.
Kınalıada Çandarlı 
Sokak No. 9. 
İstanbul.

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

(Dilekçe özeti : Yedek subay olma 
hakktmn tanınmasına dair').

Dilekçi : İstanbul Hukuk Fakültesinin 3 ncü sınıfında 
iken ve 1948 yılmda iştirak ettiği askerlik kampında bölük 
komutam Yüzbaşı Galib’in; kendisine ve diğer gayrimüslim 
arkadaşlarına sade bu sıfatlarından dolayı yedek subay ola
maz şeklinde verdiği sicil yüzünden şerefli bir Türk vatanda
şı olarak bu haktan mahrum bırakıldığından şikâyetle bunun 
tashihan kaldırılmasını ve mağduriyeti cihetine gidilmemesi 
için de askerlik şubesine emir verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
yedek subay yetiştirilmesi için mensup olduğu askerlik şube
sine gerekli emirin verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre yerine getiril
diği anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele 
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6423 20. IV . 1953

Hamit Çetin ve ar. (Dilekçe Özeti : Köyün şu iktiya-
Golbent Köyünde. ct için verilen bir istimlâk kararı-
Söke. nın kaza idare heyetince bozuldu

ğundan şikâyet).

Dilekçiler : Senenin bilhassa yaz aylarında mücavir köy
lerden göç eden halk ve hayvanatın su ihtiyacına cevap ver- 
miyen mevcut su sıkıntısının giderilmesi maksadı ile ve köy 
ihtiyar heyeti tarafından Sermet Azbazdar adındaki kişiye ait 
memba ve iki dönümlük bir sahanın istimlâkine karar veril
miş ise de adı geçenin vâki itirazı üzerine bu kararın gûya kö
yün ihtiyacına cevap verecek miktarda suya sahip ve nüfu
sunun da 85 kişiden ibaret olduğu ve dolayısiyle bu kararda 
umumi bir menfaat bulunmadığı mülâhazasiyle kaza idare 
heyetince bozulmuş olmasından üzüntü duyduklannı ifade 
ederek durumun yeniden tahkik ettirilip ve köy heyeti kara- 
nmn tasdiki esbabımn temin buyurulmasım istemektedirler.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısmda : Köy ihtiyar heyetin
ce Köy Kanununun 44 ncü maddesine tevfikan verilmiş olan 
istimlâk karannm kaza idare heyetince belirtilen mucip se
bebe dayanılarak filhakika bozulmuş olduğu ve bozma karan 
aleyhine ihtiyar heyetince itirazen açılan dâvanın da Devlet 
Şûrası tarafından husumet tevcihi yönünden reddedilmiş ve 
müddeti içerisinde il idare kurullarına yapılmış bir müracat 
da bulunulmadığından kaza idare heyetinin mevzuubahis ka
rarının kesinleştiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan ta
lep hakkında bu bakımdan komisyonumuzca bir muamele ifa-



—  27 —
l) i le k ç e

N o .

2529/8872

9566/8908

D ile k ç e  s a h ib in in

a d ı, so ya d ı ve  a d re s i K o m is y o n  k a r a r ı  ve  ne sebep ten  v e r i ld iğ i

sına mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

6424 20. IV  . 1963

(Dilekçe özeti: Hınıs Asliye Sulh 
Hukuk mahkemelerinde derdest 
bulunan dâvalarının bir an önce 
ne ticelendirilmesi hakkında).

Dilekçi : Dedesinden müntakil 73 parça gayrimenkulüne 
vâki fuzuli müdahalenin men’ine ecrimisil talebi ile açtığı 11 
aded dâvanın 4 yıldır neticelenmediğinden tazallümü hal ederek 
Hınıs Asliye ve Sulh Hukuk mahkemelerinde derdest bulunan 
bu dâvalarının elindeki veraset ilâmı dairesinde ve bir an önce 
neticelendirilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr dâvaların he
nüz derdesti rüyet bulunduğu ve yargılama safahatında her 
hangi bir usulsüzlük ve kanunsuzluk olmadığı gibi dâva ikame 
tarihine nazaran şikâyeti mucip olacak şekilde her hangi bir 
gecikme de vâki olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesine göre; vâki talep hakkında komisyonumuzca yapıla
cak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6425 20. IV  . 1953

(Dilekçe özeti : Ayaş Cumhuriyet 
Savcısı, Hakimi ve jandarma ku
mandanından şikâyet .

Dilekçi : Ayaş Cumhuriyet Savcası ile Hâkimi ve Jandarma 
Kumandanının kendisine besledikleri husumet dolayısiyle ve 
tertip ettikleri bir hırsızlık isnadı yüzünden müdafaa şahitleri 
dahi dinlenmeksizin ve verilen ifadelerdeki mübayenet dahi na
zarı itibara alınmaksızın keza vâki beyan hilâfına zabıt tanzim 
olunmak suretiyle haksız yere mahkûm ettirilmiş bulunduğun
dan her vatandaşa ve bahusus kendisine tahammül edilemiye- 
cek haksızlıklar yaptıklarımdan ve saireden şikâyet ederek gön
derilecek bir müfettişle haklarında tahkikat yaptırılmasını is
temektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Bir hırsızlık isnadın
dan dolayı müşteki hakkında yapılan takibat sonunda 1 sene 
6 ay hapis ve o kadar müddet emniyeti umumiye nezareti al
tında bulundurmak cezasına ve aynı zamanda suçun mahiyeti
ne göre hükümle birlikte tevkif kararı verildiği ve hükmün 
Temyiz Mahkemesince de tasdik edilmiş bulunduğu, müşteki 
tarafından yapılan reddi hâkim talebinin de merciince kabul

Mehmet Kepekli 

Cam iiatik  M alı. de. 

Ayaş.

Şahin Karataş. 

Kayabaşı Mah. de, 

H ın ıs.
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edilmemiş bulunması itibariyle haksız yere tevkif olunma iddi
asının varit bulunmadığı,

Dilekçinin; diğer iddialarına teyideder delil ve emare de 
bulunmadığı bitahkik anlaşılmakla bu husustaki dosyanın hıf
zedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki talep hak
kında tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

K a ra r  No. K a ra r  tarih i

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

6426 20 . IV . 1953

( Dilekçe özeti : Saimbeyli Hukuk 
hâkiminden şikâyet).

Dilekçi : 947/30’ saydı dâva dosyası üzerine yaptağı keşifte 
Temyiz Mahkemesi bozma kararına riayet etmediği gibi kendi
sine dahi hiçbir tebligat ve tapu senedi tatbiki yapmıyarak dâ- 
vacı ile birlikte hareket etmek suretiyle hukukunun ziyama se
bebiyet veren hâkim ve şerikleri hakkında gerekli tahkikatın 
yapılmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr dâvaya ait 
verilen karann Yargıtayca tasdik ve vaki tashihi karar talebinin 
de reddedilmiş bulunmasına binaen Vekâletçe yapılacak mu
amele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki şikâyet konusunun 2556 sayılı 
Hâkimler Kanununun tâyin ve tesbit ettiği esaslar dairesinde 
incelenip ve alınacak neticeye göre muamele ifası Adalet Ve
kâletine ait bulunmasına binaen vâki talep hakkında bu bakım
dan komisyonumuzca tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6427 20. IV . 1953

(Dilekçe özeti : Yedek subay .olma 
hakkının tanınmasına dair).

Dilekçi : iştirak ettiği askerlik kampında kamp bölük ko 
mutam tarafından, mücerret soy adlarından dolayı kendisi ve 
arkadaşları hakkında beslenilen menfi hissiyat dolayısiyle, ye
dek subay olamaz şeklinde bir sicil verilmiş olduğu için kanu
nen bahşolunan bu haktan mahrum bırakıldığından şikâyetle 
hakkının tanınmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
yedek subay yetiştirilmesi için gerekli emrin verilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre isteğin yerine ge
tirilmiş bulunduğu anlaşıldığından komisyonumuzca ayrıca ya-

9822/9145 Kostantin Valhon
Beyoğlu Hamalbaşı 
Cad. Bastan Mah. 
Fesliyerı So. No. 55. 

İstanbul.

9657/8997 M ustafa Bayterauı-.

D oğanlı Köyünden. 

Saimbeyli.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

pılacak bir muamele olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

0428 20. IV . 1961

9841/9162 Haşan Teıtik. 
Merkez Orman İş
letmesi Onman 
Mühendisi.
Ankara.

( Dilekçti iketi : Tebdilihavah bu
lunduğu zamana, ait verilmeyen 
maaşının tediyesi hakkında).

Dilekçi : Asteğmen olarak yapmakta olduğu askerliği sı
rasında vâki rahatsızlığı dolayısiyle verilen ilk tebdilhava müd
detine ait olup Millî Savunma Vekâletince ödenmiyen maaşla
rının tediyesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : O tarihte mer’i 
olan Ordu Beden Kabiliyeti Talimatnamesinin 34 ncü maddesi
ne tevfikan terhis edilmiş bulunan dilekçinin o an için ordu 
ile alâkası kesilmiş olması itibari ille kendisine bu devre için 
maaş verilmesine kanuni imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında bu sebebe binaen komisyonumuzca yapılacak bir mua
mele bulunmadığına karar verildi,

Karar No. Karar tarihi

6429 20. IV . 1968

9882/9200 Rifat Sonar.
Cumhuriyet Mah. 
Kaptan So. No. 5h 
Eskişehir.

(Dilekçe özeti : Vâki meslek has
talığından dolayı tazminat veril
mediğinden şikâyet).

Dilekçi : Ateşçi olarak çalışmakta olduğu Eskişehir îkmal 
Merkezinde vazifesi icabı tutulduğu göğü» hastalığından do
layı verilen raporla işine^on verildiğini, talimatnameye tev
fikan yapılması icabeden tedavi yapılmadığı gibi, meslek 
hastalığı dolayısiyle itası gereken tazminatın da verilmemiş 
olduğunu ifade ederek ya gerekli tazminatın verilmesini ve 
yahut tedavi ettirilip vazifesine iade olunmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
komisyonca Hava Kuvvetlerine gönderilmemiş olması keza dos
ya arasında; müştekinin Çalışma Vekâletinden aldiığı cevabın 
bulunması itibariyle Dilekçe Komisyonunca ilgili makamdan 
bir izahat talep olunmadığı kanaatine varılmakla; adı geçen 
komutanlıkça doğrudan doğruya müştekiye gönderilen ceva
bın bir suretinin ekli olarak sunulduğu belirtilmektedir.

Mezkûr tebligatla da müştekiye; 3008 sayılı Iş Kanununa 
tevfikan gereken tazminatın ödendiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talap



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

9929/9242 Şakir Küser.
Ahmetler Mah. den. 
Karapürçek - Akyazı

11166/10392 İbrahim E tem Soy
kan.
Yüksek Ziraat Ens
titüsü Mah. Kenar 
So. No. 2.
Ankara.

hakkmda bu bakandan komisyonumuzca yapılacak bir mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6430 20. IV  . 1953

( Dilekçe özeti : İşgal ettiği evin 
kendisinden alınmaması hakkın
da).

Dilekçi : Tarihten 20 yıl önce Yugoslavya’dan gelerek Ak
yazı’nın Karapürçek Nahiyesi Ahmetler Köyüne iskân olundu
ğunu ve muhacir sıfatı ile iskânına tahsis olunup ve işgal et 
mekte bulunduğu evin bu ktere kendisinden geri alınmak isten
diğinden şikâyet ve tazallümü hal etmektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçi ve efradı ailesinin 
işgalleri altında bulundurdukları bu evin kendilerine iskân 
yolu ile tahsis edilmediği ve 885 sayılı Kanunun muvakkat 
maddesinde yazılı müddet içerisinde müracaat etmedikleri için 
müştekinin iskân hakkının dahi sâkrt olduğu, bu itibarla bu 
evin; iskân hakkını haiz bir göçmene verilmesini teminen 2510 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine istinaden tahliyesi için nahiye 
müdürlüğüne emir verilmiş bulunduğu ve bu muamelede ka
nuna mugayir bir cihet olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bu
lunan dilekçinin vâki talebi hakkında komisyonumuzca bir 
muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6431 20 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Kesilen yetim ay
lığının iadeten tahsisi hakkında).

• Dilekçi : Almakta olduğu yetim miaaşunn; 19 yaşını ikmal 
etmiş bulunduğu tarihte henüz lise son sınıfında olması itiba
riyle kesilmiş bulunduğundan tazallümühal ederek devam etti
ği Tarsus Kollejinin 12 sınıf olması bakımından mezkûr yaşta li
seyi bitirmiş olmasına imkân bulunmadığı keza halen yüksek 
tahsile devam etmetke olduğuna göre maaşınm iadeten tahsisini 
istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanunun 
133 ncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmış bulunan 1683 sa
yılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 47 nci maddesine göre 
erkek çocukların 20 yaşına duhullrinde yetim maaşlarının 
kesileceği yüksek tahsilde bulunan çocukların maaşlarının da
25 yaşını geçmemek üzere tahsillerini ikmale kadar verileceği 
yazılı bulunduğu ve bu mevzu üzerinde ittihaz olunan karar
larla da 20 yaşma duhul tarihinde yüksek okullardan birine ka-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

15747/14703 Emin Girdivan, 
16491/15391 Meşrutiyet Cad.

77/9 No. Ankara.

15586/14551 Hatice Şinik.
Denizciler Cad. 
Çalışkanlar So. No. 
4.
Ankara.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

yıtlı bulunulması takarrür etmiş bulunduğundan 19 yaşını bi
tirdiği vakit henüz lisede olan dilekçinin bu madde hükmünden 
faydalanarak aylığının ödenmesine imkân bulunmadığı ve müd
deti geçtikten sonra Danıştaya da müracaat etmiş olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca yapılacak muamele olmadığına üyeden 
Mehmet Bahadır’in vâki muhalefetine karşılık ve ekseriyetle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6432 2 0 .IV . 1953

(Dilekçe özeti : 5269 sayılı kanun
dan faydalandırılması hakkında).

Dilekçi : Birinci Devrede Van Mebusluğuna seçilip ve 
Meclise iltihak için istediği harcırah ve mezuniyet (emsalleri
ne verilmekte olan iki ay yerine, 1 aylık izin isteği) üzerine ve 
başkaca hiçbir müracaatı dahi mesbuk bulunmadığı halde müs
tafi addedilerek bu hizmetten ve ilâveten şeref hissesinden 
mahrum bırakılmasının hak ve adle uygun düşmediğini ifade 
ederek bu durumdan kurtarılması için Birinci Devre mebusla
rına verilmekte olan aylıktan kendisinin de faydalandırılması
nı istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında: Mumaileyh her ne ka
dar Birinci Devre mebusluğuna seçilmiş ise de istifa etti
ğine dair olup ve Van Vilâyetinden gelen 3 Temmuz 1336 tarihli 
telgrafın Umumi Heyetin 1336 tarihli 26 ncı Birleşiminde okun
muş bulunduğu ve bu durumu itibariyle 5269 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesine göre kendisine aylık bağlanmasının mümkün 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
bir muamele ifasına mahal olmadığına, dilekçinin kaza mercii
ne da.hi müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6433 20. IV . 1953

(Dilekçe özeti : Enver Gökçen’in 
tahliye olunması veya umumi ceaa 
evine gönderilmesi ve m evkufiyeti 
15 aydır gayrikanuni otar ak de
vam ettirenler hakkında takibat 
ifasına dair).

Dilekçi : Kardeşi Enver Gökçen’in 15 aydır ve gayrikanu
ni olarak ve kendisine hiçbir suc isnat olunmaksızın İstanbul 
Emniyet Müdürlüğünün 1 nci şube hapis odalarından birinde
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16897/15747 Yunus Koçak. mevkuf bulundurulduğundan ve vâki müracaatlarına rağmen
Avukat. ne tahliye ve ne de mahkemeye sevkolunduğundan ve bu su-
Adliye. karşısı. retle Askeri Ceza Muhakemeleri Usulü kanunlarının 104 ve
Sakarya Ap. No. 3. 105 nci maddeleri hilâfma mevkufiyet halinin devam ettiril 
Ankara. mekte olduğundan şikâyetle bu halden bütün efradı ailesinin

elem duyduğunu ifade ederek tevkife nihayet verilmesini, 
mümkün bulunmadığı takdirde umumi ceza evine sevkı ve 
bu gayrikanuni muameleden dolayı alâkalılar hakkında taki
bat ifasını istemektedir.

içişleri ve Millî Savunma Vekâletlerinin cevabi yazısında : 
Tezkerelerde yazılı sebebe binaen Ankara garnizon komu

tanlığı âmiri adliliğince 20 . XI . 1951 de tevkifine karar ve
rilip ve İstanbul'da yapılmakta olan tahkikat dolayısiyle ve 
garnizonun tevkiften gözetilen gayeye elverişli müsait yeri 
bulunmaması itibarı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünce bu 
maksatla temin ve adı geçen garnizon emrine tahsis edilen 
birinci şube hapis odalarında hakkmdaki tevkif kararı infaz 
edilmekte bulunan bu şahsın tahkikatının selâmeti bakımın
dan sair mevkuflarla bir araya konulmasının kabil olmadığı 
ve hâdisenin kaza organlarına intikal edip soruşturma saha
sında bulunmasına binaen talep hakkında yapılacak bir mu
amele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : işin kaza organlarına intikâl etmiş 
bulunmasına ve mevkufiyet halinin devam ettirilip ettirilmi- 
yeceği cihetlinin takdiri de keza bu organlara ait olmasına 
binaen talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal olmadığına ve diğer hususlara mütaallik iddiaların da 
vekâletçe kanun hükümleri dairesinde tahkik ettirilip hâsıl 
olacak neticeye göre iktizasının yapılması uygun olacağına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

6434 20 . IV . 1953

16645/15530 Saffet Bilen. (D ilek çe  özeti : D e v le t  Şurası ta-

Vezneciler Tramvay rafından vâki em eklilik m uam ele -

Oad. No. 70. sinin iptali üzerine E m ek li  Sandığı

İstanbul. tarafından adına tahakkuk ettiri

len 4 4 7 0  liranın İnhisarlar İdare

since tazm in pdilm esi hakkında) .

Dilekçi: inhisarlar idaresi Başmüfettişi iken 30 hizmet yı
lım doldurmuş olduğundan dolayı 1 . VIII . 1949 tarihinde 
emekliye sevkedilip açtığı idari dâva neticesinde de Devlet 
Şûrasının 12 . X . 1950 tarihli kararı ille bu muamelenin iptal
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Dilekçe

No.

166)76/15471

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

edilmiş bulunduğu ancak idare tarafından eski memuriyetine 
tâyin edilmiyerek Bitlis Başmüdürlüğüne tâyin kılınması üze
rine kendi isteğilyle 1 . I . 1951 tarihinde ikinci defa emekli
ye ayrılmış bulunduğunu ifade ile emeklilik muamelesinin 
iptali üzerine Emekli Sandığı tarafından kendisine ödenen 
4470 liranın istirdadına tevessül olunduğundan mezkûr meb
lâğın hizmet hususu ilâmla sabit olan idare tarafından tazmi- 
nen ödenmesi hususunda gereken muamelenin yapılmasını is
temektedir.

Dâva dosyasında bulunan Emekli Sandığının 2795 sayılı 
yazısı ile Devlet Şûrasının 12 . X . 1950 tarihli mezkûr kararı 
dilekçinin beyanını müeyyit bulunmakta ve 16 . VI . 1952 ta
rih ve Devlet Şûrası 5 nci Dairesinin 52/1854 sayılı kararı ile 
de dilekçinin vâki tazmin talebinin süre aşımından reddedil
miş bulunduğu görülmektedir.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında : 
Dilekçinin 1 ve 2 nci defa olarak emekliye ayrılması şekli tah
sis olunan emekli aylık ve ikramiyesi hakkında izahat veril
dikten sonra mumaileyhin birinci defa emekliye sevkedildiği 
zaman Tekel Emekli Sandığınca ödenen emekli ikramiyesin
den olan 6600 lira borcuna bu kere tahakkuk eden 3570 lira 
emekli ikramiyesi mahsup edilerek 900 lira keza emeklilik 
muamelesi iptal edilmiş bulunduğundan emekli aylığından 
olan 3570 lira ki ceman yekûn 4470 lira borcunun 1 . I . 1951 
tarihinden itibaren bağlanan aylığından 5434 sayıilı Kanunim 
121 nci maddesi gereğince 3 ayda 170 lira kesilmek suretiyle, 
tahsil edilmekte bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup ve nite
kim Devlet Şûrasına dahi intikal etmiş bulunduğu anlaşılan 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6435 20 . IV . 1953

Hüseyin Sunel.
Merkez İstiklâl Oku 
îu öğretmemi.
Çorum.

Dilekçi : 40 liradan 50 lira maaşa terfi müddetini 31.V.1950 
tarihinde ikmal ettiği halde ancak çıkarılan son kadro kanu
nundan istifade ettirilerek 1 . VII . 1952 tarihinde bu dereceye 
yükselebildiğini ve dolayısiyle kendisi ye emsallerinin 25 aylık 
bir gecikme yüzünden mütaakıp terfilerinde de mağdur bir 
vaziyete düşmüş olacaklarını ifade ederek mezkûr müddetin 
almakta olduğu maaş derecesindeki terfi müddetine eklenme
sini istemektedir.

(D ilek çe  özeti : K adrosu zluk  y ü 

zünden terfiin d e vâki 25  aylık  g e 

cikm enin halihazır maaş d erece

sindeki terfi m ü d detin e eklenm esi 
hakkında).
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

Millî Eğitim Vekâleti cevabi yazısında : Yüksek Meclisin 
837 sayılı karan gereğince evvele teşmil edilmek suretiyle terfi 
yapılamayacağı gibi 4598 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile de 
her maaş derecetsinde bilfiil 3 yıl çalışmak şartı ile terfi edi 
lebileceği bildirilmiş bulunduğundan dileğin yerine getirilme
sine imkân görülemediği bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

6436 20 . IV . 1953

Başkan 
M araş 

Abd ullah  A y t e m iz

Sözcü
Bolu

Kâtip
B i l e c i k Ankara 

Ömer Bilen

Balıkesir 
A li  Fahri İşeri

Elâzığ  
Ilâ m it A li  Y ö n e y

K a rs 
Mehmet Bahtıdır

Malatya 
Nuri Ocakcıoğlu

M alatya  
A bdütkadir özbatj

Seyhan  
Salim Serçe

Urfa
Iteşit, K em a l Tim uroqlu

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

18156/16889 Hilmi Eren.
İlce Jandarma Ko
mutanı Kdm. Yzb. 
Doğubayazıt.

(Dilekçe özeti : Cezasının bütün 
neticeleriyle birlikte affı hakkın
da).

Dilekçi : Of Kazası Jandarma Bölük Komutam iken üstü
ne selâm vermediği ve bu suretle hürmetsizlik ettiği yolunda 
bir isnada mâruz kalarak neticede askerî mahkemece haksız 
yere on gün oda hapsine mahkûm edildiğini ve bu ceza müna
sebetiyle de emsalinden geç terfi eylediğini beyanla, sözü ge
çen hapis cezasının bütün neticeleriyle birlikte affını ve nas
binin düzeltilmesini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin on gün 
oda hapsine mahkûm edilmesi ve bu baptaki hükmün de kati
leşmesi üzerine 4273 sayılı Terfi Kanununun 8 nci maddesi 
gereğince kıdeminden on günün indirilerek mezkûr kanunun 17 
nci maddesinde tâyin kılınmış olan tarihten bir sene sonra 
terfi ettirilmiş olduğu bildirilmektedir.

içtüzüğün 54 ncü maddesi veçhile Adalet ve içişleri Ve
kâletlerinden davet edilen mümessiller, Ceza işleri Umum Müdü
rü Nafiz Yamanoğlu ve Jandarma Genel Komutanlığında As
kerî Adlî Hâkim Şükrü Olçay’ın binnetice hususi affı müstel- 
zim bir hal ve sebep göremediklerine mütedair olan beyanla
rından sonra, işin gereği komisyonca görüşülüp düşünüldü: 

Bahis mevzuu suç ve ceza 5677 sayılı A f Kanununun neş
rinden evvel vukubulmuş ve hükmedilmiştir. Kıdemden tenzi
lât icrası hakkındaki muamele de bu mahkûmiyet dolayısiyle 
yapılmış ve buna müteferri bulunmuştur. 14 Mayıs 1950 tari
hinden evvel işlenmiş olan bu kabîl suçlar ve hükmedilen ce
zalar, mezkûr Af Kanununun 1 nci maddesinin şümulü içine 
girmekte ve bu itibarla suçluluk hali ve hükmolunan ceza bü
tün neticeleriyle birlikte ortadan kalkmış ( bulunmaktadır. Di
lekçinin suç ve ceızası, sözü edilen Af Kanununun 7 nci madde
sindeki istisnalar arasında da yer almamıştır.

Binaenaleyh, mumaileyhin durumunun bu esas dairesinde 
ait olduğu veikâletçe yeniden incelenerek gereken işlemin ya
pılmasına ve bu bakımdan husuusi af talebi hakkında muame-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
\o. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

le ifasına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

6487 2 . V I . 1953

B a ş k a n  v e r i n e  S ö z c ü  K â t i p

Bilecik Bolu Bilecik Konya
İsmail Aşkın Abdürrahman Fahri Ağaoğlu

Klâzığ (liinıügane Kastamonu Malatya
Hâmi l  Al i  Yihuıj  A h i m i  Ktı ı ıol  Yanm a M uzaffer Ali Mühto Nuri Ocakcıoğlu

Malatya 
. [ I ı ı l i i l l , a d i r  ( h h u j i

Tokad 
Ait na l  ( İ mka n

Trabzon 
Salih Esad Alperen
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

14322/13339 Ya^ar Turgut Caıı.
Veteriner Fakütesi 
Sömestr 8. No. 3691 
öğrencilerinden. 
Ankara.

'K om isyon  kararı ve ne seb ep len  veri ld iğ i

(D i lc k y  üzeli : Kir dersten vize 
hakkı rı rilmesitıe dair)

Dilekçi : Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim 
ve İmtihan Yönetmeliğine g-Jrc 7 vc 8 nci sömestrlerde okutul
ması lâzımgelen (ayak hastalıkları ve nal tekniği) dersine otuz 
bir saat devam etmiş ve bu suretle aranılan nispet, hâsıl olmuş 
iken Fakültece sözü geçen dersten kendisine vize hakkı ve
rilmemekte olduğunu beyanla, bahis mevzuu hakkın verilmesi 
hususunun karar altına alınmasına istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısına bağlı Dekanlık tez
keresinde : Yeni Yönetmeliğin 21. I I I . 1951 tarihinde yürürlü
ğe girdiği ve bahis mevzuu dersin okutulmasına ise bu yönet
meliğin meriyeti tarihinden önce hazırlanan program gereğin
ce 6 nci sömestr i  en itibaren başlanmış olduğu ve dilekçinin 
devamı muayyen nispete baliğ olmadığından kendisine vize 
hakka verilmediği bildirilmektedir.

Görülen lüzum üzerine mümessil olarak davet edilen Vete
riner Fakültesi Dekanı Mecit Erkul’un bu baptaki beyanının 
hulâsası da : 21 Mart 1951 tarihinde mer’i olmaya başlıyan ye- 

,ni Yönetmeliğin dilekçinin iddiasını müeyyit bulunduğu ancak 
eski yönetmelik zamanında, yani 21 Mart 1951 den evvel tan
zim edilen ders programına göre (Ayak hastalıkları ve nal 
tekniği) dersi 6 nci sömestrden itibaren okutulmaya başlanmış 
ve mezkûr programın değiştirilmesine de tedrisatın ilerlemiş 
olmasından dolayı imkân görülememiş olduğu, kış döneminde 
ise mezkûr dersin Yönetmelik gereğince 7 ve 8 nci sömestrlere 
alındığı, dilekçinin iddiasını kabul etmek lâzımgelse bile mu
ayyen sömestrler zarfında 32 saat devam etmesi zaruri iken 
bir noksaniyle 31 saat devamda bulunduğundan, bu itibarla da 
kendisine vize hakkı verilemiyeceği merkezindedir.

Gereği düşünüldü : Ankara Üniversitesi Veteriner Fakül
tesi Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğine göre 7 ve 8 nci sömes
trlerde okutulması lâzımgelen (Ayak hastalıkları ve nal tek
niği) dersinin mezkûr Yönetmelik hilâfına 6 nci sömestrden 
itibaren tedrisine başlanmış olması keyfiyetinin ilzam edici 
bir müeyyidesi olmamak icabedeceğine ve sureti kabule naza
ran dilekçinin otuz bir saate baliğ olan devamı, bahsedilen iki 
sömestr zarfında okutulması gereken ders adedinin üçte ikisini 
geçmekte olduğundan bu miktar yönetmelik ile muayyen nis
petin fevkmda bulunmasına ve bahis mevzuu yönetmeliğin ders 
programına değil, bu programın yönetmeliğe tevfik edilmesi 
tabiî ve zaruri olmak hasebiyle Fakülte Dekanının vâki beyan 
ve izahı da bu neticeye müessir göriilememesine binaen, dilekçi
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildi#

Yaşar Turgut Çan’a sözü edilen dersten vize hakkı verilmesine 
ve müstelzim bulunduğu muamelenin Fakültece ifaaı lüzumuna 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihî

6438 9 .V I .1953

B a ş k a n  

M a r a ş  

\bdullah A y  temiz

Sözcü
Bolu

Kâtip 
Bilecik 

İsmail Aşkın
Ankara 

Ömer Bürn

B a l ık e s i r  

AH Fahri işeri
K o n y a

Abdürrahman Fahri Ağaoğlu
E lâzığ  Kastamonu

/ /  âmil Ali Yön ey Muzaffer Â li Mühto

M a la ty a  S e y h a n  T o k a d  ‘ Trabzon
Nuri Ocakcıoğlu Salim Serçe Ahmel (Hırkan Salih Esad Alperen

Y o z g a d
Faik Erbaş

Z o n g u l d a k  

R if at Sivişoğlu
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

17419/16216 Ükkâş Kuran«].
Kepenek Mah. de. 
Gaziantep.

( Dilekçe özeti : İstiklâl madalyası 
şeridimin kırmızıya, tahvili hakkın
da).

Dilekçi : Gazianteb Mücadelesinde gösterdiği hamaset ve 
fedakârlıktan dolayı kendisine verilmiş olan beyaz şeritli İs
tiklâl Madalyasının kırmızı şeritliye tahvilini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısmda : Bahis mev
zuu İstiklâl Madalyası dilekçiye Büyük Millet Meclisince ve
rilmiş olduğuna göre bu madalya şeridinin kırmızıya tahvili 
hususunun da müşarünileyh Meclis tarafından karara bağlan
ması lâzımgeleceği bildirilmektedir.

Millî Savunma Komisyonunun 29 . V . 1953 gün ve 24/17419/ 
16216 sayılı mütalâasında da : Büyük Millet Meclisinin 2 nci 
İntihap Devresinin 47 nci içtimamda beyaz şeritli madalya 
almaya lâyık görülen zevat arasında dilekçinin de bulunduğu 
ve mumaileyhin tahkimat işlerinde ve düşman karşısında bü
yük hizmetler görmüş olduğu komisyona ibraz edilen vesaik 
ile ve o esnada Gazianteb de bulunan komisyon âzasından bâzı 
zevatın şahadetleriyle sabit olmuş ve binnetice cephede düş
man ile savaşan fedakâr vatandaşlarımızdan bulunduğuma ka
naat getirilerek, hâmil olduğu beyaz şeritli İstiklâl Madalya
sının 66 sayılı Kanunun 5 nci maddesi mucibince kırmızı şe
ritliye tahvili oy birliğiyle mütalâa edilmiştir, denilmektedir.

Gereği düşünüldü : 977 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
son fıkrasında, Büyük Millet Meclisince İstiklâl Madalyasına 
mütaallik olarak yapılacak tetkikatm zamana tâbi olmadığı 
beyan edilmiş bulunduğundan, dilekçinin bu madalya ile ilgili 
talebinin de mezkûr maddenin müracaat müddetini gösteren 
bir evvelki fıkrasının şümulü dışında kaldığı tesbit edildikten 
sonra, esasa geçildi.

İstiklâl Madalyası hakkmdaki 66 sayılı Kanunun 5 nci mad
desinde : « Bu baptaki teklifin Meclis Reisinin inhası üzerine 
Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdiki lâzımdır» denilmek
te olmasına ve dilekçiye beyaz şeritli İstiklâl Madalyası bu 
madde hükmüne tevfikan verilmiş olduğu cihetle mezkûr 
madalya şeridinin Millî Savunma Komisyonunun mütalâası 
mucibince kırmızıya tahvili gerekip gerekmiyeceği hususunun 
da aynı madde delâletiyle Büyük Meclisçe kararlaştırılması 
lâzımgeleceğine ve bu itibarla komisyonumuz bu mevzu hak
kında karar ittihazına kendisini yetkili görmemekte bulunma
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

sına binaen keyfiyetin iktizası ifa buyurulmak üzere müşa
rünileyh Riyasete arz ve iblâğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6439 8 . V I . 1958

Başkan  

Maraş 
I hıhtllah A yirmi;.

Sözcü
B o lu

Kâtip 
Bilecik 

İsmail Aşkın
Balıkesir 

Ali Fahri İşeri

Konya Elâzığ
Abdürrahnunı Fahri Ağaoğlu ffâmit AH Yöney

Kastamonu 
M uzaffer Â li Mühto

Seyhan
Salim Serçe

Tokad Trabzon
Ahmet (Hırkan Salih Ksad Alpernı

(Dilekçe sayısı : 05)

T, B. M. M, Basmevi



Dönem : IX T. B. M. M. Toplantı : 3

d i 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

— «  Savı : 68  ît-—
5 . V ll. 1953 Çarşamba

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

10146/9443 Osman Erkaya. (Dilekçe özeti: Mükerrer ruhsat 
tezkeresi harcı alındığı hakkında).1947 posta sürücüsü 

Armutlu - Tefenni.
Dilekçi : Posta sürücülüğünü bir sene müddetle deruhde 

ettiği halde taahhüdünün iki seneye sâri olduğu ileri sürüle
rek kendisinden 1946 ve 1947 yıllan için Ruhsat Tezkeresi 
alınmasına imkân olmadığından ve Danıştayın bu husustaki 
kararının usulsüz olduğundan bahsile 1947 yılı için alman ce
zalı Ruhsat Tezkeresi Harcının ihbar edilmemesi sebebiyle mâ
ruz kaldığı haksızlığın ne suretle bertaraf edilmesi lâzımgele- 
ceğinin tâyin edilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 100 lira
lık Ruhsat Haremi kanuni süresi geçtikten sonra ödediği gö
rüldüğünden 2395 sayılı Kanun gereğince misil cezası tahak
kuk ettirildiği ve taahhüdü 1947 yılına da sirayet eden ve o 
yıla ait mumaileyhin Ruhsat Tezkeresini de almadığı anlaşıl
dığından 1947 yılı için de iki kat cezasiyle 300 lira tahakkuk 
ettirildiği ve Danıştayca ittihaz olunan 158/1603 sayılı Kararla 
yukarda bahsolunan kanunun 81 nci maddesinde açıkladığı 
üzere Ruhsat tezkereleri bir malî yıl için muteber olduğu, 
1946 ve 1947 yıllan için ayrı, ayn Ruhsat Unvan Tezkeresi 
aranmasında kanuna uymıyan bir cihet olmadığı bildirilmek
te ve bu mesele hakkında dilekçinin evvelce Yüksek Meclis 
Dilekçe Komisyonuna müracaat etmiş ve komisyonca, mevcut 
kanun hükümlerine göre yapılacak bir işlem olmadığına 7.1 V. 
1951 tarihinde karar verilmiş olduğu görülmüştür.

Gereği düşünüldü : Talebin daha önce kaza merciinde ve 
selef komisyon tarafından incelenip karara bağlanmış olduğu 
anlaşıldığından bu hususta komisyonumuzca başkaca yapıla
cak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6440 27. I V .1953
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10193/9472 Halil Bursalı. 
16862/15720 Dere Mah. Bursalı 

oğullarından Garp 
Linyitleri İşletme
sinde sevk memuru. 
Değirmisaz - istas
yonunda.
Emet.

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

(Dilekçe özeti: Malûl aylığının 
bağlanması hakkında).

Dilekçi : istiklâl Harbinde 1338 yılında yaralandığından ve 
işbu yaralanmanın 22 . IX . 1936 tarihli mahkeme ilâmiyle sabit 
olduğundan bahsile mâîûl aylığı bağlanması için gereken mua
melenin yapılmasını, istemektedir.

Millî Savunma Vekaletinin cevabi yazısında : Dilekçinin mua
yenesine ait Balıkesir Hastanesinin 27 . 1 .1950 tarih ve 306 
sayılı raporunda mumaileyhin harbde yaralanmasından, müte
vellit kol hareketlerindeki normale yakın adele durumu ve boy
nunun iki tarafındaki nedbeler 551 sayılı Kanunun 11 nci mad
desine bağlı âraz cetveline girmediğinden mâlûl aylığı bağlana
mamış olmasına ve kendi ifadesiyle köyündeki bıçaklanma yü
zünden ses kısıklığının da 1683 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi
nin tarifi haricinde kalmış ve askerlikle ilgisi bulunmamış ve 

bu ânzasmdan dolayı aylık bağlanmasına da imkân görüleme
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6441 27. IV . 1953

10206/9483 Tahir Tertip ve ar. 
Son Telgraf Gazete
sinde tahrir ve ter
tip makina işçileri. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti: Vazifeye alınma
larının temini hakkında).

Dilekçiler : Son Telgraf Gazetesinin resmî ilânların tama
men kesilmesi sebebile müessese tarafından bizzarur kadro ha
lici tutulmuş olmaları perişaniyetlerini mucip olduğunu beyanla 
Türk basın hayatında fevkalâde üzücü bir hal yarataıi bu tevzi 
şekline son verilmesini ve kendilerinin yeniden iş başına dön
melerinin temin buyurulmasını istemektedirler.

Başbakanlık cevabi yazısında : Resmî ilân ve reklâmların 
tevzi şekline son verilmesi hakkında dilekçilerin ileri sürdük
leri sebepler bu husustaki Bakanlar Kurulu kararını değiştire
cek mahiyette görülmemiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Başvekâlet ceva
bına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6442 2 7 .I V . 1953



10214/9491
13843/12891
15375/14358

Dilekçe
No.

10226/9502

3 —

Fatma Münevver 
Hurç.
Sakızağaç Cad Ge
neral Cevat Apt. 
Beyoğlu - İstanbul.

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

(Dilekçe özeti: İrsen intikal eden 
gayrimenkullerine Hâzinece el ko
nulmasından şikâyet).

Dilekçi : Murisinden kalan gayrimenkullere Hâzinece el 
konarak muhacirlere verildiğinden şikâyet etmekte ve bu yer
lerin bedelinin verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi tarafından)
14 parça gayrimenkullerinin bedellerinin tazmini hakkında 
Erdek Asliye Hukuk Mahkemesine açmış olduğu dâva sonun
da : Mezburenin murisinin firari rumlardan olduğu ve bunla  ̂
ra ait gayrimenkullerin kanunen Hâzineye intikal ettiği ve 
kanuna uygun şekilde müstehiklerine iskân yoliyle temlik} 
edilmiş olduğu ve dâvacınm 2510 ve 3667 sayılı kanunlardan 
istifadesine de imkân kalmamış bulunduğu cihetle dâvasının 
reddine hüküm verilmiş ve bu karar Yargıtayca tasdik edil
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağ
lanmış ve Yargıtayca tasdik edilmiş olan bir hususla ilgili 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarih;

6443 27 . IV . 1953

Cevdet Acuner. 
Basmahane Garda 
ırnrdifren 45494 
Sicil N o: lu.
İzmir.

i Dilekçe özeti : Kaydının kondok- 
tor olarak düzeltilmesi hakkında).

Dilekçi : Süvari gedikli çavuşluktan ayrılarak 1947 yılın
da Devlet Demiryollarına gardıfren olarak girmiş ve kendi
sinden evvel alınan gedikliler kondoktor ve memur olarak va
zifeye alındığı halde bu haktan kendisinin istifade edemediği
ni ve iki senedir kondoktor olarak çalışmakta olduğunu be
yanla kaydının kondoktor olarak düzeltilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin üst de
rece ücretini müddetini ikmal ettiği zaman almak üzere kon- 
doktorluğa terfii mümkün ise de münhal kadro bulunmadığın
dan bu unvana geçirilmesine imkân görülememiş ve 15 nci 
derecedeki asgari süresini 31 . III . 1953 tarihinde ikmal ede
ceğinden daha evvel 4620 sayılı Kanuna göre üst derece ücre
tinin verilmesine de imlân bulunmamış olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına dilekçinin kendisinde bir hak görüyorsa kaza 
merciine müracaatta mahrumiyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6444 27 . IV  . 1953
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10228/9504

Dilekçe
No.

10229/9505

Kasrnı Turhan. 
Çakıroğlu Köyünde. 
Akyazı.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti: Tapulu arazilerin
de bulunan ağaçların kesilmesine 
izin verilmesi hakkında).

Dilekçi : Müvekkillerine ait Taşağıl Köyü hududu dâhilinde 
bulunan tapulu arazinin içerisinde bulunan meşe, kayın ve çı
nar ağaçlarının ihtiyaçlarına binaen kesilmesi teklifi kabul 
edilmemesi mağduriyetini mucip olduğunu beyanla bir kısmı 
kesilmiş bir kısmı da kesilecek ağaçların istediği yere kesilip 
nakline müsaade edilmesini istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu arazinin 
hâli araziden ihya suretiyle tapuya tescil olunduğu ve Devlet 
ormanlarına bitişik bulunduğu ve kesimi istenilen ağaçların 
bu suretle imar edilmiş olan sahanın dışında bulunduğu yerin
de yaptırılan tetkikat neticesinden anlaşılmış olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

6445 2 7 .IV . 1953

Ihsan Atasoy. 
Merkez Gazipaşa 
Okulu öğretmeni. 
Boğazlıyan.

(Dilekçe özeti: Terfi ettirilmesi
hakkında).

Dilekçi : 24 yıllık öğretmen oldulunu ve asli maaşının kırk 
hra bulunduğunu ve 1. V I . 1950 tarihinden itibaren terfie hak 
kazandığını arkadaşlarının bir kısmı terfi ettirildiği halde 
kendisinin terfi ettirilmediğini ve 35 liralık kadronun başka 
arkadaşına verildiğini beyanla terfi ettirilmesini ve mağduri
yetine son verilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Kadro tahsisi 
yapılmıyan öğretmenlere emekliye ayrılan öğretmenlerden açı
lan kadrolar sıra ile peyderpey tahsis edilmekte ve terfileri 
yapılmakta olduğu, dilekçinin bahsettiği 35 lirahk kadronun 
öğretmen Naciye’den alınarak kendisine verilmesine Yüksek 
Meclisin 11. VI'. 1948 tarihli kararına göre imkân olmadığı ve 
müstedinin yapılan cetvelde sırası geldiği zaman kadro tahsis 
edilip terfii yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına dilekçinin dilediği takdirde kaza merciine müranaat 
edebileleğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6446 27 . IV . 1953
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10231/9506*

Dilekçe
No.

E t hem Sağllanı. 
Aktaş Mah. Asri Me
zarlık civarı No. 434. 
Ankara.

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

(Dilekçe özeti : Yevmiye ücretinin 
artırılması hakkında).

Dilekçi : Ankara Belediyesi Bahçeler Müdürlüğünde bahçı
vanlık işlerinde yirmi seneden beri çalışan ehliyetli bir sanatkâr 
olup aldığı yevmiye iki buçuk liranın emeğiyle mütenasip ol
madığından ve yedi nüfus ailesini geçindiremediğinden bahsile 
yevmiyesinin artırılmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında: Dilekçinin 9 . V I . 1951 
tarihinde işe alındığı ve ileride imkân hâsıl olduğu takdirde 
yevmiyesinin artırılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6447 27 . IV . 1953

10232/9507 Ethem Karakoyun. 
ve ar.
Osmaniye Aksu yolu 
No. 22.
Bakırköy - İstanbul.

(Dilekçe özeti: İş mesai saatleri
nin tefrik edilmesinden şikâyet).

Dilekçiler : Zeytinbumu Türk Çimento Fabrikası taş ocakla
rında yıllardır feragatle senenin üç ayı müstesna günde 11 saat 
çalışmakta oldukları halde yapılan ücret zammından sonra saat 
mesaileri 8 saate indirilmiş olması kötü duruma düşürmüş ol
duğundan şikâyetle fabrika direktörünün ve uçak şefinin iş 
başından uzaklaştırılmasını ve İş Kanununun tatbikma ve işçi 
arasındaki tefrikin kaldırılmasını, saati mesaiden faydalan
malarını istemektedirler.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin şikâyet
leri mahallinde Vekâlet müfettişlerine yaptırılan inceleme neti- 
sesinde : İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğüne icabeden ge
rekli talimatın verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6448 27 . IV . 1953

10237/9512 Nisbi İnuğur. 
Mamure İstasyon 
Şefi.
Osmaniye.

(Dilekçe özeti: Yapılan 
ve tecavüzden şikâyet).

hakaret

Dilekçi : Vazifesi başında bulunduğu sırada .mahkemeye ve
rilmesinden muğber olan Musa Çetinkaya ismindeki şahsın 
sarhoş bir halde silâh sıkmakta, tahkir ve tehdit etmekte, bu 
yüzden şeref ve haysiyetinin kırılmış olduğundan şikâyetle 
bu zorbanın mütaaddit ve mütevali taarruz ve tecavüzünden 
korunmasını ve gereken tedbirlerin alınmasını istemektedir, 

içişleri Vekâletinin cevabi yazısinda : Dilekçiye hakaret ve
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

tecavüzde bulunduğu iddia edilen Musa Çetinkaya hakkında 
tanzim edilen tahkikat evrakının 26 Nisan, 16 Mayıs ve 20 Ağus
tos 1951 tarihlerinde adalete verildiği ve dâva dosyalarının 
Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesinde rüyet edilmekte bulundu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kendisinden şikâ
yet olunan şahıs hakkında icabı kanunisi yapılmış ve asliye ce
za mahkemesinde de dâva açılmış olmasına binaen komisyo
numuzca bu hususta bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6449 27 . IV . 1953

10245/9519 İdri's Akkan. (Dilekçe özeti: Gayrimenkulüne
Kayacık Köyünde. vukubulan müdahale ve tecavüz-
Turlıal. den şikâyet).

Dilekçi : Noter senediyle satınalmış olduğu gayrimenkulü
ne Hamdiye ve Ede köyleri halkının muğber olması sebebiyle 
bunların müdahale, tecavüz ve tehditlerine mâruz kalmış ve 
eşyalarının gasbedilmiş olduğundan şikâyetle bu hâdisenin in
celenmesini ve icabeden müfettişin gönderilmesini ve hakkı
nın aranılmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin zilyedliği- 
ni iddia eylediği arazinin 4 - 5 köyün müşterek yaylası bu
lunduğu, bu yayla civarında mumaileyhin almış olduğu ufak 
bir tarla ile bütün yaylaya tesahup eylemek istediği ve eşyala
rının gasbedildiği yolundaki iddiasının da asılsız bulunduğu 
bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

6450 27 . IV . 1953

10247/9521 Seyit Koşan. 
Tophane Kışla arkası 
No. 25.
İstanbul.

(Dilekçe özeti: Evine ve tarlası
na vâki müdahale ve tecavüzden 
şikâyet).

Dilekçi : Karagöl Köyündeki evine ve tarlasına Haşan Şa
hin ve Veli Arslan adındaki şahıslar tarafından yapılan fuzuli 
müdahale ve tecavüzlerinden şikâyetle bunlar haklarında ta
kibat icrasiyle tecziyelerini, tarla ve evinin kendisine teslim 
edilmesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin İstan
bul’a nakli hane edildikten sonra köyündeki evini 500 lira 
verildiği takdirde satmasını köy Muhtarı Haşan Tosun’a mek
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

tupla bildirdiği, muhtarın da tesbit edilen bedelle evi talibine 
satmış olduğu ve tarlasmm da iddia hilâfına ibraz edilen tapu 
senedi haricinde bulunmakla beraber her hangi bir zilyedliği 
de nıevzuubalıis olmadığından gerek tarlasına ve gerekse ev 
hakkında idareten bir işlem yapılmasına imkân görülemediği 
ve keyfiyetin şikâyetçiye tebliğ edildiği, iddia ve şikâyetinin 
tamamen asılsız ve yersiz olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki kaza merciine ait olan istek hak
kında komisyonumuzca bu bakımdan yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6451 27 . IV . 1953

(Dilekçe özeti: Jandarma uzatma 
eratının da diğer memurlar gibi 
bâzı haklardan istifadeleri hak
kında ).

Dilekçiler : Uzun müddet temditli adliye, jandarma da er ve 
onbaşı olarak hizmet ettiklerini ve 1861 sayılı Jandarma Erat 
Kanununda bir değişiklik yapılmadığından ve mağdur bir du
ruma düştüklerinden bahsile orman bakım memurları ve posta 
müvezzileri ve sair memurlar gibi kendilerinin de asli maaşa 
geçirilmelerini ve 1949 yılında verilmiş olan tasan hakkında 
bir karar verilmesini istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 1861 sayılı Kanun ile 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa temditli jandarma men
supları hakkında bâzı hükümler konulmasını derpiş eden tasa
rının fiilî imkân olduğu anda muameleye konulacağı ve halen 
eldeki mevzuat dilekçilerin isteğinin yerine getirilmesine mü
sait olmadığı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

6452 27 . IV . 1953

(Dilekçe özeti: Oğlunun ölümü 
dolayısiyle tazminata hüküm veril
mediğinden şikâyet).

Dilekçi : 16 yaşındaki oğlunu öldüren sanık bekçiye ve 
gerekse müsebbibi olan İsa Yılmaz’a ceza verilmediği gibi taz
minata da hüküm verilmediğinden ve kendisinin dahili muha
keme edilmediğinden şikâyetle bunlardan asgari beş bin lira 
tazminatın aldınlmasını ve lâyık olduklan cezalarının verdi
rilmesini istemektedir.

.10252/9526 Mustafa Can.
Gürmüdü Köyünde. 
İnebolu.

10268/9540 İbrahim Şen yiğit.
U. Birliği Keklik 
Oluk Y. Karakol 
Komutanı 2. Üst. 
Onb.
Göksün.

11383/10580 Nuri Şahin. 
10249/9528 Minareikebir Ca- 
11470/10661 misi karşısında ter

zi İhsan Kına eliyle. 
Zile.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin oğlunun 
başına demir çubukla vurarak kasten öldürmekten sanık Âdil Ak- 
çmar hakkında Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesince on sekiz yıl ağır 
hapsine ve dâvaya müdahale talebi mahkemece kabul edilen 
müştekinin son celseye gelmemesi sebebiyle tazminat talebi hak
kında bir karar ittihazına mahal olmadığına dair verilen hü
küm Yargıtay Birinci Ceza Dairesince tasdik edilmiş ve bu su
retle kesinleşen hükümde kanuna uymıyan bir cihet bulunma
dığı ve mumaileyhin tazminat talebi hakkında yetkili hukuk 
mahkemesine müracaatta muhtar bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağlan
mış ve Yargıtayca tasdik edilmek suretiyle kesinleşmiş olan bir 
hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına ve dilekçinin vekâlet cevabında beyan 
olunduğu veçhile tazminat hakkında yetkili hukuk mahkemesine 
müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6453 2 7 .IV . 1953

10254/9528 Ömer özatay.
Tekel Başmüdürlü
ğü özlük işleri Şu
besi memuru.
S. 2179.
Gazianteb.

(Dilekçe özeti: 5585 sayılı Kanu
nun Millî Mücadelede hizmet gö
ren yedek subaylara tatbiki hak
kında).

Dilekçi : Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı geçici madde
ler ilâvesine dair olan 5585 sayılı Kanun hükmünün, Millî Mü
cadelede yedek subay olarak hizmet görenlere ve bu meyanda 
kendisine de tatbikini istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi
nin 1928 senesinde Tekel İdaresine intisap etmiş, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanunun neşrinde 80 lira ücret almakta bulunmuş olduğu ve 
mumaileyhin talebi yukarda sözü edilen kanunim tadili mahi
yette bulunduğu cihetle yapılacak bir muamele olmadığı bil
dirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

6454 27 . IV . 1953
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Dilekçe
No.

10262/9534

10264/9536

Kadri öztürk. 
Davutkadı Mah. 
Dutluk So. No. 5. 
Bursa.

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

(Dilekçe ö ze ti: B ursa’ya  
edilmesi hakkında).

iskân

Dilekçi : 27 . I I . 1951 tarihinde sekiz nüfus olarak Bulga
ristan’dan yurda hicret ettiğini, sevkedildiği Tekirdağ’ Vilâ
yetinden Bursa’da bulunan oğlu Ramazan ve damadı Şaban’in 
yanma geldiğini beyanla kendilerinin de bu vilâyette iskân 
edilmelerini istemektedir. *

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçinin serbest göç
menlerden olduğu, 1950 yılı başından itibaren serbest göçmen 
olarak memleketimize hicret eden soydaşlarımızdan ihtiyaçlı 
durumda bulunanların iskânlı göçmen muamelesine tâbi tutul
maları Vekiller Heyetince kabul edilmiş ve bu kararın tatbiki 
için tesbit edilen- esaslar valiliklere bildirilmiş ve adı geçen 
hakkında da bu esaslar dairesinde muamele yapılması Bursa 
Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6455 27 . I V . 1953

Mustafa Bekçi v*e ar. (Dilekçe özeti: Belediye başka-
Şehbedrettin Mah. nmdan şikâyet).

1 gm‘ Dilekçiler : Memleketlerinin belediye reisi bulunan Halit
Özalp kendilerini teşvik ederek mera söktürüp beraberce pan
car zerettirip müşterek iken bu sene kendi namlarına ektirmiş 
oldukları hasılatlarına ihtiyati haciz koydurmak suretiyle mağ
duriyetlerine sebebiyet verdirmiş olduğundan şikâyetle bu hac
zin kaldırılmasını ve hâdisenin tetkik ve tahkiki için bir mü
fettişin gönderilmesini ve mumaileyhin müdahale ve tecavüzü
nün menedilmesini istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin belediye
ye ait meraya tecavüz etmeleri üzerine belediyece vâki talep 
ve dâva üzerine mahsullerine ihtiyati haciz konulduğu ve bun
dan muğber olarak şikâyette bulundukları ve meselede başka
ca tahkik mevzuu bir cihet görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre mahkemeye in
tikal etmiş olduğu anlaşılan istek hakkında komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6466 27 . IV . 1963
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.10269/9541

Dilekçe
No.

10270/9542

Kilisedere Köyü İh
tiyar Heyeti ve diğer 
köy ihtiyar heyetleri. 
Hınıs.

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

(Bilekçe özeti: Hınıs Kazasına 
ofisçe bir ekip açılması hakkında).

Dilekçiler : Ofis teşkilâtının kazalarında olmadığından mal
larını satmak için Erzurum gibi uzak yerlere gitmekte ve bu 
yüzden şoförlere ve simsarlara haksız olarak para vermekte ve 
birçok müşkülâta düçar olmakta bulunduklarından bahsile 
mühim ihtiyaçları olan ofis teşkilâtının kazalarında açılmasını 
istemektedirler.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Ofisten 
alınan cevabi yazıda, Hınıs Kazasına da bir alım ekibi açılma
sının uygun görüldüğü ve Erzurum Bölge Müdürlüğüne 21 . 
VIII . 1951 tarih ve 9625 sayıh telle gerekli talimatın verildiği 
ve keyfiyetin müracaat sahiplerine de duyurulmuş olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6457 27 . IV . 1953

Ahmet Dinç. (Dilekçe özeti: Belediyeye 15 li-
Sunguroğlu Mab. ralık bir kadro verilmesi ve me-
Sungurlu. murların kumar oynamasından

ve belediyenin fuzuli masrafların
dan şikâyet).

Dilekçi : Belediyeyi teftiş etmek ve halkın hukukunu mü
dafaa eylemek üzere belediyeye 15 liralık bir kalro ihdas edil
mesini, belediye Başkanı Ah Tütüncü tarafından seçimleri 
kazanmak maksadiyle belediyeden masraf yapıldığını, memur
ların kahvelerde kumar oynadıklarından iddia ve şikâyet et
mektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin belediye
den istediği kadronun ihdasının mümkün olamıyacağı, diğer 
iddialarının da valilikçe ve mülkiye müfettişliğince yaptırılan 
tetkikler sonunda tamamen asılsız olduğu ve mumaileyhin ru- 
han mâlûl ve anormal bulunması dolayısiyle şunun bunun teş
vikiyle, bu şikâyetleri yaptığı anlaşılmış olduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6458 27 . IV . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

10271/9543 Osman Zoki Kara- 
16388/15310 deniz.

Eski şerdye ve adliye 
mahkemeleri başkâ
tibi.
Rize.

10273/9545 İhtiyar kurulu üye
sinden köy muhtarı. 
Yenimehnıetli - Po- 
latb.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: 32 senelik memuri
yetinin kabul edilmesi ve tekaüt
lüğünün icrası hakkında).

Dilekçi : Bilfiil müddeti memuriyeti 32 sene olduğu halde 
mülga şeriye mahkemesinde aidatla çalıştığı müddetin teka
ütlüğüne sayılmaması mağduriyetini mucip olduğundan bah- 
sile 32 senelik memuriyetinin kabuliyle tekaütlüğünün icra 
edilmesini veya ücretli memurların durumlarının tetkiki sıra
sında kendi vaziyetinin de nazara alınmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısmda : Dilekçinin fiilî hiz
metinin 25 seneye baliğ olmaması ve halen 65 yaşını ikmal et
memiş bulunması hasebiyle kendisine maaş veya ikramiye ve
rilmesine imkân bulunmadığı ve mumaileyhin bu konu hak
kında Yüksek Meclis Dilekçe Komisyonuna ve gerekse Da
nıştay Beşinci Dairesine vukubulan müracaatlarının reddedil
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha önce aynı mevzu hak
kında yapmış olduğu müracaatları kaza merciinde ve selef 
komisyon tarafından incelenip karara bağlanmış olduğu an
laşıldığından bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6459 27 . IV . 1953

(Dilekçe özeti: Köylerine yerleş
tirilmek istenilen göçmenler hak
kında şikâyet).

Dilekçiler : Köylerinin arazisi kendi çiftçilerine yetecek 
derecede olmayıp kifayetsiz olduğundan ve bu toprakların çü
rük ve verimsiz bulunması hasebiyle Devlete 90 - 100 bin lira 
borçlu bulunduğundan ve 8 hane göçmenin köylerine yerleşti
rilmek istenilmesi köy halkını müşkül duruma düşüreceğinden 
bahsile bu göçmenlerin arazisi daha fazla olan köylerde iskân 
edilmelerini istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısmda : Dilekçilerin köylerinde 
göçmen iskân edilmemiş olduğu Ankara Valiliğinden alman
26 . IX . 1951 giin ve 7/3265 sayılı yazıdan anlaşılmış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Devlet Vekilinin 
cevabına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

* 6460 27. I V .1953



— 12 —

10275/9547

Dilekçe
No.

10278/9549

Tevfik Tabakoğlu. 
İki Çeşmelik Cad. 
No. 133. Paraa Köyü 
öğretmeni.
İzmir.

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

(Dilekçe özeti, 
hakkında).

Nakli memuriyet

Dilekçi : Ayrılmış olduğu öğretmen meslekine tekrar dön
düğünde İzmir’in civarındaki parsa okuluna tâyin edilmişi 
aile ve geçim durumu dolayısiyle başka yere naklini istemiş, 
olduğu halde nazara alınmadığını ve maarif müdürünün teh
didine mâruz kaldığını ve üç arkadaşının gezici başöğretmen 
imiş gibi yazı işlerinde çalıştırıldığını, bu yolsuz ve kanunsuz 
hareketlerin tahkiki için bir müfettişin gönderilmesini beyan
la nüfusunun kalabalığı ve iki çocuğunun ortaokula devam 
edeceğinden ve maaşının ikiye bölünmesi geçimini imkânsız 
bir hale koyacağından İzmir merkezine yakın bir köye nakle
dilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : tlkokul öğret
menlerine ait tâyin, nakil ve tahvil yönetmeliğinin 8 nci mad
desi gereğince dilekçinin tâyin edildiği parsa okulunda fnlenı 
üç sene çalışmadığı ve eşi ev kadını olup ortaokul çağına 
gelmiş çocuğu da olmadığı ve sıhhi mazereti de mevcut bu
lunmadığı cihetle mumaileyhin isteğinin yerine getirilmesine 
imkân görülmediği ve bahsedilen üç başöğretmenin mesleke 
bağlılık, ehliyet ve basanlarının teftiş raporlan ile sabit ol
duğu ve bunlara verilen görevlerin ancak kendi kanuni hakla
rından ibaret bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyçtine ve Vekâlet cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6461 27. IV . 1953

Mehmet Soydaş. (Dilekçe özeti: İskân Kanunu ge-
Yaltpis Köyünde. reğince toprak verilmesi hakkm-
Hmıs. da).

Dilekçi : 4753 sayılı Kanuna tevfikan toprak tevzii komis
yonu köy halkını beynnname usulüne tâbi tuttuğunu, kendi
lerinden sonra gelenlere de aynı muamele yapıldığını ve bu 
usulün tatbikinde, 60 hanelik köyün aile mevcudunun 250 hane
yi bulacağı ve 15 sene evvel ev inşa etmek suretiyle oturan ve 
iskânca toprak verilip temliki tasdik edilmemiş olanlara da baş
ka köyde toprak verileceğinin tebliğ edilmekte bulunduğunu 
ve bu durum perişan olmalannı intaç edeceğini beyanla İskân 
Kanunu gereğince kendilerine toprak verilmesini istemekte
dirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Toprak Komisyonunca 
beyanname usulüne tâbi tutulmayıp bunların kendiliklerinden 
toprak istek beyannamelerini vermiş bulundukları, toprak tale-
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Dilekçe

No.

10279/9550
11407/10599

10282/9553

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

binde bulunan 167 aileden 16 ailenin toprak alımma haklan bulun 
madiği ve 37 ailenin aldıkları toprakların namlanna tapuya bağ 
landığı ve tesbit edilen Hzine topraklannın 120 - 130 aileye ye
tecek miktarda bulunduğu, 109 ailenin ihtiyaçlannın karşılana
cağı ve dilekçinin 250 ye çıkanlacağı yolundaki iddiasının ha- 
kikata isnat etmediği gibi dağıtıma tâbi toprak miktan hak- 
kındaki endişenin de yersiz bulunduğu anlaşılmış ve bu va
ziyet karşısında mülteci ve mühacirlikle ilgisi bulunmıyan müs- 
tedinin ve arkadaşlarının istekleri veçhile iskân mevzuatı 
dâhilinde toprak verilmesine imkân görülmemiş olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6462 27 . IV . 1953

(Dilekçe özeti: Şehit kocasından 
beş scenlik aylık verilmesi hakkın
da).

Dilekçi : 1336 yılında Millî Mücadelede şehit olan kocası 
Hüseyin’den evlendiği tarih olan 1341 yılına kadar beş senelik 
aylık verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
müracaat tarihinde evli olduğu ve 1683 sayılı Kanunun neşri ta
rihinde de evli bulunduğu için müracaat tarihinde maaşa müs
tahak bulunmıyan mezbureye 3107 sayılı Kanunun karşısında 
geçmiş zamana ait aylık verilmesi mümkün görülememiş oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza mercciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6463 27 . IV . 1953

( Dilekçe özeti : Toprak talebi hak
kında).

Dilekçi: Toprağa muhtaç olduğundan bahsile Yalova Millet 
Çiftliğinden toprak verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısmda : Adı geçen çiftliğin 
merkez kasa sınırlan içinde bulunan kısmından da toprak tef
rik edildiği takdirde ayrıca ilân edileceği ve dilekçiye de ko
misyona müracaat etmesi lüzumu 20 . X . 1951 tarihinde kay
makamlık vasıtasiyle tebliğ edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabma

Sait Koyuncu. 
Süleymanbey Mah. 
No. 5.
Yalova - İstanbul.

Hatice Şener. 
Aşağı Mah. 
Şenkaya.



Dilekçe
No.

10284/9555

10287/9558

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

göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6464 27. IV . 1953

Mehmet BilMrer. 
Karataş Mah. Uzun- 
yol Cad. Ali Şeyh 
Çıkmazı No. 91/4. 
Çankırı.

(Dilekçe özeti: Tekrar 
alınması hakkında).

vazifeye

Dilekçi : Beş sene evvel Çankırı Garmda gardıfren olarak 
çalışmakta iken hareket müfettişinin şahsi iğbirarı yüzünden 
isnat olunup mahkemece beraetle neticelenen hırsızlık suçu 
dolayısiyle vazifesine son verilmiş olduğundan bahsile iadei 
memuriyet ettirilmesini ve açıkta kalmış olduğu zamanlara ait 
maaşlarının verilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin idare
ye ait bir fıçıyı çalmış olması ve trenden evinin önüne tahta ve 
direk atmak suretiyle görevini kötüye kullanmış olması itiba
riyle Memur ve Müstahdemin Talimatnamesinin 18/3 madde
sine göre vazifesine son verildiği ve her ne kadar bâzı forma
liteler dolayısiyle C. Savcılığınca hakkında kamu dâvası açıl
mamış ise de bu halin sunun mahiyetini değiştirmiyeceği ka
bul olunarak mumaileyhin kaydının terkin edildiği ve bu me
sele hakkında dilekçinin evvelce Yüksek Meclis Dilekçe Ko
misyonuna müracaat etmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha önce aynı mevzu hak
kında yapmış olduğu müracaat üzerine selef komisyonun 1211 
sayılı (isteğin tetkiki kaza merciine ait olduğundan işlem ya
pılmasına mahal olmadığına) karar verilmiş olduğu anlaşıldı
ğından bu hususta komisyonumuzca başkaca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6465 2 7 .IV . 1953

Faika Atışeri. . 
Cebeci Başşehir So. 
No. 28.
Ankara,

(Bilekçe özeti: Yetim maaşının 
bağlanmasına dair bir kanun tek
lif edilmesi hakkında).

Dilekçi : Müteveffa babası Yarbay Hamdi’den yetim maaşı 
bağlanmak için Millî Savunma Vekâletine yapmış olduğu mü
racaatta pederinin ölümünde 25 yaşında olduğundan 1683 - 5 434 
sayılı Kanunlara göre maaş bağlanamıyacağı bildirilmiş ise de 
emsalinin bu kanunlar hükmüne tevfikan maaş almakta bulun
muş olduklarından bahsile sefaletini mucip olan bu kanunun 
tashihi hususunda Yüksek Meclise bir kanun teklif edilmesini 
istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında ; Dilekçi mağ
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Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin
;ulı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

10296/9564 îshak Kahveci.
Yalınlı Köyünde. 
Kurşunlu.

duriyetini mucip olan kanunun tashihini istemekte ise de bu ve 
bu gibi durumda olanlann mağduriyetinin önlenmesi için ye
ni Emekli Kanununa göre gereken hüküm konulması Maliye Ve
kâletinden rica edilmiş ve keyfiyet Maliye Vekâletince de müs
pet mütalâa edildiği takdirde gereğine tevessül olunacağı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6466 27 . IV . 1953

(Dilekçe özeti: Maluliyet yardımı 
yapılması hakkında).

Dilekçi : Kore Muharebesinde şehit düşen îlyas’ın babası 
olduğunu sol kolundan tamamen mahrum ve mâlûl bulundu
ğunu, sefil perişan ve yardıma muhtaç bir durumda olup bir 
taraftan geliri ve bakacak kimsesi olmadığını beyanla icabedeıı 
yardımın yapılmasını istemektedir.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında : Di
lekçinin Ankara Nümune Hastanesinden aldığı raporunun San
dık sağlık kurulunca incelenmesi sonunda: Çalışarak hayatım 
kazanacağına karar verilmiş ve bilâhara Giilhane Askerî Tıp 
Akademisi Müdürlüğünden aldığı ikinci bir raporun da 22 . V I . 
1951 tarihinde keza sağlık kurulunca tetkik edilmesi sonunda 
mâlûliyeti çalışmasına engel olmadığı kararına varılmış olma
sına mebni mumaileyh hakkmnda tahsis işlemi yapılmamış ol
duğu bildirilmektedir ..

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 5434 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinde gösterildiği veçhile evvelâ itiraz mercii olan Mali
ye Vekâletine müracaat etmesi ve icabında 3546 sayılı Kanun 
hükümleri dairesinde Sandık aleyhine dâva açması lâzımgele- 
ceğine göre vâki istek hakkında komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6467 27 . IV . 1953

10301/9566 Abdülhamit.
Binyet Âbid Avukat 
Ilasanağa eliyle 
No. 45.
Ram.

(Dilekçe özeti: Askerlik durumu
nun bildirilmesi hakkında).

Dilekçi : Türk ordusunda yaptığı askerlik hizmet safaha
tının bildirilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yakısında : Dilekçinin 
evvelce gönderdiği dilekçesinde sınıfını kayıt numarasını ve 
adresini bildirmediği için bir muamele yapılamadığı ve ken
disine de bilgi verilemediği, gönderdiği son dilekçesinde adre-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

10302/9567 AbdürraJunan Kaya 
13610/12673 Ve ar.

Köprü Mallı. 
Malatya.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

sini bildirmemiş ise de yine rütbe ve srnıfı ile askerî kayıt nu
marasını yazmamış olduğundan askerlik safahatının çıkartılıp 
gönderilmesi mümkün olamamış ve mumaileyhin adresi alınmış 
rütbe, sınıf ve kayıt numarasının bildirilmesi için Dışişleri Ve
kâletine yazılmış ve gelecek bilgiye göre işlemi sonuçlandırıla
cağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6468 27 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Ellerinden alman 
f/ayrirnenkuUere karşı, nıal veril
mesi hakkında ).

Dilekçiler : Van, Bitlis, Erzurum ve Erzincan muhacirle
rinden bulunduklarını ve Birinci Umumi Harbde memleketle
rinin rus istilâsına uğraması sebebiyle Malatya’ya iltica ettik
lerini 1926 yılında nüfusları nispetinde ev, bahçe ve tarla veril
mek suretiyle iskân edlimiş ve sonradan bu malların geri alın
maları mağduriyetlerini mucip bulunmuş olduğunu beyanla is
kân dairesinde mevcut dosyalarının tetkik edilerek ellerinden 
alman gayrimenkul]ere karşı mal verilmesini istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçilerin 1926 yılında 
âdiyen iskâna tâbi tutuldukları sonradan yapılan tahkikata 
müsteniden bir kısmınm gayrimuhtaç bulundukları ve bir kıs
mının da memleketlerinin istirdadı üzerine üç günlük iaşeleri 
verilerek kendi vasıtalariyle yurtlarına iade edildikleri ve ba
zılarının da kanuni haklarından fazla mal aldıkları cihetle is
kânlarına muhassas gayrimenkullerin bu sebepler altlında fferi 
almdığı anlaşılmış ve 2510 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle 
bunların mülteci addedilmemiş bulundukları ve bu durum kar
şısında müstedilere iskân yolu ile yeniden gayrimenkul veril
mesine veya evvelce verilip kanuni müeyyidelerle ellerinden 
alman mallar üzerinde bir hakkı müktesep kabul ve buna is
tinaden mal verilmesine kanuni imkân kalmamış bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6469 27 . IV . 1953
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Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

10304/9569 Refik özükurt.
Namazgah Mah. ve 
Meydanı No. 2. 
Bursa.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Suiistimal sanık
larının beraetine dair olan hük
mün ıslah edilmesi hakkında).

Dilekçi : Bursa Belediyesinde vukubulan suiistimal muhbiri 
olduğu halde sanık durumuna getirilerek âmme hukukunu ten
vire yarayacak vaka ve delillerin irae ve ikamesine yargıç ta
rafından müsaade edilmemek suretiyle sanıkların beraetine hü
küm verildiğini beyanla dosyanın tetkikiyle kanuna uymıyan 
mezkûr hükmün ıslahını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Memuriyet görevini 
kötüye kullanmaktan sanık dilekçi Refik ve suça iştirak etmek
ten sanık Necmi Karakaya Kâmil îyi, Ahmet Güreş ve Abdur- 
rezzak Göktürk haklarında yapılan yargılama sonunda adı ge
çen sanıkların suç işlediklerine dair kesin bir delil elde edile
mediğinden Bursa Asliye Birinci Ceza Yargıçhğınca cümlesinin 
berae'tine 26 . V I . 1951 tarihinde karar verilmiş ve bu dosya celbe- 
dilerek yapılan inceleme sonunda dahi kanuna uymıyan bir oihet 
görülememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağ
lanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6470 27 . IV . 1953

10305/9570 Ömer Merhon. 
Kurtuluş Mah. 
No. 8 de. 
Gönen.

(Dilekçe özeti: Parasız pasaport 
verilmesi hakkında).

Dilekçi : Emvalini satmak üzere Pakistan’a gidip döneceğin
den yol parasını tedarik etmek için malî kudretinin müsait olma
dığından bahsile meccanen pasaport verilmesini ve Pakistan’a 
kadar Hükümet yardımiyle gönderilmesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye parasız pa
saport verilmesine ve Pakistan’ın (Durnal) Kazasına kadar 
gönderilmesine kanuni imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
.göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6471 27. IV . 1953

10306/9571 Ahmet Şengün. (Dilekçe özeti : Mahkûmiyetine
Aho Köyünde. dair verilen hükümde isabet olma-
Sürtnene. dtğmdan yeniden dâvanın rüiyet

' edilmesi hakkında).

Dlekçi : Orman Kanununa muhalif hareket etmekten hapis 
ve para cezasına mahkûm edilmiş ve hükmün Yargıtayca
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Dilekço

No.

.103] 0/9575

10314/9579

onanmak suretiyle kesinleşmiş ise de Orman İdaresinin yazısı 
üzerine mahkemece mahkûm edildiğini ve kendisi tarafından 
kesilmiş kaçak ağaç bulunmadığını ve hükümde isabet olmadı
ğını beyanla yeniden dâvasının görülmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 66 aded 
yaş ladin ağacını kestiği sabit olduğundan 5G53 sayılı Kanun 
ile değişen 3116 sayılı Orman Kanununun 2/105 nci maddesi 
uyarınca bir hafta müddetle hapsine ve 650 lira ağır para ce- 
zasiyle mahkûmiyetine 12 . III . 1951 tarihinde Sürmene Sulh. 
Ceza Mahkemesince karar verildiği ve kararın Yargıtaycaı 
onanmak suretiyle kesinleştiği ve kanuna uymıyan bir cihet 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağ
lanmış ve Yargıtayca tasdik edilmek suretiyle kesinleşmiş olan 
bir hususla igili istek hakkında komisyonumuzca bir işlem* 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kan ın  vc ne sebepten verildiği

6472 2 7 .I V .1953

(Dilekçe özeti : 200 liralık arazi
nin belediye hudutları içerisine!eki 
y<rltrdcn verilmesi hakkında).

Dilekçi : 551 sayılı Terfih Kanunu gereğince kocasından; 
intikalen verilecek olan 200 liralık arazinin belediye hudutla
rı içerisindeki yerlerden verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mülga 551 sayılı 
Terfih Kanunu 5 ve 6 ncı derecede mâlûl olanlara iki yüzer li
ralık arazi verilmesini âmir olup (arazi) tâbiri ile kilittir top
rakları maksut bulunduğuna ve belediye hudutları dâhilinde
ki yerler ise arsa mahiyetinde olup kültür toprağı ad ve ka
bul edilmemekte bulunduğuna göre dilekçinin talebinin yeri
ne getirilmesine kanunen imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6473 27. I V .1953

fDilekçe özeti: Adli hata bulun
duğu hakkında).

Dilekçi : Bilâl Uğurlu adındaki bir şahsın ölümüne sebe
biyet vermekten dolayı on beş sene ağır hapse mahkûm edil
mişse de maktulün ölümünden evvelki ifadesinde yaralıyanm 
başkası olduğunu bildirdiği ve C. savcısı da suçun kim tarafın
dan işlendiği a ulaşılamadığı hakkındaki iddiasına rağmen fai-

Kadri Kemali. 
Şenborasan Ceza 
evinde tutuklu. 
İzmir.

Ayşe Kaymak. 
Kadıbedre'ttin Malı. 
Kemhacı So. No. 16. 
Edirne.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. ad .ovadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

lin kendisi olduğu kabul edilerek mahkûm edilmesinde adli ha
ta bulunduğunu ileri sürer«k mağduriyetten korunmasını iste
mektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Failin hâdise yerine 
bıçakla gelerek kavgaya karışan ve ötedqn beri maktul Bilâl'e 
hasım olan dilekçi Kadri Kemal Şenhorasan tarafından işlendiği
ne kanaati vicdaniye hâsıl edildiğinden T. C. Kanununun 448 ve
59 ncu ve 5677 sayılı Af Kanununun beşinci maddelerine tevfi
kan beş sene müddetle ağır hapsine İzmir Ağır Ceza Mahkeme
since 4 . VI . 1951 tarihinde karar verildiği ve rükmün dilek
çinin temyizi üzerine Yargıtayca onanmak suretiyle kesinleş
miş bulunduğuna ve verilen hükümde kanuna uymıyan bir 
cihet görülemediği bildirimektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağ
lanmış ve Yargıtayca tasdik edilmek suretiyle kesinleşmiş olan 
bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6474 27 . IV . 1953

10325/95.88 Eyüp Çavuş, ve ar. (Dilekçe ö ze ti : Yolcu vagonunun
Merkez halk ve es- (' vagoniyle değiştirilmesi hakkm-
naftan. da).
Devrek - Yenice. Dilekçiler : Karabük - Çatalağzı arasmda işlemekte olan 

katarlara verilen yolcu arabası kapalı, pis, loş ve karanlık ve 
yüz numara kapılarının tutmaması, koku ve mikrop içinde bu
lunduğundan bahsile bu arabaların C arabasiyle değiştirilme
sini ve vatandaşların huzuru kalble seyahatlerinin temin bu- 
yurulmasmı istemektedirler.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Çatalağzı - Kara
bük arasmda marşandiz katarlarına verilmekte olan K. YO. 
tip: yolcu arabası C. ile tebdil edilmiş ve 25. V III . 1951 tari
hinde dilekçilere tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan artık bu hususta komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K a ra r  tnriL\

6475 27 . IV . 1953

10327/9590 Mehmet Dağ. (Dilekçe ö ze ti : Kardeşini öldür-
Bakkal Mehmet Ho- m eye teşvik edenlerin tevkif edil-
ca eliyle. mediğinden şikâyet).

Dilekçi : Kardeşini öldüren ve 2 500 lirasmı gasbeden sa
nıklardı tevkif edildiği halde delilleri imha etmesi ihtimali bu-

Bozova.
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Dilekçe
No.

J0329/9592

10330/9593

lunan müşevviklerin tahtı tevkife alınmadıklarından şikâyet 
■olunmaktadır.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında: Dilekçinin kardeşi Ab
dullah Dağ’ı kan gütme saikiyle öldürmekten sanık bulunan
ların ve bunları bu suçu işlemeye tahrik ve teşvikten sanık 
Bekir ve Yusuf Güneş haklarında ürfa Sorgu Yargıçlığmca 
dâva açıldığı ve sanıklardan Remzi, Müslüm Kılıç ve Bekir 
Güneş’in tutuklu ve diğer sanıkların serbest olarak soruştur
maya devam edildiği ve yapılan muamelelerde kanuna uymı- 
yan bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre adlî mercie inti
kal etmiş ve bu makamca İncelenmekte bulunmuş olan bir hu
susla ilgili istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

6476 27 . IV . 1953

(Bilekçe özeti: Nüfus kâğıdına 
kipti yazılması hakkında).

Dilekçiler : Kıptilerin nüfus defterindeki dinî sütün ile nü
fus hüvyet cüzdanlarına (Kıpti) olduğunun yazılması suretiyle 
milliyetinin belirtilmesini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Teşkilâtı Esasiyenin
60 ncı maddesi gereğince, kanun karşısında bütün Türeler eşit 
olup her türlü grup, sınıf, aile ve kişi ayrılıkları kaldırılmış bu
lunmasına ve Nüfus Kanununun 3 ncü maddesi de sicilli nüfusa 
müslimanlann dininin ve gayrimüslimlerin de din ve mezhepleri
nin yazılacağı âmir olup nüfus kütüklerine ve nüfus hüviyet 
cüzdanlarına kişilerin ırklarının yazılacağı hakkında başka 
bir hüküm bulunmadığından dilekçilerin isteğinin yerine getiril
mesine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6477 27 . IV . 1953

Âdem Rahmi Abuş 
ve Haşan Abuş.. 
Beyler Mah. Dr. 
Derman Cad. 
îznik.

Cem alettin  K ır .  

E le k tr ik  santralinde  

kazancı ustası. 

Çat-alağzı .

(Bilekçe özeti: Kardeşinin ölümü 
hasebiyle yapılan tahkikatta adlı 
hata bulunduğuna dair).

Dilekçi 1 . V . 1951 gününde elektrik kabinesindeki cere
yana kapılarak ölen ustabaşı öz kardeşi Kemalettin K ır’m bu 
ölüm hâdisesiyle ilgili Karadeniz Ereğlisi Savcılığınca yapılan 
ilk tahkikat sonunda bu kazada kardeşinin kendi tedbirsizliği ve 
dikkatsizliği kazaya sebebiyet verdiğinden takibe mahal ol
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

madığına mütedair kararda adlî bir hatanın mevcudiyeti bariz 
bulunmakta olduğundan bahsile bu haksızlığın önlenmesini ve 
icabeden incelemenin âdilâne olarak yapılmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin kardeşi Ke- 
ıualettin Kır’ın Armutçuk mevkiinde yapılmış olan açık hava 
istasyonuna cereyan verebilmek için 1 . V . 1951 günü bölgenin 
cereyanı kesilerek elektrik yüksek tansiyon kabinesindeki kab
lo uçlarını otomatiğe bağlamakta iken her nasılca elektrik ce
reyanına kapılarak öldüğü neticesine varılmış ve hâdisede ge
rek Başmühendis Nazif Çığıl’ın ve gerekse bir başkasının kusur 
ve tedbirsizliği tesbit edilmemiş olduğundan 5 . VI . 1951 tari
hinde takipsizlik karan verildiği ve bu karara karşı müstedi Ce- 
malettin Kır tarafından yapılan itirazın da Bartın Ağır Ceza Mah
kemesi Başkanlığınca tetkik edilerek 26 . IX  . 1951 günlü ka
rarla reddolunduğu anlaşılmış ve yapılan işlemlerde de ve veri
len kararlarda bir yolsuzluk görülmemiş ve keyfiyet bu yolda 
dilekçiye tebliğ edilmiş ve yeniden gösterilen delillerin de tet
kik ve tahkikiyle neticesine göre kanuni gereğinin takdir ve ifa 
olunması lüzumunun mahallî C. Savcılığına yazılmış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmiş ve karara 
bağlanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Dilekçi : Taşova Kazası Mahkeme Başkâtibi ilçen bu vazife
sine zamimeten noter, icra, emanet memurluklan ile 16 ay 
müddetle savcılık vazifesinin de uhdesinde içtima etmiş bulun
duğu bir sırada ehemmiyet atfolunamıyacak bâzı hareketlerin
den dolayı Tokad Adalet Komisyonu tarafından ve his.sî bir şe
kilde hareket olunmak suretiyle hakkında Hâkimler Kanunu
nun 122 d ci maddesi delâletiyle Memurin Kanununun 26 ncı 
maddesine tevfikan sınıf tenzili cezası verilerek eskiden başkâ
tip olarak bulunduğu Erbaa Kazası Zabıt Kâtipliğine tâyininin 
kararlaştırılmış bulunduğunu ve vâki itirazına rağmen karann 
infazı cihetine gidildiğini, Adalet Vekâleti Merkez inzibat Ko
misyonunca Hâkimler Kanununda sınıf tenzili cezası derpiş olun
mamasını ve Memurin Kanununun zikrolunan maddesmde yaz’ lı 
olan maaş derecesinin de tenzil olunmamış bulunmasına binaen 
karann bozulup ve adı geçen Vilâlet Adalet Komisyonunca da

Karar No. Karar tarihi

6478 27 . IV . 1953

10389/9646 Abir Yolcu.
Zabıt kâtibi. 
Niksar.

(Dilekçe özeti: Adalet Vekaleti 
İnzibat Komisyonunun bozma ka
rarma rağmen Tokad Adalet Ko
misyonunca başkâtiplik vazifesine 
iade olunmadığından şikâyet).
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! )ilekee
No

104:37/1)692

bu karara uyularak Niksar Kazasına alınmakla iktifa olunup, 
ancak münhal kadro vukuunda müktesep hakkının tanınacağı 
şekilde bi\* karar verildiğini vâki itirazı üzerine de kararın 
Merkez Komisyonunca bozulmuş olduğunu bozma dairesinde 
muamele ifası, yani bideyken yapılmış olan nakil muamelesinin 
iptal olunarak Taşova’daki başkâtiplik vazifesine derakap iade.-i 
gerektiği halde sadece maksadı mahsusla bu hakkimi" yarine 
getirilmemiş ve dosyanın da uzun müddet bekletildikten sonra 
Taşova Kazasının bağlanmış bulunduğu Amasya Vilâyeti Adalet 
Komisyonuna gönderilmek suretiyle yapılan kanunsuzluğun bir 
türlü giderilmediğini belirterek bidayete« yapıları tâyin ve na- 
kil mumelesinin hukukan muteber olamıyaec.ğma "öre eski vazi- 
fei memuriyetine iadesi esbabının temin buyurulmasın: ek
tedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Her hangi bir mutatta 
ilâvesine lüzum görmeden gönderildiği bildirilen Tckad Ada’ ct 
Komisyonunun 108 savıl; cevabi kadarında : Ezcümle dne.kw.ir* 
beyanı veçhile müttehaz karar ve itirazlar üzerin o cereyan edr-n 
muamelelerden bahsila 15 lira kadrolu Taşova başkâtipliği va
zifesinden, almakta, olduğu 25 liva ile ve verilen karar üzeri*'' 
bizzarure Erbaa ve oradan da Niksar zabıt kâtipliğine naklo
lunmak suretiyle yapılan tâyin muamelesinden dolayı müşte
kinin her hangi bir suretle hukukunun muh'tel kılınmış bulun- 
madiği ve yapılan tâyin muamelesinin hukuttan muteber bulun
duğu, Merkez İnzibat. Komisyonunun yerinde görülen bozma ka
rarları dai resinde dilekçinin başkâtipliğe tâyin ol anabilmesinin 
ancak münhal vukuu ile kabil ve mümkün olabileceği belirtil
mektedir.

Gereği düşünüldü : Toka d Adalet Komisyonunun yerinde ço- 
rül cn kararı karşısında; vâki taler) hakkında, komisv-mumuzra 
bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı. soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebeplen verildiği

6479 2 7 . TV . 1953

(D ilekçe ö z e t i :  1937 yılında gay- 
rikaııuni olarak zabıt ve ¡¡zerim 
göçmen evleri getirilmiş olan arızi
sinin iadesi veya istimlâk o lu n m a  

sı hakkında).

Dilekçi : 1937 yılında Van'a yerleştirilmiş olan Bulgaris
tan göçmenleri için gayrikanuni olarak zabıt ve üzerine 6 aded 
göçmen evi yaptırılmış bulunan gayrimenkulünün kendisine 
iade olunnıasmı ve yahut istimlâk olunup bedelinin ödenmesi 
ni istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında: 52 hanelik Bulgaristan 
göçmeninin yerleştirilmesi için tesis olunan yeni Edremit Kö-

Baki Okay. 
Tepebaşı Mah. Ed- 
remitli Hakkıoğlıı. 
Van.



Dilekçe

7723/7156
10908/1014
17543/16337

yil arazisini teşkil etmek üzere ve sair yerli halk meyanmda, 
vilâyet idare kurulu karan ile 18 dekarlık arazisi istimlâk 
olumu jv '.i liman dilekçinin bu arazisi üzerine 6 aded göçmen 
evi yarmmış bulunduğu ve istimlâk muamelesinin henüz tekem
mül etmediği. için bedelinin ödenemediği, bu itibarla dileğin 
tervicine kanuni imkan bulunmadığı, ancak bedele ait mua
melenin tekemmül ettirilmesi lüzumunun Van Valiliğine yazıl
dığı bil dirilmekte dir.

• src;. i. düşünüldü. : Değer parası peşin verilmedikçe hiçbir 
-u-a;-.î. ıknm elinden almamıyacağı Teşkilâtı Esasiye 

Wan'.nıunua 74 neti maddesinin sarih hükmü iktizasından bu- 
Imıdağu h.dde bu muamele henüz tekemmül etmeden dilekçi
nin hakkı t asamı 1-onun selbolunmasma sebebiyet verenler hak
lan da kanuni takibatta bulunulması ve istimlâk bedelinin de 
dorakap ödenmesi lüzumuna karar verildi.

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

6480 27 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : 862 sayılı Kanuna 
tevfikan ve bedeli Erzurum Bele
diyesinden alınmak kaydı ile bir 
mesken verilmesi hakkında).

Lılekei : Erzurum’un ülucami Mahallesinde kâin evleri
nin yılır, da Ruslarla olan muhabere esnasmda gûya bele
diye tarafından yol genişletilmesi maksadı ile bozulup ve en
kazının da ordu birliklerinin mahrukat ihtiyacı için zaptolun- 
dugrnd j ; bahsile, 34 yıldır vâki müracaatlarına rağmen ihkak 
edemedi; ;i hakkuıa mukabil 862 sayılı Kanuna tevfikan ve be
deli kkrmrma Belediyesinden 10 müsavi taksitte alınmak kaydı 
de kendisine kir mesken verilmesini istemektedir.

îlaliye v ekâleti cevabi yazısında : Bahsolunan evlerin fil- 
iı d B i r i n c i  Cihan Harbi sırasında tevsii tarik dolayısiyle 

caddeye kalbedilmiş bulunduğu, ancak 862 sayılı Ka
nır ■ gere -.ince ve müddeti içerisinde müracaat etmediği için 
dilekçiye bunan mukabilinde ev değil o zamanki alım, satım 
ve tapu kayıtlarına nazaran yola giden kısımlarının belediye
ce bedeli ver ¿ekileceği .e tarik fazlasının da kendisine kalabi- 
lecc d. bil d irilmektedir.

ü-ereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre tâyini muamele
ye maka! g ör.kınediğme ve dilekçinin kaza merciine de mü
racaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1 iüsamettin i'lrge
zen.
23 Nisan Mektebi 
karşısı No. 11. 
Adana.

6481 27 . IV . 1953
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10182/9463
9931/9244

10289/9560

bilekçe
No.

9955/9268

Yusuf Altıntaş ve 
Musa Yazıcı. 
Ayvacık Nahiyesi 
Arduç Köyünde. 
Çarşamba - Samsun.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Bilekçe özeti : Ayvacık Nahiye 
Müdürü Bekir hakkında takibat 
ve tahkikat ifasına dair).

Dilekçiler : Yusuf Altıntaş’a ait olup Arduç Köyü hududu 
dâhilinde kâin 20 dönümlük araziye vâki tecavüz dolayısiyle 
selefi tarafından ve 2311 numaralı Kanuna tevfikan adı geçen 
lehine ittihaz olunan men’i müdahale kararını hükümsüz sa
yarak yetliden ittihaz ettiği bir kararla kendisini mağdur ve 
dolayısiyle vazifesini suiistimal etmiş bulunan Ayvancık Na
hiye Müdürü Bekir’in gerek bu kanunsuz muamele ve gerekse 
bir kız kaçırma hâdisesi dolayısiyle Musa Yazıcı’yı karakola' 
celbedip, hürriyetini tahdit, darp ve tahkir ettiğinden; keza 
koyun ticareti ve tütün zeriyatı ile iştigalinden dolayı hakkın
da icabeden tahkikat ve tetkikatm yaptırılmasını ve ihlâl olu
nan haklarının korunmasını istemektedirler.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında : Adı geçen müdür hak
kında; Çarşamba ve Samsun idare heyetlerince miittehaz men’i 
muhakeme karan örneklerinin ekli olarak gönderildiği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mülga 2311 numaralı Kanuna tevfi
kan yapılan muamelede iddia edilen şekilde bir vazife suuisti- 
malinin bahis mevzu olup olmadığı cihetinin de usulen tahkik 
ve karara bağlanması icabedeceğine, dilekçinin; bu karar aley
hine mülkiyet veya refiyet yönünden kaza merciine müraca
atta muhtariyetine, sair isnadat üzerine de icabeden kanuni 
muamelenin yapılmış bulunmasına binaen vâki talep hakkın
da komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

6482 2 7 .IV . 1953

Besim Karasu ve ar. 
Belediye Encümeni 
Üyesi.
Kepsut.

(Bilekçe özeti: Kepsut Belediye 
Balkanından şikâyet).

Dilekçiler : Belediye başkanının yolsuz muamelelerinden 
bahisle ve 6 madde halinde içişleri Vekâletine yaptıklan mü
racaatla bir muhakkik müfettiş istedikleri halde müracaatlan- 
nın bu güne kadar ele alınmamış bulunduğundan duyduklan 
teessürü ifade ederek lüzumsuz yere encümen ve Meclise hiç 
bir malûmall vermeksizin ve 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme 
Kanununa dahi riayete lüzum hissetmeksizin otobüs mubayaa 
eden mumaileyh hakkmdaki bu ve diğer şikâyetleri dolayısiyle 
ve bir müfettiş marifetiyle gereken tahkikatın yapılmasını is- 
temetkedirler.

içişleri Vekâleti cevabi yazısında : Belediye otobüs ücreti 
olarak tahsil olunan 500 küsur liranın sarfında vâki usulsüzlük 
dolayısiyle hendisinden şikâyet olunan belediye başkam hakkin-



-  %  -

Di Jekçe
No.

10070/9381

10188/9467
18201/15131
14131/13167

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

da vilâyet idare kurulunca Türk ceza Kanununun 240 ncı madde
sine uyularak lüzumu muhakeme karan verilmiş olduğu, mubayaa 
mevzuundaki iddianın da daha önce incelenip bir kanunsuzluk 
görülmemesi üzerine idare kurulunca ilgililer hakkında men’i 
muhakeme karan verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İcabeden kanuni muamelenin yapılmış 
olduğu anlaşıldığından vâki talep hakkında bu bakımdan ko
misyonumuzca aynca yapılacak bir işlem bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6483 27 . IV . 1953

(Bilekçe özeti: Gerek kendine ve 
gerekse Hâzineye ait arazilere fu- 
zulen tecavüzde bulunna Miislüm 
Doğrüöz’ün bu müdahalesinin 
mrnolunması ve bu yerlerin tesbit 
ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : 1943 yılında; toprak tevzi komisyonu tarafından 
kendisine tahsis ve adına tescil edilmiş bulunan arazileri ile bir
çok Hazine arazisine füzulen müdahale ve tecavüzde bulunan 
Müslim Doğruöz adındaki şahsın bu tecavüzünün önlenmesi ve 
mumaileyhin işgalindeki Hazine yerlerinin tesbit ettirilmesini 
istemektedir.

Maliye Vekâleti cevabi yazısında : Müşteki adına tescil edi
len yerlere vâki tecavüz dolayısiyle Hâzinece yapılacak bir mu
amele olmadığı Devlet topraklarına yapılan müdahale iddiası
nın yeniden tetkik ettirilerek sıhhati tahakkuk ettiği takdirde 
gereğinin yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yerlerine vâki tecavüz dolayısiyle di
lekçinin vazifeli kaza mercilerine müracaatta muhtariyetine 
ve Hazine yerlerine yapılan müdahale hakkındaki vekâlet ce
vabına göre de komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6484 27 . IV . 1953

( Bilekçe özeti: Maaşlı hizmette 
geçen namzetlik müddetinin borç
landırmaya tâbi tutulmasından şi
kâyet ).

Dilekçi : Borçlanma tahakkuk kâğıdında münderiç ve 
Maaş Kanununun meriyetinden önce ve 1 Haziran 1927 tari
hinde intisap ettiği 10 lira asli maaşlı memuriyette geçen» 
namzetlik müddetinin; 211 sayılı Yüksek Meclis karan ve

Ahmet Sayhan. 
Yeni ceza evi 
saymam.
Sivas.

Kemal Oksay. 
Tabaklar Köyünde. 
Tuzla.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi
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mümasil bir hadiseye mütaallik Devlet Şûrasının Deavi Da
ireleri umumi heyet kararına muhalif olarak ve ücretli hiz
met telâkki ve zikrolunan Maaş Kanunu makable teşmil olun
mak suretiyle borçlanmaya tabi tutulmasının kanuna uygun 
düşmiyeceğinden bahsile vaki mağduriyetinin önlenmesini 
istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin; 2.VII. 
1927 tarihinde yürürlüğe giren 1108 sayılı Maaş Kanununun 
yürürlüğe girdiği bu tarihe kadar geçen hizmetinin borçlan
maya tâbi tutulmaksızın fiilî hizmetine katılmış bulunduğu, 
bu itibarla bu kanunun makable teşmil olunduğu iddiasının 
varit bulunmadığı, ancak bu tarihten sonra namzet olarak ge
çen hizmetinin bu kanunun 20 nci maddesine tevfikan borç
landırılmaya tâbi tutulduğu bu itibarla Emekli Sandığına; 
Vekâletin görüşü; Sayıştay Genel Kurulu kararı ile de teyit 
olunduğu şekilde yapılan bu muamelede bir kanunsuzluk bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kasa merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadı
kına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi K om isyon kararı ve ne sebepten verildiği

6485 27 . IV . 1953

10294/9562 Halil Ataş ve ar. (Dilekçe ö ze ti : Kırla Mehmet
Kazıklı Köyü. adındaki şahıs hakkında takibat
İslâhiye. ifası ve mumaileyhin köyden uzak

laştırılması talebine dair).

Dilekçi : İkiz Köyii halkından olup muhtelif şekavet ve 
katil hadiseleri ile alâkalı Kırto Mehmet namı ile mâruf şah
sın kendi köylerine geldiği günden beri kan gütmeye tahrik 
ve teşviklerde bulunduğu için 14 şahsın bigünah olarak kat
ledilmiş olduğunu ve adı geçen bu köyde kaldıkça evlerinden 
çıkamaz bir hale geldiklerini ve daha birçok vakaların hâdis 
olacağını belirterek mumaileyhin bu köyden uzaklaştırılmasını 
ve baklanda kanuni takibat yapılmasını dilemektedir.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında : Adı geçen şahsın tarih
ten 25 yıl önce müştekinin bulunduğu köye gelerek yerleşmiş 
bulunduğu ve kendisinin daha varidatlı bulunması itibariyle) 
şikâyetçi ile taraftarlarının husumetine mâruz kaldığından 
ve aralarında mevcut bir kan dâvasının da buna âmil oldu
ğuna işaret olunarak müştekinin bu hususta C. Savcılığına 
yaptığı müracaat üzerine de ademitakip kararı verilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki talep
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Dilekçe
No.

10393/9650

•10397/9654

Dilekçe sahibinin
tıdi, soyadı ve adresi

Abdullah Dehmcıı. 
Muhtar.
Mursal Köyünde. 
Sivas - Dıivriki.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6486 27. IV .-1953

(I)ilekçe özeti: Malatya Vilâyeti 
aşiretlerinden bâzı şahısların me
ralarına vâln tecavüzlerinin ön
lenmesi hakkında).

Dilekçi : Ancak köyleri hayvanlarının ihtiyacına cevap 
verebilecek olan yaylalarına Malatya Vilâyeti aşiretlerinden, 
bâzı şahısların fuzulen tecavüz edip kendilerinin zararlarmaı 
ve birtakım hayvan hırsızlığına âmil olduklarından şikâyetle* 
bunların bu tecavüzlerinin önlenmesini istemektedir.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında : Şikâyetin; öteden beri 
yaz mevsimlerinde bu yaylaya gelen Malatya Vilâyetinin Deri- 
can aşiretinden muayyen bir para almak maksadiyle yapıl
dığı ve bu hususun da kaymakamlıkça düzenleneceği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, vâki talep hak
kında tâyini muameleye mahal olmadığına ve dilekçinin kaza 
merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6487 27 . IV . 1953

Yusuf Mahmutoğlu. 
Muhtar.
Böleren Köyü, 
iliiaz.

(Dilekçe özeli: Köylerinin uğra
dığı zelzele dolyaısiyle yapılmakta 
olan yardımın artırılması ve ban
ka borçlarının affı hakkında).

Dilekçi : Î60 haneden ibaret olan köyünün 13 Ağustos 1951 
gecesi vukubulan zelzele dolayısiyle tamamen denecek derece
de harap olduğunu ve dolayısiyle Kızılay ve Hükümet tarafın
dan gösterilen alâkaya minnet ve şükranlarını ifade ederek 
iaşe ve ibate yardımlarının artırılmasını, enkaz ve hayvan ce
setlerinin kaldırılması için acele bir ekip gönderilmesini, kış 
gelmeden önce ev ve ahırlarının yaptırılmasını ve bu meyanda 
vergi ve banka borçlarının af olunmasını istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısına bağlı; Bayındırlık Vekâleti tes
keresinde : Felâketzedelerin barınmalarını temin için lüzumlu 
tedbirlerin alınmış olduğu ve gerekli yardımın da yapılaca
ğı bildirilmekte.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin tezkeresinde : Vukua 
•gelen yer sarsıntısı dolayısiyle adı geçen köye kızıîay Derneği 
ve vekâletince vapılan yardımlardan başka bir ihtiyaçları var
sa bildirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda felâ
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

ket tarihini takibeden 15 Ağustos tarihinde Çankırı Valiliğine 
yazıldığı ve bu defaki müracaatlarının da Kızılay Derneği ile 
Bayındırhk Vekâletine intikal ettirildiği bildirilmektedir.

içişleri Vekâleti tezkeresinde : Bu köye yapılan ilk ve âcil 
yardımdan başka enkaz altında kalan hayvanların çıkarılması 
ve temizleme ve yolların açılması ve bunların sahiplerine tesli
mi için Piyade Okulu İstihkâm Bölüğünden mürekkep bir eki
bin üç gün burada çalıştığı ve Tarım Vekâletince gönderilen 
iki aded döğer biçerle harman işlerinin ikmal Olunduğu, felâ
ketzedelerin vergi, resim ve harçlarının terkini ve banka borç
larının tecili formalitelerinin de ikmal ve alâkalı dairelere tev
di olunduğu, ayrıca da nakit ve kereste yardımı yapılacağı 
belirtilmektedir.

Kızılay Genel Merkezi cevabi örneğinde de : Çankırı ve ha
valisi felâketzedelerine yapılan yardımlar gösterilerek bu kö
yün yardımın artırılmasına mâtuf talebi üzerine yapılacak bir 
muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki cevaplara göre; talep hakkında ko
misyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Dilekçiler : Topraksız çiftçilerden bulunmaları hasebiyle ve 
1948 yılından beri tasarrufları altında bulundurdukları Ahmet 
Paşa vakfı adını taşıyan metruk 400 küsur dekarlık araziyi 2 
yıldır emek ve masraf ihtiyar etmek suretiyle ekip biçmekteler- 
ken Osmanbeyli Köyü Muhtan tarafından ve serdolunan hilafı 
hakikat beyannamelerle burasının köye ait mera olduğu iddia 
olunması üzerine; haksız ve kanunsuz olarak 2311 numaralı 
Kanuna tevfikan verilen bir kararla burasının ellerinden alınıp 
ve mezruatlarının da tahrip edilmiş bulunduğundan bahsiîe; 
haddi zatında üzerinde Orman İdaresi, Vakıflar İdaresi ve Mâ
liyece hakkı tasarruf iddia olunan bu yerine metruk bulunması 
ve yine bir kısmının, vatandaşa Hâzinece kiraya verilmiş olması 
bakımından bu köye ait bir mera olamıyaqağı aşikâr iken bu 
yüzden mahkemelere sevkedilmiş olduklarından şikâyet ederek 
teşkil olunacak bir komisyona veya izam kılınacak bir müfettişe 
bu ihtilâfın katî şekilde hal ve tesbit ettirilmesini istemekte
dirler.

Devlet Vekâleti cevabi yazısında : Durumun incelenmesinin

Karar No. Karar tarihi

6488 27 . IV . 1953

10412/9668 Kadir Büyük ve ar. (Dilekçe özeti: 2 yıldır tasarruf
ları altında bulundurdukları 400 
küsur dekarlık metruk Hazine ara
zisinin ellerinden alınmak istendi
ğinden şikâyet) .

Osmaribeyli Köyün
den.
Bafra.
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Dilekçe
No.

10446/9701

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

Bafra’da çalışan 47 numaralı Toprak Komisyonunun 1952 çalış
ma programına alınmış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6489 27 . IV . 1953

(Dilekçe özeti: Tekel İdaresi adı
na tapulanan arazi bedellerinin 
ödenmesi veyahut bu tescil mu
amelesinin iptal olunması hakkın
da).

Dilekçiler : 1949 yılında yapılması kararlaştırılan yaprak 
tütür. bakım evi için ve köy ihtiyar heyetinin kendilerine ver
diği arazi mukabilinde Tekel idaresine bıraktıkları ve bu ida
re adına tapuya bağlanan arazilerinin, kendilerine verilen ara
zinin geri alınmış bulunması itibariyle bedelinin verilmesini 
ve yahut bu tapunun iptal olunmasını istemektedirler.

Gümrük ve Tekel Vekâleti cevabi yazısında : Arsası ken
dileri tarafından verileceği beyanı ile ve vâki ısrarları üzeri
ne Hamdibey Nahiyesinde yaptırılması uygun görülen tütün 
bakım evi inşaatı için Koyuneli Köyünde müracaat sahipleri
ne ait arazinin köy ihtiyar heyeti tarafından bedelsiz olarak 
Tekel İdaresine verilip ve idare adına tapuya tescil ettirildiği,

Bu. defa yaptıkları müracaat üzerine de bu arazilerin sa
hiplerine iade olunması için tapu kaydının düzeltilmesinin uy
gun görüldüğü bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; yerine getirile
ceği anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele 
ifasına mahal olmadığına ve bu hususta doğacak olan her han
gi bir ihtilâfın halli de kaza merciine ait bulunduğundan di
lekçilerin icabında bu mercie müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Haşan Elmas ve ar. 
Hamdibey Bucağın
da.
Yenice - Çanakkak.

6490 27 IV . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahihinin
No. adı, soyadı ve adresi

10447/9702 F e yzu lla lı V arsak .

A r if iy e  Köyünde. 

A dapazarı.

Komisyon- kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe izzeti: icra ve iflâs K a 
nunu hükümlerine aykırı olarak 
arazilerini salan ve yedindeki tü
pünün hükümsüzlüğüme dair ka
rar (drmnasına âmil olan icra me
muru ile bu muamelede methaldar 
olun Şakir Akkaya ve A vukat Ce
lâl lioynuk’tan şikâyet).

D ile k ç i : B atapu  m utasarrıfı bu lunduğu 5 parça arazi üze

rinde ve ipotek h akk ın a  istinaden yap ılan  b ir  talep ve salıta  

olarak  hazırlanan zab ıtlara  m üsteniden satış yap ıp  ve m ahke

mece yed indeki tapunun iptaline âm il olan A d apazarı icra  ma

m uru  ile A r if iy e 'd e n  Ş a k ir  A k k a y a  ve avukat Ce lâ l B o yn u k  

h akkın da  kanunen âmme dâvası ikam e olunm ası icabederken  

bu kaza savcılığ ınca  icra  m em urunun ölmüş olduğundan-bah- 

sile h içb ir muamele yapılm am asın ın  tamamen kanuna a y k ır ı 

bulunduğundan, keza A r if iy e ’n in  K ocam ezarlık  m evkiinde  

kâin  ve 16 y ıld ır  tasarru fu  a ltın da  b u lundurduğu  b ir  arazin in  de 

nahiye m üdürü tara fınd an  2311 num ara lı K an u n a  tevfikan  

elinden alınm ış o lduğundan  şikâyet ederek m enfaat sa ik i ile  

işlenen bu irt ik âp  suçundan d o lay ı tah k ikatın  genişletilm esini! 

istem ektedir.

A d a le t V e k â le ti cevabi yazısında : D ile k ç i ile Ş a k ir  A kk aya  

arasında vâ k i b ir  m eni müdahale dâvasın ın  Ş a k ir  A k k a y a  

lehine neticelenip Tem yiz mahkemesince de tasd ik  olunduğu, 

ve m üşteki ta ra fınd an  yapılan  tashih i k a ra r ta leb in in  henüii 

neticelenm ediği.

M u m aileyh in ; zik ro lu n an  mervkiindeki arazisine N u re ttin  

a d ınd ak i şahıs ta ra fınd an  b ina yap ılm akta  o lduğundan bahsile 

ve A d a p a za rı Suh  H u k u k  M arkem esinden isted iğ i ih tiya ti 

tedbir k a ra rın ın  mahkemece istek veçhile ka ra ra  bağlandığı, 

ancak sonradan bu  ye rin  kendisine a id iyetinden bahsile m ü

racaatta bu lunan Ş a k ir  A k k a y a  'nm  ta lebi üztrine bu kararın  

k a ld ır ıld ığ ı.

A d a p a za rı ic r a  M em urluğuna a it 045/490 say ılı dosyada  

Ş a k ir  A k k a y a ’nm  borçlu  F e vz i V a rs a k ’tan ilâm a m üstenit 

alacağı olan 450 lira n ın  tahsilin i istemesi üzerine m üşteki

ye a it gayrim enkule haciz v a z ’olunduğu ve yap ılan  itiraz ı 

dolayıs iy le  ic ra  te tk ik  m erciince icran ın  durm asına ve hac

zin  ka ld ırılm asın a  k a ra r ve rile re k  tapuya  müzekkere y a z ıl

mış olduğu.

D ile k ç in in  m ezarlık  m evkiindek i m ezkûr yeri iç in  yaptığ ı 

m üracaat üzerine nahiye m ü d ü rlü ğü n ce; bu yerin  zilyed liğ in in  

Ş a k ir  A k k a y a ’ya  a id iyeti mahkeme k a ra rı ile  sabit olm asına 

binaen 2311 num ara lı K an u n a  tev fikan  y ap ılacak  b ir  muam e

le o lm adığ ın ın  an laşıld ığ ı ve m um aileyh in  bu m evzuda yaptığ ı 

m ütaaddit m üracaatlar üzerine bu m uam elâtta m ucib i mua-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve no sebepten verildiği

1044,8/9703 
10735/9981 
12212/11346

10504/9757

haze görülen b ir  cihet bu lunm adığ ı iç in  kaza m ercilerine in t i

k a l etmiş o lan iş le rin i usulü  dairesinde tak ip  etmesi lüzum u

nun kendisine teb liğ  olunduğu b ild irilm ekte d ir.

G ereği düşünüldü : V ek âlet cevabına ve isteğin kısm en  

kaza m ercilerince incelenerek k a rara  bağlanm ış ve kısm en de 

İncelenmekte bulunm asına göre talep hakk ın da  bu bakım dan  

b ir  muamele ifasına  m ahal o lm adığ ına k a ra r verild i.

K a ra r  No. K a ra r  ta rih i

6491 2 7 . I V  . 105"

Abdullah  fiebreci 

oğlu.

Y e n i M alı 

bey So. N  

Eskişeh ir.

Dündar-
12.

(Dilekçe ö z e ti : Resmî müessescler- 
<ten birinde kendisine iş temin 
olunması hakkında).

D ile k ç i : F  ıla b a lık  olan efrad ı ailesinin, ke nd is in in  daim i

b ir iş '«ulamaması yüzünden m uztarip  ve sefil b ir  halde bu lu n 

d uk la rın a  işaretle Devlet D e m iryo lla rı Cer Atelyesinde iş o l

duğu halde, vâ k i m üracaatın ın  semeresiz kald ığ ından , h a lb u 

k i kendisinden sonra m üracaat edenlerin a lınd ığ ından  şikâyet 

ederek bu a c ık lı durum una binaen resm î miiesseselerden b i

rinde daim i bil' işe a lınm asın ı istem ektedir.

Oakşm a V e k â le tin in  cevabi yazısında: D ile k ç in in ; İş ve İsçi 

B u kn a  K u ru m u  E sk işe h ir Şubesince Şeker F abrikas ın da  bulunan  

b ir  işe gönderild iğ i, ancak sıhhi durum u işe e lveriş li görülm ediğ i 

iç in  kabu l edilm em iş bulunduğu, döşemeci olduğunu ifade e t 

mesi üzerine Aydoğdtı O teli G ara jın da  g ö nderild iğ i döşeme

ciliği. v« k â tip liğ i 75 lira  iicreti k â fi görm iyerek reddetm iş bu

lunduğu  belirtilm ektedir.

Gereği düşünüldü : M ah iyetine ve vekâlet cevabına göre 

v â k i talep h akkında kom isyonum uzca b ir  muamele ifasına m a

hal o îm rd r  m a k a ra r ve rild i.

K a ra r  No. K a ra r  ta rih i

6492 2 7 . I V  . 1953

Fa tm a  Soğuksu ' 

U a c ık a d ın  M ah. 

Şükrübebe So. No. 

16.
K iiçü k p a za r - İstan

bul.

(Dilekçe özeti : Şehit maaşı bağ- 
f anma sı h ak kında).

D ile k ç i : Gem ici o larak  bu lunduğu Refah vap ııp ru nda  şehit

düşen oğlu M u s ta fa ’dan kendisine ve babasına maaş bağlan

m asın ı istem ektedir.

M il l î  Savunm a V e k â le tin in  cevabi ya n sın d a  : H ususi b ir  

arm atöre ait c up ve batm ış olan bu gem inin askerî m üretteba

tım«. şehit sayrlacağı 5795 sa y ılı K a n u n la  kabu l edilm iş ise de 

bv. kanunun s iv il mürettebat h a kk ın d a  her hangi bm hüküm  

ih tiva  etm em eli itibariyle; dilekçiye  maa'ş bağlanm ası m ev

zuunda vekâletçe ya p ıla ca k  bir muamele b u lunm adığ ı b ild ir il

m ektedir.
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Dilekçe
No.

10536/9789

10563/9816

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

G ereği düşünüldü : Y e n i b ir  kanun te k lif i mevzuu ile ilg ili 

bulunan talep h akk ın d a  kom isyonum uzca bu sıfatla b ir mua- 

mele ifasına m ahal o lm adığ ına k a ra r verild i.

Karar No. Karar tarihi

6493 27 . IV . 1953

Ali Kaya. 
Kızılçakçak Bucağı 
Müdürlüğü eliyle. 
Şahnalar Köyünde. 
Arpaçay - Kars.

(Dilekçe özeti: Haksız olarak elin
den alınıp başkalarına verilen ara
zilerinin geri verilmesi hakkında).

D ile k ç i : A rp a ça y  K azasın ın  Şahnalar K ö yü n ü n  Çamuşlu  

m evkiinde kâ in  ve 30 y ıld ır  tahtı tasarru funda  bu lunan arazileri 

ile yine H üküm etçe kendisine verilm iş bu lunan 80 dekarh k  top

rağ ın ; tah rirâ t kâtib i, m al m üdürü  ve tapu m em uru tarafından  

ve m üştereken m enfaat tem in olunm ak suretiyle elinden 

alın ıp  başkalarına verilm iş olduğundan şikâyet etmektedir.

İçişleri V ek â letin in  cevabi yazısında :1936 y ılın d a ; 2510 sa

y ıl ı  Kanun;' tev fikan  adı geçen köyde iskân  olunup ve ke nd i

sine arazi tahsis olunan d ilek çin in ; 1940 y ılın d a  arazi verilm e

diğinden bahsile vâ k i m üracaatı üzerine ve her nasılsa 2 nci 

defa adına arazi tahsis ve tescil olunduğu an laşılarak  H azin  e- 

v e k ili tarafından açılan  dâva neticesinde tapu ların ın  iptaline  

k a ra r alınm ış bulunduğu. B u  tahsis ve ip ta l muamelelerinde  

a,dı geçen m em urların  her hangi b ir  ro lle rin in  bu lunm adığ ı b i l

d irilm ekted ir.

Gereği düşünüldü : K aza  m erciince incelenerek karara  bağ

lan d ığ ı anlaşılan talep h akkında kom isonum uzca yap ılacak  b ir  

muamele olm adığına k a ra r verild i.

K a ra r  No. K a ra r  tarih i

6494 2 7 . I V  . 1953

Faik Yıldız.
Orman işletme mu 
hasebecisi.
B iga .

D ile k ç i : E lâ z ığ  N a k liy a t  Ş irketine teslim edüp ve yen i me

m uriyet m ahallinde 5 sandık halinde tesellüm a ld ığ ı ev eşyasın

dan b ir  k ısm ın ın  calinm iş o lduğu halde adı geçen şirket ta ra 

fından  her hangi b ir  m esuliyet kab u l edilm ediğini, dolayısiyle  

u fak  b ir  m em ur o larak  u ğrad ığ ı bu za ra n  te lâ fi etmesine imk^.n 

bulunm adığ ım  ifade ederek bu kab il hâdiselerin önlenmesi için  

a lâka lılara  em ir verilm esin i ve m üsebbiplerine tazm in ettirilm e

sin i istem ektedir.

İçişleri V ek â letin in  cevabi yazısında : M ezkû r şirketin  A n 

kara bürosu m üdürünün müracaat olunan ifadesinde : A lı-

(Dilekçe özeti : Çalınan eşyaları
nın buldurulması veyahut mü
sebbiplerin e tazmin ettirilmesi 
hakkında).



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

10604/9855

10616/9867

nan malların yegân yegân tesbi't edilmeden ve sadece mal sahi
binin beyamna göre muhtevasının tesellüm fişlerine kayıt ve bu 
şekilde teslim edilmekte olduğunu bildirdiği bu husustaki tah
kikat evrakının savcılığa tevdi edilmiş olup mesruk eşyanın aran
masına devam edilmekte olduğu belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6495 2 7 .IV . 1953

Hüseyin kızı Fatma. 
Lisimaiho Cad. No. 
23.
Gümülcine.

( Dilekçe özeti : Yurda dönmesine 
müsaade olunması hakkında).

Dilekçi : Aslen Uşak Kazası ahalisinden olup 1922 yılında 
Yunan işgal kuvvetlerine dâhil çeteler tarafından kaçırılıp ve 
bunlardan bir şahıs tarafından Selânik’e götürüldüğünü ve 
bununla 10 yıl kadar evli olarak kaldıktan sonra ölümü üzeri
ne ve mütaakıp tarihlerde yurda dönmek için yaptığı müracaatla
ra bir cevap verilmediğini belirterek gereken müsaadenin ve
rilmesini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Filhahika Uşak Ka
zası nüfusunda mukayyet bulunması itibarı ile Türk vatandaşı 
sayılması icabeden dilekçinin 1922 yılında çetelerle birlikte 
Yunanistan’a kaçtığı ve işgal esnasında tezkerede yazılı bulun
duğu şekilde hal ve harekâtı dolayısiyle 3919 sayılı eski Pasa
port Kanununun 20 nci maddesine göre kendisine pasaport ve
rilmemesi hususunun Gümülcüne Konsolosluğuna yazıldığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vaki talep hakkında tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6496 27 . IV . 1953

Hıdır Topçu ve ar. 
Ömer Avni M ah. 
Cesaret So. No. 14. 
Fındıklı - Kabataş 
ÎBtaribul.

, (Dilekçe özeti : Varemir Köyünün 
müstakil muhtarlık haline getiril
mesi hakkında).

Dilekçiler : Pülümür kazasının Danzek köyüne bağlı olan 
Varemir Mahallesinin; bu muhtarlığa olan mesafesi ve nüfus 
durumu itibari ile müstakil bir muhtarlık haline getirilmesini 
istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Bu konu üzerinde 
gereken muamelenin ikmal olunup adı geçen köyün müstâkil 
bir köy haline getirilmesinin 12 . VI . 1952 tarihinde tasvip 
edilmiş bulunduğu bildirilmetkedir.



Dilekçe
No.

10620/9871

10646/9895

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

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; yerine getirildi
ği anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifası
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6497 27 . IV . 1953

( Dilekçe özeti : im ar ve ihya et
likleri ırmak metrnkâtındna olan 
arazilerinin ellerinden alınmak is- 
I endiğinden şikâyet).

Dilekçi: Kaçar aşireti mensuplarının; iskân ve nüfusa tes
cil edilmiş bulundukları Ceyhan Kazasının Kızılılgm mevkiin
de kendilerine hiçbir yardımda bulunulmadığı için Adana’nın 
Adalı Köyünden geçen ırmağın mecrasını değiştirmesi üzerine 
meydana gelen araziyi imar ve ihya ederek 1200 nüfuslu efra
dı ailelerini geçindirmektelerken bu kere buraların göçmen
lere dağıtılacağından bahsile kendilerine tebligat yapılmış bu
lunduğundan tazallümühal ederek kendilerinin toprağa olan 
ihtiyaçları ve sepkeden emekleri nazarı itibara alınmak sure
tiyle yaptırılacak âdil bir tesbitle haklarının teslimini iste
mektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : 150 haneden ibaret 
olan göçmenlere dağıtılacak olan 6878 dönümlük sahanın 
Devlete ait olup bu göçmenlerin ihtiyacım karşıladıktan son
ra arttığı takdirde fuzulen işgal edilmekte bulunan diğer ara
zilerle birlikte bu köyün toprağa muhtaç yerli halk ile bera
ber aşiret mensuplarına da dağıtılacağı vâki şikâyetin elleri
ne fazla toprak geçirmek maksadiyle yapılmış bulunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına 
dilekçi ve diğer alâkalıların kaza merciine dahi müracaatta 
muhtar bulunduklarına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6498 27 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Kazalarına bir an 
över kadastro heyeti gönderilmesi 
hakkında).

Dilekçiler : Oğuzeli Kazasına bağlı 9 köyde gerek eşhasa
ve gerekse Hâzineye ait arazileri fuzulen işgal ve malikleri
nin hakkı tasarruflarını selbeden Koçak ve Bulut ailelerinin 
tagalliibünden ve tecavüzlerinden ve memnu eslihayı hâmilen 
kendilerini tehdit ettiklerinden ve saireden şikâyet ederek vu
kuu melhuz hâdisatm önlenmesi için bir an önce kadastro he

Ali Yıldırım ve ar. 
Tilbaşar Köyünde. 
Oğuzeli.

Mehmet Karasün- 
ger ve ar.
Kaldırım Kızılılgm 
Köyünde No. 84. 
Ceyhan - Adana.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

yeti gönderilmesini istemektedir.
Başvekâletin cevabi yazısında : 5602 sayılı Tapulama Ka

nununun yurdun her tarafında birden tatbik olunmasının 
ödenek, malzeme ve eleman bakımından mümkün bulunmadı
ğı için ancak tezkerede yazılı hususlar göz önünde bulundu
rulmak suretiyle ve bir sıra dâhilinde kabil olduğu belirtil
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında; komisyonumuzca tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6499 27 . IV . 1953

(Dilekçe, özeti: Adına tarholunan 
Levha Resminden şikâyet).

Dilekçi ı Alaçam Asliye Mahkemesine bitişik bir odada if ı 
ettiği noterlik hizmetinin umumi hizmetlerden mâdut bulunma
sına rağmen belediyece kendisinden levha resmi talep olundu
ğundan şikâyet ederek vâki tarhiyatın terkin olunmasını iste
mektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Hususi kanunu ile. 
müteşekkil, Devlet kadro ve teşkilâtı dışında olan noter daire
lerinin resmî daireden addedilmesine imkân olmadığından 
5237 sayılı Kanunun 21 nci maddesine göre Alaçam Noteri 
adına belediyece levha resmi tahakkuk ettirilmesinde kanuni 
bir hata bulunmamış olduğu ve zikrolunan kanun dairesinde 
vâki itirazı inceliyen komisyonca da talebin reddedilmiş ve 
dilekçi tarafından temyizen itirazda da bulunulmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki malî ve idari kaza mercilerine 
ait olan talep hakkında bu sebebe mebni komisyonumuzca bir 
muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6500 27 . IV . 1953

10672/9920 Ragıp Dikmen.
Noter muavini. 
Alaçam.

10674/9922 Mehmet Koçhisârlı.
Müh. Dp. Topçu 
mermi ustası. 
Kayseri.

10679/9927 İrfan Kutluca.
Miih. Dp. tmlâ ba
rut ustası. 
Balıkesir.

(Dilekçe özeti : Barem dışı ücretli 
memurların da maaşlılara tanınan 
hak ve menfaatlerden istifade etti
ril m e le ri h ak km da).

Dilekçiler : Gördükleri hizmetlerin mahiyetleri itibariyle 
sair Devlet memurlarının gördükleri vazifelerden farklı olmı- 
yan barem dışı ücretli memurların; bunlara tanınan hak ve 
menfaatlerden mahrum bırakılmalarının hak ve nasafete uygun
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10680/9928 Osman Erdem.
Müh. Dp. Barutçu, 
ulatası.
Konya.

10681/9929 Mehmet Saraydın'.
Müh. D]). Barutçu 
ustası.
Sivas.

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

10711/9957 Rafet Kiioüközde- 
mir.
Müh. Dp. Taparı 
ustası.
Konya.

düşmediğini ifade ederek bu farklı durumun düzeltilmesini 
istemektedirler.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren müteferrik müstahdemlerden 
bulunan dilekçilere tahsil durumlarına bakılmaksızın göster 
dikleri ehliyete göre 175 - 200 lira ücret verilmiş olup her 
yıh da fiilî kadroların verdiği imkân nispetinde terfi ettiril
mekte bulundukları memurine tanınan haklardan istifade etti 
rilmeleri hakkındaki isteklerinin bir tesis konusu bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında; Teşkilâtı Esasiye Kanununun
15 nci maddesine göre komisyonumuzca bu sıfatla yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6501 27 . IV . 1953

I0675/9923 Mevlfrt Sömer. 
Erdemli Postanesin
de.
Mersin.

( Dilekçe özeti : Haksız yere işin 
den çıkarılıp ve oğluna ait, istih
lakinin noksan ödendiğinden şi
kâyet).

Dilekçi : 4 yıldır çalışmakta olduğu Teknik Bahçıvan Oku
lundan ve bu okula ait evden maksadı mahsusla çıkarıldığını ve 
9,5 ay bğcılık şubesinde çalıştırılan oğluna birer lira üzerinden 
noksan istihkak ödendiğini ailesinin henüz doğum yantığı bir 
sırada nakli hane etmeye mecbur bırakıldığından dolayı yavru
larından bir tanesini kaybettiğini belirterek durumunun bir mü
fettiş marifetiyle tahkik ettirilmesini istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Mersin - Alâta Tek 
rik Bahçıvanlık Okulunda ücretli müstahdem iken bilâhara 
idinden ayrılan dilekçinin aynı mealde yaptığı şikâyet üzerine 
keyfiyetin ziraat müdürüne inceletilerek alınan raporda. Mûs
ik in in  yevmiyeli işçi olarak çalışmakta iken 115 lira üc- 
'•etl’ kadroya alındığı 16 - 17 yaşındaki oğluna da mesaisine 
^nrs’ lık 60 lira ücret ödendiği.

Vekâletçe bağ'cılık, meyvacilik ve sebzecilik işlerinin daha 
e h i1 ustalar elinde idare olunması için bir yıllık kursa tâbi tu- 
n ibrsk  yetiştirilen elemanla nn bu işlere yerleştirilmeleri iti- 

’ ’ a adı geçenin kadrodan çıkarıldığı buna mukabil kendi- 
i-irir idare işlerinde 2.5 lira yevmiye ile çalıştırıldığı, kadro
dan çıkarılması itibariyle yönetmelik hükümlerine tevfikan 
issral ettiği barakanın da kendisine boşalttırılmış olduğu ve oğlu 
için takdir olunan 100 kuruş yevmiye üzerinden çalıştığı müd
dete ait istihkakının ödenmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

6502 2 7 .IV . 1953

I067H/9924 Saibih 1 lalan. 

Y ıld ır ım  Kem al 

1463 So. No. 12. 

Alsancak - İzmir.

10678/9926

I (>«77/9925

Em in  Çetin. 

Özel Köyünde. 

Tarsus.

Musa Irmak,  

özel Köyüııd*' 

Tarsus.

(Bilekçe özeti: Maaş bağlanmadı 
hakkında).

Dlekçi : Malî müzayaka içerisinde bulunduğunu ifade ede
rek kendisine yaşamasını temine medar olacak nispette bir 
maaş bağlanmasını istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında :Di- 
lekçinin durumunun tahkiki ile neticenin bildirilmesi husu&u- 
nu<n İzmir Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele yapılmasına ma
hal olmadığımı karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6503 27 . IV . 1953

(Bilekçe özeti : Kendilerine arazi
verilmediğinden şikâyet).

Dilekçiler : Tarsus’un Özel köyü nüfusunda kayıtlı ve yerli 
ahaliden bulundukları halde toprak komisyonunca kendilerinin 
tevziat harici bırakılmış olduklarından şikâyet etmetkedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerden; Musa 
Irmak’m hayvancılıkla iştigal edip köylerinde yapılan arazi 
dağıtımında köyde bulunmadığı gibi müddeti içerisinde arazi 
istek beyannamesini vermemiş bulunduğu, Emin Çiftçinin ise, 
bu bölgede 3 yıl oturmadığı ve 5618 sayılı Kanunla değiştirilen 
34 ncü maddedeki sıralardan istifade edemediği için topraklandı- 
rılmalanna kanunen imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin; kaza merciine müracaatta 
muhtar bulunmalarına binaen vâki talepleri hakkında komis
yonumuzca tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6504 27 . IV . 1953

10683/9931 Osman B urç. 

14664/13665 T. H. K . Şube 

Saym anı. 

Tortum .

(Bilekçe özeti: Tekrar Oltu As
kerlik Şubesi daktiloluğuna tâyin 
olunması hakkında).

Dilekçi : 13 ay müddetle çalışıp ve kadastroların lağvı do- 
layısiyle ve verilen bonservis ile ayrılmış olduğu Oltu askerlik 
şubesi daktiloluğuna bu kadroların yeniden ihdas olunmuş bu
lunması hasebiyle tekrar tâyin olunmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 1950 yılmda.



—  38 —

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

lâğvolunan daktilo kadroları her ne kadar 1951 yılında tekrar 
ihdas edilmiş ise de; bunlara yapılacak tâyinlerin ma
hallî şube başkanlarının inhaları ile tekemmül edeceği tebliğ 
olunduğu için bu şubece; ortaokul mezunlarından müracaat 
eden talipler arasmda yapılan im tihanda m u v a ffa k  olan Kâiv.- 
ran  K afta n o ğ lu 'n u n  te k lif  ed il'p  ve tâyin edilmiş bulundu
ğu, daha önce bu kadroda 3656 sayılı Kanunun 19 ncu madde
sine dâhil müteferrik müstahdem olarak çalışmakta iken yukar
da açıklanan sebep dolayısiyle ilişiği kesilmiş olan ve ilk tah
sili dahi bulunmıyan şikâyetçi hakkında yapılacak bir muamele 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 

vâki talep hakkında tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6505 27 . IV . 1953

10684/9932 E krem  K um baracı.

Sancaktar  H ayrettin  

M ah. Tü rbedar So. 

No. 1/1.

Kasım paşa-İstanbul.

( Dilekçe, özeti : Kendisine bir iş 
re efradı ailesine Kızılay d an yar
dım temini hakkında).

Dilekçi : Mayıs 1951 tarihinde Üsküp’ten Türkiye'ye gel
diğini ve gelirken Yugoslav Hükümeti tarafından bütün em

lâk ve emvaline vazıyed olunduğunu ve müracaatlarına rağmen  

ne bir iş ve ne de iskân yardımı temin edebildiğini ifade ve 

beyanla çok muztar bir vaziyette kalmış olduğundan kendisine 
bir iş ve efradı ailesine Kızılaydan bir yardım temin edilm esi

ni istemektedir.
Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Aslen Türk vatandaşı 

olan dilekçinin Türk pasaportu ile yurda gelip ve Samatya 
nüfusuna kaydedilmiş ve geçimini de kunduracılıkla temin et
mekte bulunduğu, bu durumuna nazaran muhacirlikle alâkası 
olmadığı için kendisine iskân yolu ile yardım yapılmasına im
kân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. K a ra r  tarihi

6506 27 . IV . 1953

I ()68ti/9934 H a y d a r Noyan. 

Tepdbaşı R e fik  S a y

dam Cad. Cam i So. 

Lâle  Apt .  No. 25/2. 

Beyoğlu  - İstanbul.

(Dilekçe özeti: ladei memuriyet 
ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : 6 yıldır feragatle çalışmakta olduğu İstanbul 

Meyva ve Sebze Hali tahsildarlığından Muhasebeci Saki A k 

deniz’in  şaiısi husumeti yüzünden uzaklaştırılmış bulunduğu
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Dilekçe
X o.

1 0 6 8 7 / 9 9 3 5

10688/9936

10690/9938

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

nu ifade ederek vazifesine iadesi esbabının temin bbuyurulma- 
sım  istem ektedir.

iç işle/i V ek â letin in  cevabi yazısında : Dilekçinin; hal teş
k ilâ t işlerinde istenilen ve beklenilen başarıyı gösteremediğin
den do layı vazifesine son verilm ek zarureti hâsıl olduğu ve du
rum una uygun b ir vazife açıldığında dileğinin nazarı dikkate 
alınacağ ı b ild irilm ekted ir.

Gereği düşünüldü  : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre ta
lep h akkın da  b ir  muamele ifasma mahal olmadığına karar ve- 
rild i.

Karar No. Karar tarihi

6507 27 . IV . 1953

(Dilekçe özeti: ihtiyarlık aylığı 
bağlanması hakkında).

Dilekçi : 11 yıldır çalışmakta olduğu Paşabahçe Şişe Fabri
kasında; yaşının 77 olması itibariyle doktor tarafından belir
tilen çalışama~ıazlık hali dolayısiyle ayrılmış olduğunu, 5 aydır 
işçi Sigortaları İdaresince icabeden sigorta muamelesinin neti 
celendiri İmediğinden şikâyet ederek ihtiyarlık aylığının bir an 
önce bağlanması esbabının temin buyurulmasmı istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye; ihtiyar
lık sigortasından gerekli tahsisin yapılmış olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre yerine getirilmiş 
olduğu anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele 
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6508 27 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Tazminat talebine 
dair).

Dilekçiler : Devamlı olarak ve 5 yıldır çalışmakta oldukları 
İskenderun Sıtm a Savaş ameleliklerinden çıkarılmış bulunduk
larından ve İş Kanununun 13 ve 14 ncü maddelerine tevfikan 
verilmesi icabeden kıdem tazminatlarının dahi verilmediğinden 
şikâyet ederek kanuni haklarının ödenmesini istemektedirler.

S a ğ lık  ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : Sıt 
ma savaş işlerin in  muayyen müddetli işlerden olup ve Vekiller 
Heyetinin 3/11889 sayılı Karan ile de bu işlerin senede 200 gün
den fazla  devam  edecek işlerden bulunmadığı tesbit edilmiş ol
duğa iç in  bu işlerin 3Ö08 sayılı İş Kanununun değişik 13 ncü  

maddesine tâb i bulunmadığı ve bu duruma göre dilekçiere bir 
tazminat verilmesine imkân görülemediği. Bununla beraber di
lekçilerin daim î işçi kadrosuna alınarak Kasımdan itibarşn işe

G arip  Karataş.

İnönü Cad. E le k tr ik  

c ivarı baraka No. 2. 

İskenderun.

Ali Ünlü.
R a if  Paşa Cad. 

A rta n  So. No. 11. 

İskenderun.

K a d ir  Beç.

Y a lık o y  E k m e k çi 

B a y ır ı No. 17/1. 

B eykoz - İstanbul.
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Dilekçe
No.

10692/9940

10694/9942

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

başlamaları hususunun Hatay Valiliğine yazıldığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
bir muamele ifasına mahal görülmediğine ve dilekçilerin kaza 
merciine dahi müracaatta muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6509 27 . IV . 1953

( Dilekçe özeti: 1293 Harbi dolayı- 
siyle Kars’ ta terkedilmiş bulunan 
dedesinden ve babasından münte- 
kil emlâk ve arazinin kendisine 
iade ve teslimi hakkında).

Dilekçi: 1293 Harbi dolayısiyle anavatana hicret eden dede 
ve babasına ait olup Kars’ta bırakılan emlâk ve arazilerinin 
tesbit olunup kendisine iade ve teslimini, mümkün bulunma 
dığı takdirde karşılık olarak Emlâki Milliyeden bir ev ve ara
zi verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yaptırılan tahkikat 
neticesinde dilekçinin babasını tanıyan ve bilen kimse olma
dığı Kars'ın Elviyei Selâse ve Tahrir Kanununa tâbi bulun
ması hasebiyle 1340 ve 1341 yıllarında yapılan tahrirde Dev
lete intikal eden gayrimenkullerinin kimden metruk olduğu
nun tasrih edilmeyip sadece muhacir ve muhtelif eşhastan 
metrukiyeti kaydı bulunduğu ve tahsis dışı köylerde 1293 Har
binden evvelki kayıtlar mevcut ise de alâkalıların iddialarına 
konu olan gayrimenkullerin cins ve mevkii gibi vasıflarım 
tâyin ettikleri takdirde alâka ilmühaberine müsteniden Tapu 
Dairesince kayıt verilmesinin mümkün bulunduğu ve dilekçi
ye bu yolda ve lüzumlu bilgilerin verilmesi için yapılan teb
ligata rağmen gerekli malûmatı vermediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele iffasma mahal olmadığına ve 
dilekçinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Mehmet Kâzım tîn- 
saldı.
Ferdköy Civelek So. 
No. 72.
İstanbul.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

6510 27 . IV  . 1953

Hikmet Şengür.
Bayınduran Köyün 
de.
Eğil.

Dilekçi : Eğil Kazasının Bayındır Köyünde kâin ve ecda
dından müntekil birçok para ve emek sarf etmek suretiyle mey
dana getirmiş oldukları meşelik ormanının ve bu meyanda bağ

(Dilekçe özeti: Meşelik ormanının 
istimlâk olunmasından ve bedeli 
nin dahi verilmemiş bulunduğun 
dan şikâyet).
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ve bahçesinin; çıkarılan özel bir kanunla (4785 sayılı Kanunla) 
Teşkilâtı Esasiye ve Medeni kanunlarla teminat altına alınan 
hakkı mülkiyeti hiçe sayılarak takdir olunan 900 lira gibi cüzi 
bir bedelle elinden alınarak bugüne kadar da mütaaddit mü
racaatlarına rağmen istimlak muamelesinin tekemmül ettiril- 
rnedığindan ve 2 yıldır parasının dahi verilmemiş ve vergisinin 
dahi kendisinden tahsil edilmekte olduğundan yapılan bu mu
amelede Diyarbakır Orman Müdürü ve kaza bölge şefinin şahsi 
husumet ve vazife suiistimalleri bulunduğundan ve saireden 
şikâyet ederek kanun olmak vasfı verilemiyecek olan mezkûr 
kanundan kendisi gibi binlerce vatandaşın muztarip bulundu
ğundan hususi ormanının eskisi gibi şahsi mülkiyetine iadesi 
esbabının temin buyurulmasını istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : 4785 sayılı Kanuna 
tevfikan Devletleştirilen mezkûr orman baklandaki vâki şika
yetin daha, önce yerinde ve tsaslı bir şekilde inceletilmiş bu* 
lunduğu ezcümle Devletleştirme karşılığının 1951 yılına ait 
3 ncii taksitin mumaileyhe ve diğer hissedarlara verilmek 
üzere Elazığ Orman Mesul Muhasipliğine gönderildiği ve kül
tür arazisinin kıymeti ifraz olunmak suretiyle Devletleştirme 
harici bırakıldığı ve buna göre sadece Sevren mevkiindeki 
meşeliğin tamamının Devletleştirmeye ithal edildiği.

Arazi Vergisine ait şikâyetin mahallin özel muhasebesine 
yapılması icabettiği.

Devletleştirilen ormanların bâzı şartljara göre iadesini der
piş eden ve mezkûr kanuna ek Orman kanunu lâyihasının Yük 
sek Meclis Geçici Komisyonuna verilmiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçe ve eklerinin; İçtüzüğün 53 ncu 
maddesine tevfikan zikrolunan kanun lâyihasını incelemekte 
olan Geçici Komisyona tevdüne karar verildi.

K arar No. Karan tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. udi, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

6511 27 . IV . 1953

10697/9944 Ruhi Çotuk. 
11613/10798 Şehit Ekrem Malı.

Bahçecik - İzmit.

(Dilekçe özeti : Emeklilik ikrami
yesinin verilmesi hakkında).

Dilekçi : 29 sene 2 ay 18 günden ibaret olan fiilî hizmet 
müddetine 3 sene 2 ay 13 günlük Millî Mücadele zammı ile 32 
sene 5 ay bir gür. olarak tesbit edilmiş bulunduğu halde bu 
hizmetinin 30 sene olmadığı beyanı ile emeklilik ikramiyesinden 
mahrum edilmek istendiğinden şikâyet etmektedir.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında :32 
sene 6 ay üzerinden kendisine emekli aylığı bağlanmış olan di
lekçiye; 5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesine tevfikan ve 
fiilî hizmet müddeti 29 sene 2 ay 18 günden ibaret bulunması



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

hasebiyle 30 yıl ikramiyesi verilmesine kanuni imkân bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olnvd'^ıra 
üyeden A. Fahri Ağaoğlu’nun vâki muhalefetine karşılık ekse
riyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6512 21 . IV . 195?

10698/994-5 Reşat Koç ve ar. 
11084/10314 Akkum Köyünde.

Karasu - İzmit.

10701/9948

(Dilekçe özeti : Bir tapu senedi
nin iptaline dair).

Dilekçiler : Ah Bey vereseleri tarafından Akgül namı ile 
maruf 900 dönümlük ve uzun yıllardır köylülerin tahtı tasar
rufunda ve kısmen Hâzineye intikal etmiş bulunan, bir yeri 310 
tarihli tapu sınırları içine almak üzere yapılan teşebbüs neti
cesinde; 13 bin dönümlük bir Devlet ormanını da içerisine 
almak suretiyle keşfen 80 bin dönümlük bir sahanın hakkı ih
yadan adlarına te?cili için karar alınmış bulunduğunu belirte
rek esas itibari 5 köy halkı tarafından açılan kanallarla ihya 
olunup ve kabili istifade bir hale getirilen mezkûr yer üzerindeki 
köylü ve Hazine hukukunun korunması için alınan tapu sen e

dinin iptalini istemektedirler.
Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Mevzuubahis ilâmın 

Tomyiz Mahkemesince de tasdik olunarak kesbi katiyet etmiş 
bulunduğu ve ilâmda yazılı ormanların iadesi mevzuunda arılan 
dâvaların henüz derdest bulunduğu, gene bu yerlerle ilgili ola
rak ve Orman idaresi aleyhine açılan birçok dâvaların da keza 
Devlet Şûrasında ve mahkemelerde riiiyet olunmakta, bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup bu mer
cilerce kısmen incelenmiş ve kısmen de İncelenmekte olan bi  ̂
meseleye taallûk eden vâki talep hakkında komisyonumuzca bir 
muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6513 2 7 .I V . 19P3

Hamdi Özöğüt. 
Sofular Cad. Ra İh* t 
So. No. 8.
Aksaray - İstanbul

(Dilekçe özeti: Mâlûtiyei aylığı 
bağlanması hakkında).

Dilekçi : iştirak ettiği Birinci Cihan Harbinde yaralanıp 
ve esir düştüğünü ve ilk tedavisinin Mısırıcedit Abbasiye 1 nu
maralı hastanesinde yapılıp ve mâlûliyeti kabul olunarak Türk 
rskeri makamlarına teslim edilmiş bulunduğunu ve serbest 
bırakılmasını miitaakıp valide ve kardeşlerinin geçimleri ile 
alâkalanması yüzünden uzun zaman hakkım arıyamadığmı 
ifade ederek esirler listesindeki ve yahut adı geçen hastanede-
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Dilekçe
No.

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

ki kaydının bulunarak maluliyet aylığı bağlanmasını istemek
tedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
maaş bağlanması yolunda şimdiye kadar her hangi bir müra
caatta bulunmadığı, bu kere vâki müracaatı üzerine mâlûliye- 
•tinin tesbit ve muamelesinin ikmali için askerlik şubesine ya
zıldığı,

Esaretten avdetinde muayenesine ,ait ilk tedavi yapıldığı 
hastane raporu veya teşhisü bir kaydı bulunmadığı takdirde 
1325 tarihli Kanunun 24 ve 25 nci maddeleri ile Yüksek Mec
lisin 802 ve 1004 sayılı kararları gereğince hakkında bir işlem 
yapılamıyacağı bildirilmektedir .

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına 
ve dilekçinin aynı zamanda kaza merciine dahi müracaatta 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6514 27 . IV . 1953

1070:5/9949 Faik Ustor.
Akar Uster Motoru 
sahibi.
Şişlıi - İstanbul.

10708/9954 Fehmi Tüzüner. 
12097/11239 Eym ir Köyünde. 
17299/16100 Soranın.

( Dilekçe, ö z e ti : İstanbul Motorcu
lar Cem iyetinden şikâyet).

Dilekçi : Ereğli Kömür İşletmesine ait maden direklerinin 
nakli için mütaahhit tarafından teklif olunan fiyatla naklet
meye amade bulundukları halde Motörcüler Birliğince kendile
rinden imza alınarak taşınmamasına sebebiyet verildiğinden 
şikâyet etmektedir.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Cemi
yet mensupları tarafından naklolunan bu direklerin nakliye 
ücretinin normalden aşağıya düşürülmemesi için motörcülerden 
alman imza listesinde dilekçinin de adı bulunduğu halde bu 
yolda şikâyette bulunmasının cemiyetle arasında tahaddüs eden 
ihtilâf ve meslekî rekabetten ileri geldiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar olan 
dilekçinin vâki talebi hakkında komisyonumuzca bir muamele 
ifasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6515 27 . IV . 1953

( Dilekçe özeti : Açık maaşlarının 
ödenmediğinden şikâyet).

Dilekçi : Çekerek Kazası nüfus memuru iken 1949 yılında 
6 ay hapse mahkûm edilerek cezasının infaz edilmiş bulundu
ğunu, 5677 sayılı Kanun ve 1739 sayılı Yüksek Meclis karan ile 
bilcümle hukuku iade kılınmış bulunduğu halde ekli olarak 
takdim ettiği İçişleri Vekâleti yazılan ile Maaş Kanununun 17
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f>iiek(.u‘ Dilekçe sahibinin

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

ve 3656 sayılı Kanunun 11 nci maddelerine göre kendisine açık 
maaşı ödenemiyeceğinin bildirildiğinden şikâyet ederek zikro- 
lunan kanun ve kararla bilcümle hukukunun avdet tarihinden 
itibaren verilmesi icabeden açık maaşının ödenmesini istemekte
dir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında: Rüşvet suçundan dolayı 
6 ay hapis ve 15 ay memuriyetten mahrumiyet cezasına mah
kûm edilip ve cezası infaz olunmuş bulunan dilekçiye, işbu mah 
kûmiyeti dolayısiyle ve 3656 sayılı Kanunun 11 ve Maaş Kanu
nunun 17 nci maddelerinin açık hükmü muvacehesinde açık ma
aşı verilmiyeceği her ne kadar bahsettiği kanun ve kararla 
mumaileyhin memur olma hakkı avdet etmiş ise de haline mü
nasip açık memuriyet bulunmadığı için tâyini cihetine gıdile- 
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan talep 
hakkında İçtüzüğün 53 ncü maddesine tevfikan komisyonumuz
ca bir muamele ifasma mahal olmadığına karar verildi.

Dilekçi : Sakat ve muhtacı muavenet bir durumda bulun
duğunu ifade ederek kendisine Kızılaydan yardım yapılmasını 
mümkün olmadığı takdirde oturur bir vaziyette kömür ve odun 
culuk yapması içiıl orman idaresince müsaade olunmasını ve te
davi ettirilmesini istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : Di
lekçinin durumunun tetkiki ile muhtacı muavenet ise kendisine 
belediye veya münasip bir kaynaktan mümkün olan yardımın 
temini için 22 . X  . 1951 tarihinde Trabzon Valiliğine yazıldığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre ta
lep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal ol 
madığına karar verildi.

Karar No. K a ra r  tarih i

6516 23 . IV . 1953

10709/9955 M ehm et A l i  K a y ık ç ı 

Ç ih a r l ı K öyünde . 
M açka  - Trabzon .

(Dilekçe ö z e ti : Yardım talebim 
dair).

Karar No. Karar tarihi

6517 23 . IV . 1953

10710/9956 Besim  Onver.
A n a p m a r K ö yün de . 

H ac ıbek taş.

( Dilekçe özeti : İskenderun Asliye  
Hukuk Mahkemesinde bulunan 
9 4 9 /3 7 8  sayılı dâva dosyan hak
kında).

Dilekçi : İskenderun Asliye Hukuk Mahkemesinde açmış 
olduğu boşanma dâvasının Temyiz Mahkemesinin bir zuhulü 
dolayısiyle aleyhine neticelenmiş olduğundan bahsile buna ait



_  45 —

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

949/378 sayılı dosyanın tetkik buyurularak hak ve hakikatin 
meydana çıkarılmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Bidayeten 1 yıllık 
ayrılma karan veren adı geçen mahkemenin bu kararının 
Temyizen bozulması üzerine tekrar rüyet olunan dâva netice
sinde; aile geçimsizliğindeki kusurun daha ziyade davacıya 
kabili atf ve isnat olunduğu kanaatine varılarak dâvanın red
dine karar verilip hükmün Temyiz Mahkemesi ikinci Hukuk 
Dairesince dahi tasdik edilmiş bulunduğu ve bu suretle yapı
lan işlerde usule ve kanuna aykın bir cihet görülmediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince verilen ve derecattan 
da geçmek suretiyle kesbi katiyet etmiş bulunan bir ilâma ta
allûk eden vâki talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
54 ncü maddesi muvacehesinde komisyonumuzca yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Dilekçi : İskânına tahsis olunan arazinin ham ve işlemeye 
elverişli olmadığını ifade ederek kendisine; fuzuli şagiller 
elinde bulunan, menkul eşhasa ait metruk ve ziraate elverişli 
arazilerden verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Bu göçmene verilen 
toprağın işlenmiş ve mümbit evsafta olduğu ve kendisine ev 
yaptırılıp, çift alet ve hayvanı ve tohumlukları verilerek, ay
rıca çevirme kredisinin dahi sağlandığı bu itibarla şikâyetle
rinin gayrivârit olduğu bildirilmektedir.

Gereği dübünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi

K a ra r  No. K a ra r  tarih i

6518 27 . IV . 1953

10713/9959 İsmail E rg ü n . (Dilekçe özeti : Kendisine; menkul 
eşhastan metruk Hazine arazile
rinden verilmesi talebine dair).

Karamesutlu Kö
yünde.
Babaeski.

Karar No. Karar tarihi

6519 27. IV  1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi K o m isy o n  kararı ve ne sebepten verildiği

9 10712/0958 Necmi Girit. 
16061/14999 Askerî Konak Mü-

( Dilekçe özeti : 5434 sayılı Kanu

nun 44 ncii- maddesi ile Ordu Be
den Kabiliyeti Talimatnamesinde 
değişiklik yapılarak ordu, personel 
sınıfı subaylığında istihdam edil
mesi hakkında).

dürlüğü Muamele 
memuru emekli Yzb. 
Konya.

Dilekçi : Bir böbreğinin alınmış olması üzerine Ordu Beden 
Kabiliyet Talimatnamesinin D/55 nci maddesine tevfikan 
emekliye sevkolunup, 5434 sayılı Kanunun 44 ncii maddesi uya
rınca sivil olarak Hopa Askerlik Şubesi Muamele Memurluğuna 
tâyin edilmiş bulunduğundan, tamamen antidemokratik bir ma
hiyet taşıyan mezkûr talimatnamenin ilâveten Sağlık Dairesince 
keyfî bir şekilde tatbik edilmekte bulunduğundan ezcümle : Di 
lekçe de isimleri yazılı kendisi gibi aynı şekilde ve muhtelif 
sakatlıkları bulunan subaylar hakkında da bu yolda muamele 
ifa olunması icap ederken bunların el’an subay olarak ve muh
telif büro hizmetlerinde çalıştırıldıklarından, heniis 38 ya
sında ve kıdemli yüzbaşılığa kadar yükselen kendisi gibi genç 
bir subay vc emsallerinin kendi branşları dâhilinde ve pekâlâ 
ordu büro hizmetlerinde çalıştırılmaları imkân dâhilinde iken 
'tatbik olunan bu muamelenin hak ve adle muvafık bulunmadı
ğından, Askerî Yargıtay d a açtığı dâvanın dahi maalesef nazara 
alınmadığından bahis ve şikâyet ederek mezkûr talimatnamenin 
ve kanunun 44 ncii maddesinin değiştirilerek emeklilik muame
lesinin kaldırılmasını ve ordu personel sınıfı subavlıeında çalış
tırılma sim istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yakısında : Dilekçi hak
kında müttehaz ve Sağlık Dairesince tasdik olunan raporda : 
D urumu D/55 e uvduğu için 1 - arıza sının daimî, 2 - D/55 sürekli 
çürük, 3 - faal kıta ve hiçbir askerî göreve bakamıyacağı 
yazılı elduğu için hakkında katî muamele yapıldığı, bu kabil 
subay ve askerî memurlar hakkında; beden kabiliyeti yönetme
liği ahkâmına göre son muamele yapılmakta bulunduğu ve ni
tekim dilekçinin vâki ihbarı üzerine askerî muamele memuru 
Arif Kayacar.’m da muayeneye sevk ve bu yolda alman son 
raporuna göre hakkında son muamele yapıjmış bulunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 3410 sayılı Kanuna göre; vâki ihtilâfın 
halli Askerî Temyiz Mahkemesine ait bulunmasına ve nitekim 
işin bu yolda ve adı geçen mercie intikal ettiğine, zikrolunan 
talimatnamenin değiştirilmesinin talimatname yapmıya yetk ili 

olan makam ve mercie, keza kanunlarda yapılacak değişik lik  

tekliflerinin de münhasıran İcra Vekilleri Heyeti ile mebuslar 
tarafından yapılabileceğine göre vâki talep hakkında İçtüzü
ğün 53 r>eü maddesine tevfikan komisyonumuzca bir muamele
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Dilekçe Dilekçe s a h ib in in

No. a d ı, s o y a d ı ve ad re s i Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

ifasına mahal olmadığına karar verildi.
K a ra r  No. Karar tarihi

6520 2 7 .IV . 1953

17952/16707 Enver Alptekin. 
14685/13686 Meydan Malı. Sıtma 

So. No. 8.
Turhal.

( Dilekçe özeli : Yeniden bir vazi
feyi tâyin edilmesi ve eınckli aida
tının iadesi hakkında).

Dilekçi : Oltu Orman İşletmesi bakım memuru iken tensikat 
dolayısiyle açıkta kaldığı ve ücretinden kesilen emekli aidatı
nın iade edilmediğini beyanla yeniden bir vazifeye tâyin edil
mesini istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : 1951 yılı başında Or
man bakım memur kadrolarında tasarruf yapılmış, bilgi ve 
başarısı görülenler alıkonulmuş ve alıkonulanlara nazaran da
ha dun evsafta olanlarla birlikte dilekçi de açıkta bırakılmış 
ve ücretlerinden kesilen emekli aidatlarının iadesi hakkında 
da hiçbir müracaatta bulunmadığı anlaşılmış ve yeniden mu
maileyhin tâyinine de imkân görülememiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü :: Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6521 2 7 .IV . 1953

16810/15681 Necdet Pekcan.
Selemiye Mah. Ca
mi Geçidi No. 5. 
Mustafakemalpaşa - 
Bursa.

( Dilekçe ö z e ti : Paso verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : İki ayağının meflûç oluşu yüzünden geçim zorlu
ğuna zebun bulunduğundan ve seyyar çikolatacılıkla iştigal 
ettiğinden bahsiie her ay İstanbul’a gidip gelmesi için Dev
let Denizyolları vapurlarında ücretsiz seyahatinin temin edil
mesi için paso verilmesini istemektedir.

Denizcilik Bankası Denizyolları İşletme Müdürlüğünün ce
vabi yazışınd ı : Dilekçinin bu dileğinin kendisine permi veril
mesi suretiyle yerine getirilebildiğim ve permilerin de ekli 
olarak takdim kılındığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Denizyolları İşletme Müdürlüğünün ce
vabına, göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına ve dosyada mevcut bulunan permilerin 
de dilekçiye g'önderilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6522 27 . I V  . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

17388/16186 Ahmet Kalem.
Yenihal karşısı 
Samsun Otelindi1.*
Ankara.

(Dilekçe özeti : Belediye tarafın
dan kendisine bir büfe temin olun
ması talebine dair).

Dilekçi : Bir tren kazasında bacağından malul kaldığını ve 
5 çocuk babası olduğunu ifade ederek aile efradının geçimlerini 
temin edebilmek üzere ve vâki maluliyeti nazarı itibara alınmak 
suretiyle belediyece kendisine bir büfe temin olunmasını iste
mektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Belediye mülkleri
nin ; kiraya verilmesi şeklinin kanunla tâyin ve tesbit edil 
mis bulunmasına binaen tahsis suretiyle verilmenine imkân ol 
madiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre t;ı 
lep hakkında komisyonumuzc bir muamele ifasına mahal olma 
dığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6523 27 . IV . 1953

Başkan Sözcü Kâtip
M araş Bolu Bilecik Balıkesir

Abdullah Aytem iz Mahmut Gnçbilmeez Ah. Fahri t şet

Konya Elâzığ (iünıüşane Kars
Abdii rrahrnan Fahri Ağaoğtu Ffâmit Ali Yöneyf Ahm et Kemal Varınca Mehmet Bahadır

Malatya Malatya Tokad , Urfa
A 'ııri Oeakcıoğlu Abdülkadir ftzbay Ahim i Garkını Reşit hemal Timuroğl-‘

Yozgad 
Faik Erbaş
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16608/15498 İsmail Başaran.
Bahçelievler Tasar
ruf Mah. 6 ncı Cad. 
No. 38 Enver Başa
ran eliyle.
Ankara.

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

( Dilekçe özeti : Dilekçe Komisyo
nunun kendisine taallûk eden ka
rarının infaz ettirilmesi hakkın
da).

Dilekçi : Vâki müracaati üzerine Dilekçe Komisyonunca 
kendisi hakkında ittihaz edilmiş olan 9 . VI . 1952 gün ve 4807 
sayılı kararın itiraz edilmemek suretiyle kesinleşmiş ve binaen
aleyh, Meclis karan mahiyetini iktisap etmiş olmasına rağmen 
idarece infaz edilmemekte bulunduğundan bahsile, infazı hu
susunun sağlanmasını istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin bu baptaki yazışma bağlı Dekanlık 
tezkeresinde : Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde imtihana 
girmiş olan İsmail Başaran tarafından kendisi hakkında mü
esses muameleye karşı ikame edilen dâva üzerine Devlet Şûra
sından verilen ilâma mâtuf iadei muhakeme talebinin reddini 
mutazammın karara bu ilâmın mânasını izah sadedinde ilâve 
edilmiş olan cümleye nazaran dileğin tervici cihetine gidilemi- 
yeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Şûrasının dilekçi İsmail Başa
ran hakkında ittihaz etmiş olduğu 27 . IV . 1953 gün ve 
2262/916 sayılı kararın usulen kesinleşmiş olduğunu gören se
lef komisyon, bu kararı muhtevi ilâmm aynen infazı lâzım ve 
zaruri bulunduğuna 9 . VI . 1952 tarihinde 4807 numara ile ka
rar vermiş, işbu karar da itiraz edilmemek suretiyle katîleş- 
miştir.

Devlet Şûrasınm iadei muhakeme talebinin reddine müte
dair olan ilâmı ancak mevlidine maksur olmakla yalnız kendi 
mevzuuna taallûk edeceğinden, bu ilâma kanunen ve hr,kukan 
başka bir mahiyet izafesine imkân görülememiştir.

Binaenaleyh, Şûranın ilk karanna müsteniden verilmiş ve 
katileşmiş olan komisyon kararının değiştirilmesini ve infazı
nın tehirini mucip bir sebep mevcut olmadığından bu karann 
aynen tenfizi lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6524 10 . VI . 1953

Başkan yerine Sözcü Kâtip
Konya Bolu Bilecik Balıkesir

Abdiırrahmav Fahri Ağaoğlu İsmail .1 şkıv Ali Fahri işeri

Elâzığ 
Hâmil Ali Yöney

Kastamonu 
Muzaffer Âli Muhto

M a l a t y a  M a r a ş

Suri Ocakcıoğlu Salâhattin Ilüdayioğlu
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Seyhan 
Salim Serçe

Tokad Trabzon
Ahmet Gürhan Salih Ksaâ Alper en

(Dilekçe »ayısı : 114)

Zonguldak 
Rifat Shrvfoğlu
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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

48 Savı : 69 & ■ ~

I . XI .  1953 Pazar

Dilekçe Dilekçe sahibinin 
\ro. adı, soyadı ve, adresi

1)08/836 Dr. Sükûti Keçeci.
Beyoğlu Galataray 
Sahne So. Merkez 
Ap. No. 3/7. 
İstanbul.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Emeklilik işlemi
nin iptali ve tekrar tavzifi hak
kında) .

Dilekçi : 6434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi B. fıkrası 
hükmünün hakkında tamamen keyfî bir surette tatbik edildi
ğim, haiz bulunduğu maddi ve mânevi vasıflar itibariyle böyle 
bir muameleye asla müstahak olmadığını ve binnetice tekaüt
lük muamelesinin kanunsuz ve mesnetsiz bulunduğunu beyanla, 
bu muamelenin iptalini ve tekrar tavzifini istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : 
Dilekçinin sözü edilen 39 ncu maddenin B. fıkrasının verdiği 
salâhiyete müsteniden emekliye ayrılmış olduğu ve bu suretle 
tekaüde sevkedilmiş bulunanların tekrar tavziflerine imkân gö
rülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkik olunan mahrem sicil dosyasında 
dilekçi aleyhine hiçbir kayıt mevcut olmayıp bilâkis mumailey
hin meslek ve vazifesinde tam bir başarı gösterdiği ve binaena
leyh ehliyet ve liyakat sahibi ve iyi ahlâklı olduğu beyan edilmiş 
bulunmaktadır. Vekâlet mümessili olarak dinlenen Zat İşleri 
ve Muamelât Umum Müdürü Doktor Bahri Pelit’in komisyon 
huzurunda mezkûr sicil dosyası ve gizli tezkiye varakaları 
münderecatına atfen verdiği izahatta tamamen zikredilen cihet
leri müeyyit ve bunların bir tekrarından ibarettir. Mumaileyh 
temsilci, dilekçinin tekaüde sevkı hakkındaki encümen kara
rının hiçbir sebebe istinat ettirilmemiş olduğunu da bir suale 
cevaben ifade eylemiştir.

Bu itibarla, evsafı lâzime ve matlûbeyi fazlasiyle haiz ol
duğu anlaşılan dilekçinin kanunun istihdaf ettiği maksada 
aykırı bir surette emekliye sevkedilmiş olmasında isabet görü
lemediğinden, mumaileyh hakkındaki tekaütlük işleminin ipta
liyle kendisinin tekrar tavzifine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6525 28 . IV . 1953
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Üilekçe

No.

1488/1392

3027/2846

Dilekçe- sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Azmi Tunçay. 
Fatih Nişanca Cad. 
Furun So. No. 4. 
İstanbul.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Nazım özden. 
Bakırköy - Kartal 
Tepe Terakki So. 
No. 14.
İstanbul.

( Dilekçe 
su t namesi 
kında).

özeti : Avukatlık ruh- 
verilmesi ve saire hak-

Dilekçi : Fiilen ve müstemirren yirmi altı sene Sorgu Ha 
kimliği yaptığını, altmış lira maaşa terfi edeceği sırada 5434 
sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasına tevfikan emek
liye sevkedilmiş ise de bundan bir şikâyeti olmayıp yalnız 
maaş derecesinin yükseltilmemiş ve avukatlık ruhsatnamesi 
nin de verilmemiş olmasından dolayı müşteki bulunduğunu 
beyanla, maaşının altmış liraya çıkarılmasını, emeklilik işle 
minin bu dairede tadilini ve sözü geçen rulısatnamenin de ve 
rilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin ayırma 
tetkikatmdan evvel emekliye sevkolunmuş bulunmasından do 
layı maaş derecesinin halen yükseltilmesine ve 7 nci derece 
karşılığı olan 60 lirayı almadan tekaüt edilmiş olması hasebiy
le de kendisine avukatlık ruhsatnamesi verilmesine kanunenj 
imkân bulunmadığı ve bu husustaki isteklerinin Ayırma Mec 
lisince aynı sebeplere binaen reddi cihetine gidilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 307 Doğumlu ve binaenaleyh 62 yaşın 
da olan dilekçi münhasıran maaş derecesinin yükseltilerek 
kendisine avukatlık ruhsatnamesi verilmesini istemekte olma
sına ve bu talebin niçin tervici cihetine gidilemediği de Vekâ
letin kanuna müstenit görülen cevabında açıklanmış bulun 
masına göre vâki istek hakkında bu sebeplere binaen komis
yonumuzca da bir işlem yapılamıyacağına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6526 28 . IV . 1953

( Dilekçe özeti : Emeklilik işlemi 
nin tashihi ve yüz lira üzerinden 
tekaüt mamı bağlanması hakkın
da).

Dilekçi : 308 Doğumlu bir Albay olduğuna göre ancak 
Temmuz 1950 tarihinde emekliye ayrılması lâzımgelirken Ve 
kâletçe bu lüzuma riayet edilmiyerek daha evvel, yani 10. X
1949 tarihinde tekaüde sevkedilmiş bulunduğunu beyanla, 
emeklilik işleminin bu yolda düzeltilmesini ve maaşının da 
yüz lira üzerinden tadilini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayıl* 
Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasına tevfikan emekliye 
sevkedilmiş olan dilekçi hakkındaki bu muamelede mevzuata, 
aykırı bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi münhasıran dokuz ay evvel te-
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Dilekçe

No.

3359/3162

«675/8062
1-572/1280

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

kaiit edilmiş olduğunu ileri sürerek şikâyette bulunmuş oldu
ğuna göre mumaileyhin bu şikâyeti yalnız şekle taallûk edip 
esasa şâmil ve müessir bulunmamasına ve şekle mâtuf mezkûr 
iddiadan dolayı usulen kaza merciine müracaat edilebileceğine 
binaen vâki istek hakkında bu sebepten komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6527 28 . IV . 1953

Arif Çetin. (Dilekçe özeti : Km ekli maaşının
Bava/ıt Tavşanlaşı. tadili ve ikramiyesinden noksan
Turanlı So. Turan kalan kısmım da tesviyesi hak-
An. No. 7. Kat. 2. kında).
İstanbul. Dilekçi . 309 doğumlu Albaylar arasında kenlisinin de 5434 

sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasına tevfikan teka
üt edildiğini, emsallerine yüz lira asli maaş üzerinden emekli 
aylığı bağlandığına göre kendi maaşının da bu esas dairesinde 
tadili gerekeceğini beyanla, icabının yapılmasını ve ikramiyesin
den noksan kalan kısmın da tesviyesi hususunda bir karar it
tihazını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi hak
kında kanun hükümlerine uyularak yapılan işlemde mevzuata 
aykırı bir cihdt bulunmadığı ve bu itibarla idareten ifası müm
kün bir muamele görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yalnız emekli aylığının tadili ve ikra
miyeden noksan kalan kısmın da tesviyesi cihetlerine inhisar et
tirilmiş olan isteğin tetkiki kaza merciine ait bulunduğundan 
bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6528 28 . IV . 1953

Feyzi Türkay. 
Siil eym aniye Yo- 
ğurtçuoğlu So. 
No. 22.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Emeklilik işlemi
nin iptali ve tekrar tavzifi hak
kında).

Dilekçi : Yolsuz ve haksız olarak emekliye sevkedildiğini 
beyanla, bu baptaki muamelenin iptalini ve tekrar tavzifini ve 
bu arada maaşının yetmiş liraya çıkarılarak eski görevine ia
desini istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi
nin yetersizliği hasebiyle 5434 sayılı Kanunun 39 ncu mad
desinin B fıkrasına tevfikan emekliye ayrılmış olduğu ve ta
lebinin kabili terviç görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi 
B fıkrasının dilekçi hakkında tatbik edilmiş olmasında bir isa-
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betsizlik bulunmadığı, Gümrük ve Tekel Vekâleti mümessili 
olarak komisyon huzurunda izahat veren mezkûr Vekâlet Zat- 
işleri Müdürü Feridun Tokay'm mahrem sicil dosyası mündere
catına matuf beyan ve ifadesinden ve mezkûr dosyanın* tetki- 
kmdan anlaşılmış olmasına göre, vâki istek yerinde olmadı
ğından bu isteğin reddine iitfakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

6529 28 . IV . 1953

8803/8186 Vahit Göktan. 
Hamidiye Mah. Has
tane Cad. No. 26. 
İnegöl.

(Dilekçe özeti : 
hakkında).

Tekrar tavzifi

Dilekçi : Rize Meteoroloji istasyonu memurluğunda çalın
makta iken elli beş yaşını doldurmadan emekliye sevkedildi 
ğinden bahsile, tekrar vazifesine iadesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçinin idareye intisn- 
bmdan emekliye sevkedildiği tarihe kadar çalıştırıldığı muhte
lif meteoroloji istasyonlarında kendisinden esaslı surette isti
fade edilememiş ve fiilî hizmet süresi 32 seneyi aşmış bulunma
sı hasebiyle 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B. fıkrası
na dayanılarak 1 Mart 1951 tarihinde emekliye sevkedilmiş ve 
bu tarihten itibaren kendisine 131 lira 50 kuruş emekli aylığı 
bağlandığı gibi 1325 lira da ikramiye verilmiş olduğu bildiri! 
mektedir.

Gereği düşünüldü : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
B. fıkrasında, otuz fiilî hizmet yılını tamamlamış olanlardan 
kuramlarınca lüzum görüldüğünde yaş kaydı aranmaksızın ica 
bedenlerin re’sen emekliye şevkleri için idareye salâhiyet veril 
miş olmasına ve Meteoroloji Umum Müdürü Fuat A d a l ı 'mn 
komisyon huzurunda temsilci sıfatiyle verdiği izahattan ve tet 
kik edilen mahrem sicil dosyası münderecatmdan da dilekçi 
hakkında gösterilen lüzumun mahalline masruf olduğu anlaşıl 
masına binaen vâki isteğin reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6530 28 . IV . 1953

10099/9404 Hidayet Şaşalı. 
Mülteciler kampın
da No. 676. 
Kastamonu.

( Dilekçe özeti : Kamptan çıkarılıp 
serbest bırakılması hakkında).

Dilekçi : Azeri Türklerinden olup sebepsiz olarak dokuz ay
dan beri Kastamonu kampından bir suç sahibi imiş gibi enter
ne edilerek tutulmakta olduğundan bahsile bir an evvel serbest 
bırlalmsmı istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Ruslar hesabına va
zife alarak yurda g'elmiş olması umulan dilekçinin zararlı far. 
liyetlerine mâni olmak maksadiyle ikinci demokrat bir memle
kete gönderilinceye kadar kastamonu misafirhanesinde kalma
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Dilekçe
No.

10274/9546 
I i'596/10591

sı uygun görülmüş ve dileğinin yerine getirilmesinin mümkün 
görülmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Kastamonu Kampıdan ahi
ren serbest bırakılmış bulunduğu Emniyet Genel Müdürlüğü 
Birinci Daire Başkanı Namık Erverdi’nin komisyon huzurun
da vâki beyan ve ifadesinden anlaşılmış ve buna göre istek ye
rine getirilmiş olduğundan bu hususta; başkaca muamele ifa
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6531 28 . IV . 1953

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

{ Dilekçe, özeti : Türkiye Cumhu- 
riyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 39 ncu maddesinin B fıkra
sına tevfikan, haksız olarak yapıl
mış olan emekli muamelesinin ip
tal olunması hakkında).

Dilekçi : 30 yıl/ık memuriyet hayatının temiz geçmiş olma
sına ve mevcut tezkiyelerinin de bu durumunu müeyyit bu
lunmasına rağmen Bakanlık miisteş;'rı iie İnşaat Dairesi Reisi
nin Bakan üzerindeki şahsi tesirleriyle Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 ncu maddesinin E fıkrasına göre ve mezun bulun
duğu bir sırada ; garez dolayısiyle haksız olarak emekliye sev-, 
kedilmiş bulunduğunu belirterek; kendi durumunda olan birçok 
memurlar halen vaziiesi başında bulunduğu halde ve Yüksek 
Meclisçe ittihaz buyurulan kararla da teyit olunduğu üzere 
vücudundan istifade edilemiy enler hakkında tatbiki icabeden 
mezkûr maddei kaııuniyeye göre hakkında tatbik edilmiş bulu
nan bu muamelenin sicil dosyaları üzerinde yapılacak incele
meyi mütaakip kaldırılmasını istemektedir.

Bayındırlık Vekâletııin cevabi yazısında: 3611 sayılı Ka
nunun 24 ııcü maddesi gereğince inşaat Reisliği emrinde çalış
makta iken emekliye ayrılan dilekçinin 57 yaşında ve fiilî hiz
metinin de 30 yılı geçmiş bulunduğu ve Vekâlet İntihap Ko
misyonunca gördüğü hizmete lüzum görülmiyerek emsali 
gibi kendisinin de emekliye ayrılmasına ittifakla karar veril
diği ve kadrosunun L cetveline alınmasının düşünüldüğü, em
sali meyanında 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesine dayanı
larak re’sen emekliye sevkında mevzuata aykırı bir cihet bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Vâki davet üzerine 15 . IV . 1953 tarihinde Komisyon top
lantısında hazır bulunan adı geçen Vekâlet Zat İşleri Müdürü 
Ulvi Day verdiği izahatta 39 hizmet yılını doldurup ve 57 
yaşında bulunan dilekçinin Demiryolları inşaat kadrosunda 
bulunması ve bu kadrodaki mevcut elemanlarla işlerin yürü
tülebileceği ve keza mesaininin de verimli olmaması bakımla
rından zikrolunan kanunla buna müteferri 1728 sayılı ka

M. Remzi Boran. 
Öztüık Mah. Atsoy 
So. No. 9.
Ankara.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

rarla tanılan takdir hakkına dayanılarak emekliye sevkedil- 
mi bulunduğunu, sair iddialarının da varit olmadığını belirt-, 
mis ve adı geçene ait gizli notları da keza Komisyonun nazarı 
ıttılaına sunmuş bulunmaktadır.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve tem- 
sicilinin vâki izahatına nazaran kabule şayan görülmiyen tale
bin üyeden Ömer Bilenin muhalefetine karşılık ekseriyetle 
reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6532 28 . IV . 1953

10877/10114 Mücahit Teoman.
Sultanahmet Soğuk- 
çeşme Yokuşu No. 
26.
İstanbul.

< Dilekçe özeti : Emeklilik işlemi
nin iptali ve tekrar tavzifi hak
kında).

Dilekçi : 3360 sayılı Knunun 1 nci maddesinin G. fıkrasına 
göre emekliye sevkedilmesinde isabet bulunmadığğından bah 
siie, tekaütlük muamelesinin iptalini ve tekrar muvazzafa 
naklini istemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
aynı konu hakkında açmış olduğu dâvanın Askeri Temyiz Mah 
kemesince reddedildiği ve bu baptaki kararın muhkem kaziye 
halini almış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki isteğin kaza mercciince incelene 
rek karara bağlanmış olduğu evrak arasında mevcut ilâm mün- 
derecatmdan, anlaşıldığından, bu hususta komisyonumuzca 
başkaca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ittifakla ka
rar verildi. a

Karar No. Karar tarihi

6533 28 . IV . 1953

10974/10210 Ahmet, Kemal Şen- 
kıl.
Samatya Tramvay 
Cad. No. 394. 
İstanbul.

( Dilekçe özeli : Emekli maaşı bağ 
lan ması hakkında).

Dilekçi : 3527 sayılı Kanun gereğince nispeti askeriyesinm  
iade edildiğinden bahsile, emekli maaşının d a  iadeten tahsinini 
istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin 8 Nisan 1953 gün ve Emekli Şu
besi Müdürlüğü 17020 sayılı son yazısında : Dilekçinin askeri 
nispetinin 3527 sayılı Kanunla iade ve 5 . V . 1947 tarihinde 
de tekrar vatandaşlığa kabul edilmiş olduğu ve ahiren yürürlü 
ğe giren 5989 sayılı Kanun gereğince emekli maaşının iadeten 
tahsis olunarak tanzim edilen evrakının 24 . III . 1952 gün 
ve 17020 sayılı yazı ile berayı tescil Divanı Muhasebata gönde
rilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin iadeten tahsisini istediği 
emekli maaaşı hakkında bu dairede muamele yapılmış ve evra-
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kının da tescil edilmek üzere Muhasebat Divanına gönderil
miş olduğu Vekâlet cevabından anlaşılmış olmasına göre bu 
baptaki talep hakkında komisyonumuzca başkaca muamele ifa
sına mahal bulumdığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon k;ıran vc tıe sebepten verildiği

6534 28 . IV . 1953

1 (Küt/10300 Ahmet Şevket Eber.
Ortaköyde Mecidiye 
Malı. Çevirmezi So. 
ka-k. No. 90.
İstanbul.

Y  Dilekçe iizeli : Tekaüt, maaşının 
artırılması iıakkında).

Dilekçi : Evvelce muhassas emekli maaşına, son hizme-t 
zammının da ilâvesini ve bu suretle mezkûr maaşın artırılma
sını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yemen Vilâyeti mu
hasebe kalemi veznedarlığından emekliye sevkedilmiş olan di
lekçinin ahiren Eskişehir Tekel İdaresinde bir müddet ücretli 
olarak vazife gördükten sonra yaş haddinden dolayı görevine 
nihayet verilerek tekaüt maaşının iadeten tahsis olunduğu ve 
bu maaşın tadili hakkındaki itirazının da Muhasebat Divanı 
Umumi Heyetince 2514 sayılı Kanunun 73 ncü maddesi daire
sinde tetkik edilip netice de reddolunmuş bulunduğu ve bina
enaleyh talep hakkında yapılacak bir işlem görülemediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Emekli aylığının tadili hakkında vâki 
itirazının reddine mütedair olan Divanı Muhasebat Umumi 
Heyeti kararı aleyhinde dilekçinin Devlet Şûrasına müracaat 
hakkı mevcut bulunmasına göre vâki istek hakkında bu ba
kımdan komisyonumuzca muamele ifasına mahal olmadığına 
ekseriy tle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6535 28 . IV . 1953

453 Diruhi Yarman. ( Dilekçe özeli : Vaziyed mutemet*-
vc ar. sinin iplııli hakkında).
Harbiye Alt.inba.k- 
kal İnönü Malı. Sa
tım  So. No. 1 <». 
İstanbul.

Dilekçiler : Murislerinin Tokad’da kendi ikametgâhlarında 
ecelleriyle ölmüş olmalarına rağmen menkul ve firari şahıslar
dan addedilerek gayrimenkullerine Hâzinece vaziyed edilmiş 
olduğundan bahsile, bu baptaki muamelenin iptalini ve mezkûr 
gayrimenkullerin hasbelverase kendi namlarına tescili hususu
nun sağlanmasını istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Aynı konu hakkında 
Devlet Şûrasında açılan davanın ikinci deavi dairesince reo- 
dedilmiş olduğu ve kesinlesmiş bulunan mezkûr dâva mevzuunun 
yeniden tetkikma imkân olmadığından bu mevzuda idareten ya
pılacak bir işlem görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Emvali Metruke kanunlarının tatbiki



— 8 —
Dilekçe

No.
Dilekçe sahibinin

adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

aleyhinde dermeyan edilen itirazı mutazammm dâvanın tetkiki, 
1331 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin Büyük Millet Meclisince
2. V I . 1929 tarihinde vâki tefsirine göre Devlet Şûrasına ait 
olmasından dolayı Tokad Mahkemesince bu bapta vazifesizlik 
karan verilmiş ve muahharen Devlet Şûrasında usulüne tevfi
kan ikame olunan iptal dâvası da İkinci Deavi Dairesince vârit 
görülmiyerek reddedilmiş bulunmasına ve bundan sonra muha
kemenin iadesi talebiyle açılan dâvanın dahi 26 . V . 1938 tari 
hinde keza reddi cihetine gidilmiş olduğu bu husustaki ilâm 
münderecatmdan anlaşılmasına ve sözü geçen kararlann ittiha
zı tarihinde ikinci deavi dairesi, yine o tarihlerde yürürlükte 
bulunan 1859 sayılı Kanunda gösterilen vazife ve salâhiyetinin 
şümul derecesine ve bunların tâyin olunan mahiyetine nazaran 
kazai sıfatı ve binaenaleyh müstakillen hüküm verme yetkisini 
haiz bulunmuş olduğundan Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi mucibince mahkeme hükümleri gibi bu daire kararlan 
da her türlü müdahaleden masun tutulmak lâzımgeleceğine ve 
binnetice daha evvel kaza merciince tetkik edilerek karara bak
lanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca 
yeniden inceleme yapılmasına cevaz ve imkân görülememesine 
binaen, bu bapta zikredilen sebeplerden muamele ifasına ma
hal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6536 28 . IV . 1953

12953/12059 Nâzım Akgün.
Küçükbahçelievlet- 
51 So. No. 7. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Emeklilik muame
lesinin iptali hakkında).

Dilekçi: AnkaraP. T. T. Bölge Başmüdürlüğünde 60 lira ay
lıklı kalem şefliğini yapmakta iken, 30 yıllık hayatı memuriye
tinde bir tek ceza almamış ve buna mukabil mütaaddit takdirna
melerle taltif edilmiş bulunduğu halde ve maaş derecesindeki 
terfi müddetini doldurmasına da 25 günü kalarak 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu mad
desinin B fıkrasına tevfikan emekliye sevkedildiğinden şika
yet ederek müspet sicilleri ile sabit olan ehliyet durumun.  ̂
rağmen haksız olarak yapılan bu muamelenin iptalinin ve1 
mâruz kaldığı maddi ve mânevi zararının tazmini hususunun 
karar altına alınmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : 1312 Doğumlu 
olan dilekçinin 50 liralık kadroda bir üst derece almakta iken 
Bölge Başmüdürlüğünden verilen son gizli tezkiye varakası 
muhtevası ve yaşının ilerlemiş olması ve işgal ettiği kadroya ye
tişmiş ve enerjik genç elemanlar getirilmesi bakımlarından 5434 
sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasnun verdiği yetki
ye dayanılarak emekliye sevkedilmiş bulunduğu bildirilmek
tedir.



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

15225/14219 Celâlettin Umultan. 
18430/17154 Moll'âgüraniı Cad. 
15,870/14817 Mollaşeref Mah. 
15483/16590 Üstküdar Ap. Kat 1 

Aksaray - İstanbul

Vâki davet üzerine 21 . IV . 1953 tarihli komisyon toplan
tısına gelen P. T. T. Umum Müdürü Orhan Kubat verdiği 
izahatta :

İşletme kadrosunda vücutlarından lâyikı veçhile istifade 
edilemiyen memurlar meyanında ve 312 doğumlu olup her han
gi bir tahsil şahadetnamesi de bulunmıyan dilekçinin zikrolu- 
nan maddei kanuniyeye istinaden emekliye sevkedilmiş bulun
duğunu ifade ve 1948, 1949 ve 1952 yıllarına ait mahrem tez
kiye varakaları muhtevasını da komisyonun nazarı ıttılaına 
arzetmiştir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve temsilcinin vâki 
izahatına nazaran kabule şâyan görülmiyen talebin reddine 
karar verildi

Karar No. Karar tarihi

6537 28 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Emeklilik muame
lesinin iptaliyle iadei memuriyet 
ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : Manisa Tekel Başmüdürlüğü Muamelât ve Kaçak
çılık Takibat Şube Âmiri iken, hiçbir kanuni sebep ve lüzum 
olmadığı halde ve sadece kasta makrun olarak 5432 sayılı 
Kanuna tevfikan emekliye sevkedilmiş bulunduğundan şi
kâyet ederek henüz 30 hizmet yılını doldurup ve 52 
yaşında bulunduğu bir sırada ve mezkûr idarede 34 
yıl hizmet görmüş ve 60 yaşını doldurmuş olan yüzlerce me
mur vazife başında tutulurken eski Başmüdür Ekrem Ekonom 
ile Yaprak Tütün Şubesi Müdürü Feyzi Kaplan’ın kendisine 
olan husumetleri dolayısiyle Genel Müdürlük Zatişleri Mü
dürüne yaptıkları tesir neticesi ve keyfî olarak kendisinin emek
liye sevkolunmasmdaki kanuni isabetsizlik ve haksızlık bâ- 
riz bulunduğundan sicilinin tetkik buycrularak emeklilik mu
amelesinin iptal olunmasını ve iadei memuriyet ettirilmesini 
istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Tekel Ge
nel Müdürlüğünce 30 hizmet yılını ve 60 yaşını ikmal etmiş 
olan memurlardan kısmı âzaminin emekliye sevkı ve idare 
muamelâtının sekteye uğramaması için de mahdut bir kısmı
nın emekliliklerinin tehiri yetkili bir komisyonun tetkikatma 
tâbi tutulmak suretiyle 5434 sayılı Kanunun 39 ve 40 nci 
maddelerinin kurumlara vermiş bulcnduğu salâhiyet dairesin
de yapılmış olduğu bu meyanda dilekçi hakkında da zikrolu- 
nan Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasının tatbikında mev
zuata aykırılık ve bir haksızlık görülmediği belirtilerek di
lekçede zikrolunan diğer hususatın mesnetsiz birer tahmin- 

*den ibaret bulunduğa bildirilmektedir.
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Bilekçe

No.

Görülen lüzum üzerine davet olunan Vekâlet temsilcisi 
Tekel Umum Muavini ve Memurin intihap Komisyonu Reisi 
Suphi Okay 15 . IV . 1953 tarihli komisyon toplantısında ver
diği izahatta :

30 senesini' dolduran memurlardan; inzibat Komisyonunca 
verilen bir prensip karan ile tâyin ve tesbit olunan vasıflar
da bulunanların her yıl bir listesi tanzim olunmak suretiyle 
münhasıran sicil ve gizli tezkiyeleri incelenip ve her hangi 
bir şekilde mütalâaya yer verilmiyerek emekliye sevkedil- 
mekte olduklarını, dilekçinin de 1952 listesine ithal olunarak 
ayni esaslara göre ve diğerleri meyanında tekaüde sevkedil- 
miş bulunduğunu.

Mumaileyhin gerek naklinde ve gerekse hakkında tatbik 
olunan bu muamelede dilekçesinde zikrettiği şahısların hiç
bir tesir ve rolü bulunmadığını ifade ve beyan edip ve gizli 
not varakalan muhtevasında komisyonun nazan ıttılaına arz- 
ettikten sonra;

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve temsilcinin vâki 
izahatına göre; kabule şayan görülmiyen talebinin reddine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6538 28 . IV . 1953

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

16533/15430 Zihni Orhoıı (Dilekçe özeti : 52(i9 sayıh Kamı-
Kars eski Mebusu. n-un kendisine de teşmili hnkkvn-
l)elillertej>esi No. da).
123.
An karsı. Dilekçi : Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Döne

mine Erzurum Mebusu olarak katıldığım bir müddet teşriî 
vazifesine devam ettikten sonra o zamanki Hükümetin ve bil
hassa Meclis Reisi olan Gazi Mustafa Kemal'in ibram ve ısrar- 
lan üzerine, Mebusluk sıfatı uhdesinde kalmak şartiyle Sinob 
Mutasarnflığım kabul ederek bu vazifeye başladığım, 'bilâ- 
hara mebuslukla Devlet memuriyetinin bir şahısta içtima ede- 
miyeceğine mütedair olan kanunun yürürlüğe girmesi müna
sebetiyle de yine Hükümetin ve Gazi Mustafa Kemal Hazret
lerinin. idari vazifede göstrdiği muvaffakiyete binaen memu
riyeti tercih etmesi hakkındaki devamlı ısrar, hattâ tazyik
leri dolayısiyle memuriyeti tercih zorunda kaldığını ve açık
ladığı şu duruma nazaran kendisinin, arzusu ile memuriyeti 
tercih ederek mebusluktan alâkasını kesmiş sayılmasına imkân 
tasavvur edilemiyeceğinden ve o tarihte mebusluk hakkının 
Birinci Döneme münhasır olmak üzere devam ettiğinin ka
bulü zaruri bulunduğundan 5269 sayıh Kanunla, Büyük Millet 
Meclisinin Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hiz
met tertibinden bağlanması kabul edilen maaştan mahrum
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Dilekçe

No.

16692/15577 
I ««47/17362

bırakılması caiz olamıyacağım ve vakıayı her zaman tevsike 
hazır bulunduğunu beyanla, sözü geçen kanun hükmünün ken
disi hakkında da tatbik edilmesi hususunun sağlanmasını is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Sivas Kongresine seçilen Temsil He
yeti Üyeleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Dö
neminde bulunan üyelere vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanması hakkındaki 5269 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde; da
imî bir memuriyeti tercih ederek mebuslukla alâkasını kesenler 
de bu kanun hükmünden faydalanamayacaklar arasında göste
rilmiştir. Dilekçinin açıkladığı durumun fiilî neticesi ise bu 
maddenin medlûlüne tevafuk etmektedir. Sözü geçen kanun
da, mumaileyhin izah ettiği hal ve vaziyete şebih hususları 
derpiş eden ayrı ve istisnai bir hükümde yer almamıştır. Bu 
itibarla vâki istek, taallûk ettiğği mevzuun mahiyeti bakı
mından yeni bir kanun teklifine konu ittihaz edilecek hususlar
dan görülse bile komisyonumuz, bu sıfatla böyle bir teklif ser- 
dine de yetkili bulunmamaktadır.

Binaenaleyh, mezkûr istek hakkında zikredilen sebeplerden 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

6539 28 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Emeklilik muame
lesinin kaldırılması hakkında).

Dilekçi : Bursa da 6 ncı Tümen Komutaıı yardımcısı iken 
ve bu hizmete tâyininden henüz 2 ay gibi kısa bir zaman geç
tiği ve generalliği de mukarrer bulunduğu halde; Genelkur
may ikinci Reisi Zekâi Okan’ın akrabalarından Danyal Yurda- 
tapan’ın bu tümene tâyininin temin olunabilmesi için kendisi
nin buradan 16 ncı Tugaya naklolunup ve her hangi bir muha
lefetine mahal bırakılmaması için de Korgeneral Hakkı Tuna- 
boylu’nun memur kılındığını, ancak şahsan böyle bir tayin ve 
nakil keyfiyetim komutanlık prestişi ve askerî izzetinefsi, ke
za ordumuzun yüksek menfaatleri bakımından kabul edemiye- 
ceğini ve bu durumu dilekçe ile bildirmek istemiş ise de bida- 
yeten Tümen Komutanının bu muameleyi iptal ve tebliğ kâğı
dını da kendine iade etmiş bulunduğu halde bilahara yeni ma
halli memuriyetine gitmeye zorlandığını ve ilâveten kendisine 
suç isnat olunmak suretiyle 5 nci Kor Askerî Mahkemesine 
verildiğini ve aym zamanda komuta ettiği bir kıta da Tetkik 
Kurulu üyeliğine tâyin olunarak maksada ulaşıldığını ve neti- 
cei muhakemede beraet etmesi akabinde de kanunun ve bu 
baptaki Meclis tefsirinin asla tecviz etmediği bir şekilde 5434 
sayılı Kanunun 39 ncu maddesine göre emekliye sevkedildiğini.

Ordu ve Millî Savunma bünyemiz için çok tehlikeli olan

Kemal Çakın. 
Nur So. Halide 
Eriş Ap. No. 4. 
Çdkirge - Bursa.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

böyle bir zihniyet ve tarzı hareketi Hükümetin yüksek ıttıla
ına arzetmek maksadıyle Yüksek Meclis Reisine, Başvekil vt 
yardımcısına yaptığı şikâyetlerin bu zevat tarafından yerinde 
görülmesi üzerine Başvekâlete yaptığı örnekleri ekli müraca
atları ile durumunun yüksek bir heyette inceletilmesini iste 

* diğini, mâruzu şikâyetlerine nihayet Başvekâletten yapılan bir 
tebliğatta; yapılan muamelede bir gayrikanunilik görülmediği 
ve 1728 sayılı Meclis kararı muvacehesinde yapılacak bir işlem 
olmadığının bildirildiğini ve bu cevabın isteğine karşılık teş
kil etmediğini ifade ederek.

Şerefli ve başarılı bir şekilde geçen ordu hizmetine bakıl
maksızın hakkında tatbik olunan bu muamelenin; mebdeinden 
müntehasına kadar kanunsuzluklar içerisinde cereyan etmiş ve 
dolayısiyle zikrolunan maddei kanuniye ile tanınan hak suiis
timal edilmiş bulunduğundan durumun incelenerek gereken 
kararın verilmesini istemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabı yazısında : Dilekçinin 
bahis mevzuu ettiği hususat vârit olmayıp emekliye sevkı hak 
kındaki muamelenin; Vekâletçe teşkil edilen bir heyet tara
fından ve umum meyanında yapılan bir inceleme neticesinde 
tesbit ve sicil yönetmeliğinin 33 ncü maddesindeki ahkâma 
göre Yüksek Askeri Şûradan geçirilerek katileşen bir kararla 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin B 
fıkrasına göre 12 . VIII . 1952 tarih ve 25374 sayılı kararlat 
yüksek tasdika iktiran etmiş bulunduğu.

Müştekinin daha önce verdiğini ifade ettiği ve durumunun 
yüksek bir mahkemece tesbitini istiyen dilekçilerine de yapı
lacak başka bir muamele olmadığı ve Yüksek Meclisin bu 
baptaki kararı karşısında durumun her hangi bir makam 
veya heyette inceletilmesine imkân görülemediğinin tebliğ edil
miş bulunduğu bildirilmektedir.

Vâki davet üzerine 15 . IV . 1953 tarihli Komisyon top
lantısına gelen Erkânı Harbiyei Umumiye Personel Dairesi 
Reisvekili Hilmi îris verdiği izahatta :

Dilekçinin geri hizmete alınmasının sadece kıta hizmet 
sicilinin menfi olmasından ileri gelmiş bulunduğunu, nâkil 
hakkmdaki vâki iddiasının da keza vârit olmadığını.

Emekliye sevk muamelesinin de Sicil Talimatnamesinin 
33 ncü maddesine tevfikan ve Askeri Şûranın tetkik ve kararı 
ile tekemmül edip Vekâletin bu muamelede her hangi bir 
tesiri bulunmadığını ve bu itibarla da Yüksek Meclisin bu 
mevzuyla alâkalı tefsir kararı muvecehesinde yapılarak bir 
muamele de bulunmadığını ifade ve dilekçinin sicil dosyası 
ve gizli notlarından bir kısmını komisyonun nazarı ıttılaına 
arzetmiştir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve Vekâlet temsil-
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çisinin mukni izahatına nazaran kabule şayan görülmiyen ta
lebin ittifakla reddine karar verildi.%

Karar No. Karar tarihi

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

6540 28 IV . 1953

.169021/15749 Ali Rıza. Köknar.
Mimarsinan Malı. 
Arif paşa Cad.
No. 28.
Edirne.

(Dilekçe, özeti : Emeklilik muame
le ¡'inin kaldırılması hakkında).

Dilekçi : Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin B 
fıkrasına uyularak Edirne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığın
dan; hiçbir lüzum ve kanuni sebep olmaksızın emekliye sevk- 
edilmiş bulunduğundan şikâyet ederek Baremin birinci derece
sine irtika etmiş ve 36 küsur senelik adalet hizmeti sırasında 
adlî ve idari hiçbir takibat ve muahezeyi mucip bir hareketi 
sepketmemiş bulunması itibarı ile sicil dosyasının tetkik bu
yurularak mezkûr tasarrufun kaldırılmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında :
Edirne Asliye Ceza Hâkimi bulunduğu sırada Ayırma Mec

lisi Umumi Heyetinin emekliye çıkarılması muvafık olacağı
na dair olan istişari karan üzerine ve zikrolunan maddei ka- 
nuniyeye tevfikan almakta oldeğu 150 lira maaş üzerinden 
emekliye sevk ve kendisine aylık bağlanmış olan dilekçi hak
kında vekâletçe yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmek
tedir.

Vâki davet üzerine 14 . IV . 1953 tarihli komisyon top
lantısında hazır bulunan adı geçen vekâlet temsilcisi Teftiş 
Heyeti Reisi Rüştü Üst ve Zatişleri Umum Müdürü Abdullah 
Öz verdikleri izahatta :

Vekâletçe görülen lüzum üzerine tanzim ve teşkil kılınan 
bir heyete tevdi kılınan ve 200 ismi muhtevi liste üzerinde 
yapılan incelemede meslekî kifayetsizlikleri tesbit edilmiş olan- 
lann bu meyanda dilekçinin de zikrolunan maddei kanuniye 
ile tanınan mutlak yetkiye dayanılarak emekliye sevkedil- 
miş bulundukları muhtelif tarihlerde hakkında beş defa tah
vili memuriyet karan verilmiş olduğu belirtilmiş bulunmakta
dır.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya münderecatına ve 
temsilcinin vâki izahatına göre kabule şayan görülmiyen tale
bin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6541 28 . IV . 1963
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

172.’>(i'/160.')7 Ömer Sadık Kavak- (Dilekçe özeti : Emekli ikramiye-
Itoğlu. sinin verilmesi hakkında-).

A> l.ı < »t« 1 i. Dilekçi : Fiilen otuz beş yıl Devlet hizmetinde bulunarak
31 . X I I . 1950 tarihinde emekliye sevkedildiğini, öğretmenlik 
ve yedek subaylıkta geçen bu hizmetlerinden dolayı müstahak 
bulunduğu bir senelik ikramiyesinin verilmemekte olduğunu 
beyanla, bu ikramiyenin itası hususunun sağlanmasını istemek 
tedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
hâlen zamları ile birlikte 435 lira emekli maaşı almakta olduğu 
ve ilk defa tekaüde sevkıdan sonra geçen hizmetlerinden dolabı 
da kendisine hizmeti ahire zammı verilmiş bulunduğu ve bu gi
bilere tekaütlüklerinden evvelki ve sonraki hizmetlerinin birleş
tirilerek ikramiye itsma mevzuatın müsait olmadığı ve esasen 
ayni konu hakkında ki dâvanın da Devlet Şûrasınca ayni sebep
ten reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak araşma bir sureti konulmuş olan 
8". V II . 1952 gün ve 2116/2901 sayılı ilâm münderecatına nazn- 
ran dilekçinin bahis mevzuu ikramiye hakkında açmış oldugn 
dâva, Devlet Şûrası 5 ci Dairesince, vekâlet cevabında münde 
riç sebebe binaen reddedilmiş bulunmasına ve kaza mercünce 
incelenerek karara bağlanmış olan bu hususa Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzun 54 ncü maddesi sarahatine göre müdahale caiz 
olamıyacağına mebni, vâki istek hakkında bu itibarla komisyo 
numuzca bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6542 28 . IV . 1953

17714/16500 Sabri Özil. (Dilekçe özeli : A f talebi hakkın-
j 7868/166!>8 Fotini Sünnetçi. da).

(lazianteb. Dilkçi : 16 . I . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunmuş oldu 
ğu 16486 sayılı dilekçesine ek olarak takdim ettiği bu istidasl 
ile ezcümle : Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 
1219 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hilâfına ve ölü üzerinde otop 
si dahi yapılmadan keza ölüm vakasının çocuğun babasının mü
dahalesinden ileri geldiği dahi nazarı itibara alınmaksızın Kilis 
hâkimliği tarafmdan (aralarında vâki iğbirar dolayısiyle) aley-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karaı-ı ve ne sebepten verildiği

hine ittihaz olunup, Temyiz ve tashihi karar yollarından da 
geçmiş olan 8 aylık hapis mahkûmiyeti cezasının dosyalarının 
celp ve tetkik buyurularak af olunmasını istemektedir.

Dilekçi; bahsettiği önceki müracaatı ile : Sünnet ettiği bir 
çocuğun bantlarının; ebeveyni tarafından çözülerek kanamaya 
sebebiyet verilmesi ve dindirme için kendisine de haber veril
meksizin yaraya kamış tozu serpilmesi yüzünden vukubulan 
ölüm hâdisesinden dolayı; çocuk velisinin vâki itirafına rağ
men Hükümet tabibinin kendisine olan husumeti dolayısiyle 
tedbirsizlikle itham olunup 8 ay hapis cezasına mahkûm edil
diğini ifade ederek; mutlak bir hata ile mâlûl olan bu kararın 
Temyiz Mahkemesince de tasdik edilmiş olmasına mebni dâ- 
veya iadei muhakeme yoliyle tekrar rüyet olunmasını istemiştir.

Bu mevzuda Adalet Vekâletinden alman cevabi yazıda ez
cümle : Yaptığı sünnet ameliyesinde çocuğun kırmızı kan da
marlarından birini keserek kanamaya, sebebiyet verdiği halde 
fennî tedbirleri almadığı keza bu cümleden olarak bir he
kime dahi haber vermediği için ölüme sebebiyet verdiği yapı
lan otopsi, Adli Tıp Meclisi ve Sağlık Şûrası raporları ile sa
bit olan dilekçi hakkında verilen kararın kanun yollarından da 
geçmek suretiyle kesbi katiyet etmiş bulunduğu bildirili..i.c 
bulunmaktadır.

Adalet Vekâletinin bu kere vâki işarında da : Mumailey
hin daha önce yaptığı müracaatının Vekâlete havale olunması 
üzerine dosyasının incelenerek durumunun 4 . IV . 1953 gün 
ve 10724 sayı ile cevaplandırılmış bulunduğu bildirilmektedir.

Müştekinin yukarda işaret olunan önceki müraccaatı üze
rine komisyonumuzun 15 . IV . 1953 gün ve . . . „ sayı ile iadei 
muhakeme talebinin tetkiki kaza merciine ait bulunmasına bi
naen bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verrilmiş 
bulunmaktadır.

Vâki davet üzerine 28 . IV . 1953 tarihli komisyon toplan
tısına gelen Ceza işleri Umum Müdürü Nafiz Yaman'm verdiği 
izahatta : Vekâletin yukarda zikrolunan ilk işarını aynen 
teyit edip ve mumaileyh hakkında tâyin olunan cezada esasen 
takdiri tahfif sebeplerinin de nazarı itibara alınmış bulundu

ğu. ölümün kan ziyamdan ileri geldiği. Tabibi Adli ve Sağlık 
Şûrası kararları ile de müeyyit bulunduğu ve kanun yolların
dan da geçmek suretiyle katileşen mahkûmiyetin affını mucip 
bir cihet görülemediği belirtilmiştir.

Gereği düşünüldü : Nazarı itibara alınacak bir mahiyet
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı. soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

taşımıyan vâki talep hakkında tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6543 28 . IV . 1953

Başkan 
Maraş 

IM nil ah Ay t emiz

Sözcü
Bolu

Mahmut Güçbilmez

Kâtip
Bilecik Ankara

Ömer Bilen

Balıkesir Konya Kars
Ali F ahri txcri Abdurrahman Fahri Ağaoğlu Mehmet Bahadır

Malatya
Nuri O calicıoğlu

Yozgad 
Faik Krbaş

Yozgad 
Yusuf Karslıoğlu



12040/9114

Dilekçe

No.

10243/9517
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Rıza Yılmaz.
Kaylan Nuri Ha
nında.
Eğridir.

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

( Dilekçe özeti : İş verilmesi ve 
münasip bir mahalde iskân edil
m esi hakkında).

Dilekçi : Ormanların devletleştirilmesi üzerine iş bulama
dıklarını çoluk çocukları ile sefalete düştüklerini 100 nüfu
sa iş verilmesi hakkındaki müracaatlarının semeresiz kaldı
ğını beyanla iş verilmesini ve münasip bir mahalde iskân 
edilmesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : 2510 sayılı iskân Ka
nununun 5098 sayılı Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesine 
uygun bulunanlarm (yani şimdiye kadar hiçbir yerde iskân 
görmeyip göçebe halinde yaşamakta oldukları tahakkuk eden
lerin) bir yerde birleşip çiftçilikle meşgul olmak kabiliyetin
de bulunanları ve yerleşmek istedikleri yerlerde ilişiksiz Hazi
ne arazisi bulunduğu takdirde başkaca yardım istememek 
şartiyle yalnız ev yeri ve toprak verilmek suretiyle yerleşti
rilmeleri cihetine gidilmekte olduğu bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

6544 29 . IV . 1953

Beşir Mungan. (Dilekçe özeti : Borç para veril-
Maliye Veznedarı. inesi hakkında).

Mardin. Dilekçi : Üç maaş nispetinde borç para almak için emekli
sandığına müracaat ettiği halde bugüne kadar müspet bir ce
vap alamadığından ve zaruret içerisinde bulunduğundan bah- 
sile bir an evvel verilecek paranın adresine gönderilmesini 
istemektedir.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında : 
17 . VI . 1950 tarihinde sandığa gelen beyannamelerin tetkik 
edilmekte bulunmasına ve dilekçinin beyannamesi ise 28 VI . 
1950 de Sandığa gelmiş olmasına göre sırası gelince mumai
leyhin dosyasının tetkik edileceği ve neticeden ayrıca malûmat 
verileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğünün cevabına göre bu hususta komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6545 29 . IV . 1953
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1 >ilekç<;
No.

10248/9522

10250/9524

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

(Dilekçe özeti : Toprak verilmesi 
hakkında!).

Dilekçiler : Memleketlerindeki geçim kaynağının darlığına 
binaen Suşehri Kazasına göç etmiş olduklarından ve ellerinde 
bir avuç toprakları bulunmadığından perişan ve yoksulluktan 
bir türlü kurtulamadıklarından bahsile tez elden toprak veril 
meşini istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Suşehri Kazasında Çift
çiyi Topraklandırma Kanununun uygulanmasına başlanıncaya 
kadar, var ise Hazine topraklarından kiralamak suretiyle di
lekçilerin ziraat yapmalarının mümkün bulunduğu, bunun için 
kaza mal dairesine müracaat edebileceklerinin kendilerine teb 
lig olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Devlet Vekilinin 
cevabına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6646 29 . IV . 1953

Fikri Tanış.
ve ar.
Yukarı Ezbider
Köyünde.
Suşehri

Orsan Burçak. 
Boğaziçi Büyükderc 
Çayırbaşı No. 16. 
İstanbul.

( Dilekçe özeti : Memuriyete tâyi
ni hakkında).

Dilekçi : Posta T. T. İdaresinde 15 lira asli maaşlı dağıtıcı 
memur iken 1 . VI . 1950 tarihinde askere gitmiş olmasında 
bu vazifeden ayrılmış ve askerden dönüşünde müracaatla bir 
vazifeye alınmasını istemiş olduğundan ve yedi ay geçtiği hal
de hiçbir netice çıkmadığından bahsile memuriyete tâyin edil
mesini perişan ve sefil vaziyetten kurtarılmasını istemektedir

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : P. T. T. İdaresi 
tasarruf dolayısiyle askerden dönen dağıtıcıların tavzifi cihe 
tine gidememekte ve imkân husulünde dilekleri incelenmek 
üzere tarih itibariyle sıraya koymakta ve dilekçinin terhis v e  

sikasındaki tarihi tashih ettiği takdirde emsali gibi sıraya ko 
nulmasınm mümkün olabileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6547 29 . IV  . 1953
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1025,1/9525

Dilekçe
No.

10277/9548

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Murat Koçuoğlu. 
Serez Camiinde. 
Selendi Köyünde. 
Akhisar - Manisa.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Okul bulunan bir 
yerde iskân edilmesi hakkında).

Dilekçi : 18 . XII . 1950 tarihinde sekiz nüfus olarak Bul- 
garistin'dan yurda hicret ettiğini ve tahsil çağında çocukları 
olduğunu beyanla Kış gelmeden evvel okul bulunan bir yerde 
iskân edilmesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : 1950 yılı başından iti
baren göçmen olarak yurda hicret eden soydaşların ihtiyaçlı 
durumda bulunanların iskânları göçmen muamelesine tâbi 
tutulmaları Heyeti Vekilece kabul edilmiş ve bu kararın tatbiki 
için tesbit edilen esaslar valiliklere tebliğ edilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6548 29 . IV . 1953

Ali Rıza Karababa (Dilekçe özeti : Halk, Partisi eş-
ve ar. yalarının yediemine teslim edil-
C. H. P. Başkanı. mesi hakkında).
Birecik. Dilekçiler : Halkevleri hakkmdaki kanun lâyihası henüz Mec

listen geçmeden kazaları Damokrat Belediye Başkanlığınca 
asliye huku yargıçlığına müracaatla Halk Partisinin ve Halk
evlerinin eşyalarına ihtiyati tedbir karan almış ve kendilerine 
hiçbir tebligat yapılmadan yediemine teslim edilmiş ve kitap
lıkta mühürlenmiş olduğundan bahsile adalet prensiplerine ay- 
kın hareket edenler hakkında kanuni takibat yapılmasını 
istemektedirler.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyet konusu edilen 
hâdisede iddia edilen kanun henüz yürürlüğe girmemiş ve ve
rilen ihtiyati tedbir karan on gün zarfında esas hakkında 
dâva açılmadığı takdirde kendiliğinden kalkacağına ve dâvâlı
ların uğnyacaklan zaran dâvacıdan tazmin ettirmek haklan 
mevcut olmadığına göre ortada uğratılmış bir haksızlık mevcut 
olmadığına ve verilen karar ihtiyati tedbir karan olup yargı
cın takdir hakkına taallûk ettiğinden idreten yapılacak bir işlem 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

6549 29 . IV . 1953
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10288/ 0559 Mahmut Köylü. 
10816/10056 İstasyon Caddesin

de Âdil özçeltik 
Kahvesinde.
Uşak.

Dilekçe Dilekçe rahibinin
Xo. adi, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

( Dilekçe özeti : Uşak Orman İş
letme Müdüi'ü AU Rıza Kaplan’m 
birtakım yolsuz ve kanunsuz ha
reketlerinin ihbarı hakkında).

Dilekçi : Uşak Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Kaplan 
mamul ve gayrimamul namına işletmekte olduğu hızarlarda 
imal ettirdiği keresteleri kaçak orman damgası ile damgalatıp 
adamları vasıtasiyle sevkettiğini, Devlet* ait Jeep arabasiyle 
keyfî olarak ahbap karılarını ormanlarda dolaştırdığını ve 
sepze taşıttırdığını, sayfiye de bulunduğu sırada ormandan 
imal ettirdiği tahtalarla barakalar yaptırdığını, seyyar bulu 
nan aşairdeıı koyun, kuzu, yağ, peynir temin ettiğini ve or 
man hakkında yapılan şikâyetleri zamanında tahkik etmeyip 
örtbas yaptığını ihbarla bunların tahkiki için bir müfettişin 
izamını ve gereken kanuni muamelenin ifasını istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Tahkik memuru ta
rafından bizzat vaka mahallinde yapılan incelemelerde muhbi 
rin her türlü iddiasının birer isnattan ibaret bulunduğu ve1 
sırf kendisinin tensikat dolayısiyle açığa çıkarılmış olmasın
dan dolayı duyduğu iğbirar neticesi bu türlü ihbaratta bulun 
duğu anlaşıldığı ve binnetice her hangi bir kimse hakkında 
muamele tâyinine mahal olmadığı etraflıca belirtilmiş ve bu 
husustaki evrak umum müdürlükçe muameleden kaldırıl 
mış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vâki istekle ilgili olarak mesul vekâ
letten alınmış ve aynen yukarda nakledilmiş olan cevabın 
mahiyetine göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6550 29 . IV . 1953

10295/9563 Er Ok.
Saraçoğlu Mah. 
3. Cad. No. 21/1. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Çocuk felci has
talığının hariç memleketlerde te 
davi edilmesi hakkında).

Dilekçi : 20 yaşında ve lise mezunu olduğunu iki yaşından 
beri çocuk felci hastalığı ile mâlûl bulunduğıınu ve yapıla 
muayenede yurtta tedavisinin kabil olmadığım beyanla hariç 
memleketlerde Hükümetçe tedavi edilmesinin temin buyurul 
masını istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında 
Askeri Tıp Akademisinin 9. X . 1951 gün ve 3130 sayılı rapo 
randa belirtildiği üzere dilekçinin (Ortopedik) müdahale ve 
tedavi bakımından ileri olan Amerika’da tedavisi uygun bulur 
duğu bildirilmektedir.



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

10811/9576 tdris Öziskcnder.
Napşit Köyünde. 
Arhavi - Hopa.

10313/9587 Müzeyyen Kuzııcuk. 
I‘-*780/11878 Sultan Orhan Malı. 

No. 7.
Gebze.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Amerika’da tedavi ettirilme
si uygun olacağını beyan eden vekâletin böyle bir imkânı ha 
zırlamak yetkisine sahip olduğu takdirde iktizasına da tevessül 
etmesi lâzımgeleceğine göre vâki istek hakkında bu itibarla 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6551 29. I V .1953

(D ilekçe özeti : İşine tekrar alın
ması hakkında).

Dilekçi : Kayseri’de tertip edilen bir mitinge iştirak ettiği 
için 5. V . 1949 tarihinde işine 19 dakika geç kalmasına muğ
ber olan Bez Fabrikası Müdürü kendisini primden mahrum et
mesi dolayısiyle istifa etmek mecburiyetinde kaldığından ve 
perişan bir duruma düştüğünden bahsile tekrar Kayseri Bez 
Fabrikasına veya başka bir dokuma fabrikasına alınmasını is
temektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Devamlı işçilere 
verilmekte bulunan primin 14 Mayıs tarihinde dilekçinin iş ba
şı yapmadığı halde kendisini çalışmış gibi göstermek üzere kar
tını bastığından dolayı kesilmiş bulunduğu ve hâlen boş tezgâh 
ve açık kadro bulunmamasından dolayı tekrar işe alınması ci
hetine gidilmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına dilekçinin maddi bir zarar iddiasında bulunduğu 
takdirde bundan dolayı kaza merciine müracaatta muhtariyeti
ne karar verildi. ı

Karar No. Karar tarihi

6552 ' 29 . IV . 1953

( Dilekçe özeti : Ölü kocasının as
kerî hizmetine mukabil maaş ve
rilmesi hakkında).

Dilekçi : Müteveffa kocası jandarma çavuşu Kulaksız Os 
man, Çanakkale ve İstiklâl savaşlarına katılmış, Matlı Mehmet 
Çetesi ile yaptığı müsademede yaralanmış ve 20 senelik maddi 
ve mânevi yapmış olduğu hizmetinin mükâfatını almamış ol
duğundan bahsile vatani hizmet tertibinden kocası namına 
kendisine maaş tahsis edilmesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin kocası 
Osman’ın istiklâl Savaşında olağanüstü bir hizmetinin sep- 
kettiğine ait resmî bir kayıt ve bilgi olmadığı ve jandarma
da iken bir eşkıya çetesiyle müsademe yapmış olsa dahi buna
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Dilekçe

No.

10501/9754

10502/9755
10513/9766

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

ait görevini yerine getirmiş olacağı ve bu hususta bir hizme
ti sepketmiş ise o zamanki usule göre kıtasınca taltif edilmiş 
bulunacağına mebni karısı müstediye vatani hizmet tertibin
den maaş, bağlanmasını icabettirir bir cihet görülemediği b'i 
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili olan istek rakkmda komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6553 29 . IV . 1953

(I)üekçe özeti : Köylerine içme sn 
verilmesi halikında).

Dilekçiler : Köylerinde içme su olmaması yüzünden pek zi
yade ıstırap çekmekte olduklarından bahsile Hafik Kaza Mer
kezi içme Su Deposundan kâfi miktarda köylerine su verilme 
sini istemektedirler.

Bayındırlık Vekâletinin cevabi yazısında : 831 sayılı Bu 

lar Kanunu hükümleri gereğince kasaba ve köylere getirile 
cek umumi hizmetlere mahsus sular belediye veya köy ihti
yar heyetinin malı itibar edilmek icabettiğinden dilekçilerin 
Gevre Köyüne getirilecek su için mezkûr köy ihtiyar heyeti 
ile Hafik Belediyesi arasında bir anlaşmaya varılması icap 
etmekte olduğu ve bu hususta yapılacak bir muamele bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı 
na göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma 
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarih!

6554 29 . IV . 1953

(Dilekçe özeti Kira zammına ati
11 e rejiden şikâyet).

Dilekçi : 1948 yılı için salınan Kazanç Vergisiyle kira 
zammına vâki iirazı üzerine Damştayca kira zamlarının terki
nine ve Kazanç Vergisinin tadiline karar verildiği halde 1950

Bütçe yılı için tekrar kira zammı tarhedildiğinden ş ik â y e t et
mektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1950 yılı için salm an  
kira zammına karşı mükellefin vâki itirazı üzerine dosyanın 
İtiraz Komisyonuna sevkedildiği ve henüz bir karar ittihaz 
olunmadığı anlaşılmış ve kazai mercilerce müttehaz kararlara  

istinaden diğer sene vergilerinin değiştirilmesine kanunen im- 
kân bulunmamış ve senelik kazanç yoklamalarında imzası alın 
mak suretiyle iştigal nev’i (mozayik imalâthanesi) olarak tefi-

Ebram Ebreham.
1. Garaj So. No. 4. 
Beşiktaş - îstanbıü.

Osman Sungur 
ve ar.
(¡evre köyünde- 
Hafik.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

bit olunan dilekçinin 4565 sayılı Kanunun mutlak hükümleri 
dairesinde kira zammına tâbi tutulmasında da bir aykırılık 
görülmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına göre malî kaza mercüne 
intikal etmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6555 29 . IV . 1953

(Bilekçe özeti : Para cezasının 
taksitle ödenmesi ve hapsin infaz 
( dilmemesi hakkında).

Dilekçi : Kaçak olarak ithal eylediği eşyaları satış maksa- 
diyle yurt dâhilinde naklederken yakalandığını ve 1918 sayılı 
Kanuna tevfikan altı ay hapis ve 2 023 lira 97 kuruş ağır para 
cezasına mahkûm ve mevkufiyet halinin devamına karar ve
rildiğini beyanla para cezasının taksite bağlanmak suretiyle 
tahsil edilmesini ve hapsin infaz edilmemesini istemektedir.

4dalet Vekâletinin cevabi yazısında : İskenderun Gümrük 
Başmüdürlüğünce ödeme emrinin 13 . VI . 1951 tarihinde teb
liğ edildiği ve mumaileyhin hürriyeti bağlayıcı cezasını 22 . 
VIII . 1951 tarihinde ikmali üzerine paradan çevrilme hapis 
cezasının da bu tarihte infazına başlandığı ve bu vaziyete göre 
para cezasının hapse çevrilmeden taksitle ödenmesine kanuni 
imkân olmadığı ve yapılan muamelede kanuna uymıyan bir 
cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçi isterse tekrar kanuni mercciine müracaat
ta bu talebini o mercie karşı dermeyan edebileceğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6556 29 . IV . 1953

(Bilekçe özeti : Zeytin ticaretiy
le■ iştigal edenlerin toptancı olup 
■olmadıkları hakkında).

Dilekçi : Kendisine ait zeytinliklerden istihsal ettiği zeytin
lerle birlikte köylerden topladığı zeytinleri işgalinde bulunan 
dükkânında prakende olarak sattığı halde müteveffa babasının 
unvanı ticareti nazara alınarak kendisinin toptancı addiyle 
namına yiizde 45 nispet üzerinden Kazanç Vergisi ve ayrıca 
kira zammı salındığı ve bu hususta Danıştaya açtığı idari dâ
vadan bir netice alamadığını ve konunun halli hakkında Bü
yük Millet Medine sunduğu dilekçesine de halen cevap ala-

10506/9759 Mehmet Mazhar 
Zeytinbaş. 
îğenbey Mah. Ko- 
çübey So. No. 27. 
Aksaray - İstanbul.

10508/  9761 Abdullah ipek. 
105,1)4/ 9807 Küçükyenice Malı. 
114,'52/10623 Mucur - Kırşehir.



—  24 —

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

10512/9765 Abdürrahman tlcay.
Camiişerif Mah.
27 So. No. 12. 
Mersin.

Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

madiğini beyanla gereğinin tâyin ve tebliğini istemektedir.
. Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin verdiği bir 

dilekçe ilo toptancı zeytin ticaretiyle iştigal edeceğini bildir
miş olduğu gibi yoklamalarda tutulan zabıtların da bu ticaret 
durumunu müeyyit bulunduğu, yapılan tarhiyatta bir kanun
suzluk olmadığı ve Danıştaya açılan idari dâvanın da reddolun 
duğu ve bu hâdise hakkında dilekçinin evvelce Yüksek Dilek
çe Komisyonuna müracaat etmiş olduğu ve meselenin kaza mer
ciine ait olduğuna komisyonca karar verilmiş olduğu bildi 
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin daha önce kaza merciinde ve 
selef komisyon tarafından incelenip karara bağlannuş olduğu 
anlaşıldığından bu hususta komisyonumuzca başkaca yapıla
cak bir işlem olmadığına karrar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6557 29 . IV . 1953

( Dilekçe özeti : İskân yolu ile ve
rilen arsanın tapuya tescili hak
kında).

Dilekçi : 1341 yılında Yugoslavya’dan yurda geldiğini müd
detinde müracaat ettiği halde iskân edilmediğini, 2510 sayılı 
Kanuna istinaden bir arsa verilmişse de bu arsanın tapuya 
bağlanmamasından dolayı Danıştaya açtığı dâvanın reddolundu 
ğunu ve ayrıca toprak verilmediğini beyanla bu yoldaki mua
melelerin iptaliyle kendisine arsa ve toprak verilmesini iste 
mektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçinin serbest göç 
amen sıfatiyle iskân edilerek 2510 sayılı Kanunun 15 nci mad- 
desinin 3 ncü bendi dairesinde işlem yapılması Sağlık ve Sos 
yal Yardım Vekâletince İçel Valiliğine bildirilmiş ise de yapı
lan tetkikat sonunda mumaileyhin kanuni süre içinde iskân di
leğinde bulunmadığı ve bu hususta Danıştaya açtığı dâvanın 
18. V I . 1937 tarihinde reddedildiği ve halen hakkında iskân 
bakımından bir işlem yapılmasına kanuni imkân bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza mercünce 
incelenmiş ve karara bağlanmış olan bir hususla ilgili istek 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6558 29 . IV . 1953
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10514/ 9767 Alâettin Türkoğlu. 
11315/10514 Fevzi paşa Malı. 
15207/14201 Yavaşoğhı So. No. 

22. îmanı Hasaıı 
Efendi evinde.
Foça _ İzmir.

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

( Dilekçe özeti : İskân edilmesi
hakkında).

Dilekçi : 1941 yılında Yunanistan’dan yurda geldiğini Ak
hisar’da toprak olmadığından Foça Kazasına tertip edildiğini 
ve muhtelif tarihlerde iskânını istediği halde yerli halktan ad
dedilerek hakkında 4753 sayılı Kanun hükümleri dairesinde iş
lem yapıldığını beyanla durumunun düzeltilmesini ve iskân 
edilmesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçinin 1941 tarihinde 
yurda iltica ettiği ve ilk önce Akhisar’a ve sonradan da Fo
ça’ya geldiği ve hiçbir yerde iskân görmediği ve müracaatı 
üzerine durumu incelenerek yurda geldiği tarihten itibaren iki 
sene müracaat etmemesi hasebiyle îskân Tevzi Komisyonunun 
26. IV . 1951 tarihli karan mucibince kendisine iskân yoliyle 
toprak verilmediği anlaşılmış ve bu vaziyet karşısında muma
ileyhin iskânına kanunen imkân görülmemiş ve 4753 numaralı 
Kanun gereğince işlem yapılacağı tebliğ edilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6559 29 . IV . 1953

10515/9768 Karabük ve 
menli Köyü 
Kurulu.
Ş. Koçhisnr.

Sey-
îhtivar

(Dilekçe özeti : Alman tapu har
cının kaldırılması veya azaltılma
sı hakkında).

Dilekçiler : Köylerinin nüfusunun az olduğundan ve Dev- 
lete olan borçlannı ödiyemediklerinden bahsile 5602 sayılı 
Kanuna göre dönüm başına alman 50 kuruş harem kaldmlması 
ve hiç olmazsa miktarının azaltılmasını istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında . 5602 sayılı Kanunun 
59 ncu maddesinin 1 nci fıkrasında (Arazi kadastrosu yapılan 
gayrimenkuller de her parselden bir liradan aşağı olmamak 
üzere dönüm başına elli kuruş harç alınır) denilmekte olup bu 
hükme istinaden Tapulama Kanununun uygulandığı bölgelerde 
tahakkuk ettirilen harç sarf edilen emek ve masrafın karşılığı 
olup memleket ölçüsünde yapılan bir tapulama için bu harcın 
alınması da lüzumlu ve zaruri görülmekte olduğu bildiril
mektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

6560 29 . IV . 1953
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10516/ 9769 
1:5297/12391 
18944/17649

Dilekçe
No.

10517/9770

Mustafa Boktaş. 
(îüldibi köyünde. 
Sapanca - Adapa
zarı.

Dilekçe .sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Mâlül aylığı bağ
lanması hakkında).

Dilekçi : Birinci Cihan harbinde Romanya'daki harblere 
iştirak eUıgini fazla ağır cephane taşımak neticesi sol bacağın 
da şiddetli bir ayrı ve kasığında arıza meydana geldiğini, mu
ayene neticesinde dördüncü sınıf sakat olduğuna işaret edil 
dıgıni ve şube vasıtasiyle 1937 senesindeki müracaatında ev
rakının Askeri Temyize gittiğini ve gelen cevapta kanuni im 
kanlaı olmadığı bildirildiğini beyanla malûl aylığı bağlan
masını istemektedir.

Milli Savunma Vekaletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
muayenesini ııatık Haydarpaşa Askerî hastanesinden verilen 
raporunda sol kalça oynağında, (Artirit deforman ve mafsalda 
tam ankilos) bulunduğu belirtilmiş ise de bu ânzanın iddia 
gibi husule gelmesi fennen mümkün olmadığı ve ayağında bir 
arıza bulunduğu ve İzmit hastanesinin 1 . XII . 1928 tarihli 
raporunda mafsal iltisakında kasık bezlerindeki tüberkülos 
neticesi oldugıı ve mumaileyhin ayağına cephane düşmesiyle 
ilgili olmaması ve böyle bir hadisenin vukuunun tevsik edil 
rnediği ve bu hale göre mâlûl aylığı bağlanmasına imikân gö
rülemediği Askeri yargıtaya açtığı idari dâvanın neticesi 
hakkında dosyasında bir bilgi bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletle dilekçi arasında bu konuya 
mütaallık olarak tekevvün eden ihtilâfın halli kaza merciine 
ait bulunmuş ve esasen dilekçinin beyanına göre bu husustaki 
dâva Askeri Yargıtayca reddedilmiş bulunmasına nazaran 
vâki istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6561 29 . IV , 1953

Mustafa Çokuslu.
D. D. 8 İşletme Bas
mahane Gar Hareket
Memuru.
.‘50558 Sicil sayılı. 
İzmir.

(Dilekçe özeti 
hakkında)

Terfi ettirilmesi

Dilekçi : 29 Ekim 1945 seneninde 13 ncu dereceye yüksel 
diğini ve üç senede bir terfi etmek üzere 12 nci dereceye yük 
selmesi icabederken ancak Temmuz 1949 tarihinde terfii yapıl
mış ve bilâhara bu terfi tarihi 31 . V . 1950 diye tebdil edilmiş 
ve verilen maaşta kesilmekte bulunmuş ve 5616 sayılı Kanun
dan da istifade edememiş olduğundan bahsile terfi tarihinin 
29 Elcim 1948 olarak düzeltilmesini ve hakkının iadesini iste
mektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında Dilekçinin orta
okul mezunu olup 16 ncı dereceden 60 liradaki kanuni bir sü
resini ikmal etmeden 31 . V . 1944 tarihinde yürürlüğe giren 
4620 sayılı Kanunla derecesi 14 ve ücreti de 67 liraya yüksel
tilmiş ve 31 . V . 1947 tarihinde 13 ncü dereceden 174 lirayı*
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Dilekçe
No.

10518/9771

105,21/9774
14620/13624
16946/15791

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Ali Aslan.
D. P. İdare Kurulu 
Başkanı.
Çalış Köyünde. 
Avanos.

ve 31 . V . 1950 tarihinde 12 nci dereceden 212 liraya terfii 
sağlanmış ve mumaileyhin dilekçesinde bahsettiği hususların 
mesnedi kanunisi 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 tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

6562 29 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Hazine toprakla
rından topraklandırılması hak
kında).

Dilekçi : Köylerindeki Hazine arazisinin bâzı nüfuzlu şa
hıslar tarafından fuzulen işgal edildiğinden bahsile bu yerlerin 
köylerinde oturan topraksız vatandaşlara dağıtılmasını iste
mektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçinin köyünde bâzı 
şahısların fuzuli işgalleri altında Hâzineye ait yerler varsa, ça
lışma programına göre bu köyün ele alındığında Çiftçiyi Top
raklandırma Kanunu hükümleri dairesinde hak sahibi çiftçile
re dağıtılması lüzumu Avanos’ta çalışan Toprak Komisyonu 
Başkanlığına yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına, 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6563 29 . IV . 1953

Mustafa Dinç. 
Eşref paşa 512 sa- 
sayılı So. No. 1. 
İzmir.

(Dilekçe özeti : Hastalığından 
ötü-rü görevine son verilmesinden 
şikâyet).

Dilekçi : Vazife esnasında hastalandığı halde Sağlık Ku
rulunca verilen rapora istinaden görevine haksız yere son ve
rildiğinden şikâyetle dosyasının tetkiki ve 18 senelik hizmeti 
nazara alınarak bir yardımda bulunulmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin namzet 
olarak çalıştırıldığı esnada hastalığı dolayısiyle verilen altı 
ay istirahat raporu müstenidatının ancak iki ay müddetle 
mezun sayılmasını icap ettirdiği ve bu müddet zarfında maaşı
nın verilmesi Maaş Kanunu iktizasından bulunduğu ve rapor 
tarihi olan 11 . I . 1949 dan 13 . III . 1949 tarihine kadar me
zun sayılarak bu müddetin hitamında kaydının terkin edil
diği ve hizmeti müddetinin emekliliğe kâfi gelmemesi hase
biyle bu arzusunun yerine etirilemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu-
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Dilekçe
No.

10522/9775

10523/9776

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

ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6564 29 . IV . 1953

Mustafa Arifoğhı (Dilekçe özeti : Ziraat Bankasına
ve ar. olan borçlannm taksitlere bağlm-
Erkilet - Kayseri. ması hakkında).

Dilekçiler : Arazilerinin verimsizliği ve havaların kurak
lığı dolayısiyle Ziraat Bankasına müeccel olan üç senelik 
borçlarını motor ve tohum nakil vasıtaları gibi verilmesi kes- 
bi müecceliyet eden borçlar karşısında veremediklerinden bah 
sile bankaya olan eski borçlarının bir muayyen vakte bağla 
narak mukassatan tediye edilmesine delâlet buyurulmasını is 
temektedirler.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : 3202 
sayılı Kanun hükümleri dairesinde tekevvün eden alacakların 
uzun vâdeli taksitlere bağlanmasına halen cari mevzuat mu
vacehesinde imkân görülemediği ve alâkalıların durumlarının 
bankanın usulleri dairesinde incelenerek gerekli işlemin yapıl
ması ve neticesinden dilekçilerin de haberdar edilmesi lüzu 
munun mahallî bankaya yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet ceva 
bina göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6565 29 . IV . 1953

Demir - Çelik İşçi
leri Sendikası Baş
kanı.
Karabük.

(Dilekçe özeti : Vazife evlerinin 
masraf karşılığının artırılması ve 
odun, kömür, su ve elektriğin 
kaldırılmasın dan şikâyet).

Dilekçiler : işçi ve ailelerinin ikametlerine tahsis edilmiş 
bulunan vazife evlerinden masraf karşılığı olarak alman meb
lâğ ile bu evlere tahsis olunan odun, kömür su ve elektrik 
ücretlerinin artırılmak istenildiğinden şikâyetle bu durumun 
izalesini istemektedirler.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Mevcut 1024 loj
mandan 308 inde memurların 687 sinde işçilerin 29 nda da mü- 
esseseye mensup bulunmıyan sair vazifelilerin aileleri efradı 
ile beraber oturmakta oldukları ve ücretlerinin bir miktar 
artırılması için alınan bir kararın tatbik mevkiine konulması 
için Sümarbankça İşletmelere talimat verilmek suretiyle 
şikâyet mevzuunun ortadan kaldırılmış bulunduğu bildiril
mektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

10.V26/977Î) Eşref Ayrın.
Ceza evinde mah
kûm.
Kars.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yaplımasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

6566 *29 . IV . 1953

f Dilekçe özeti : İş e,.sası üzerine 
kurulan ceza evlerine nakli hak
kında) .

Dilekçi : Adam öldürmek suçundan sekiz sene ağır hapis 
cezasına mahkûm olarak Kars hapisanesinde bulunduğundan 
ve terzilik sanatiyle iştigal ettiğinden bahsile iş esası üzerine 
kurulan ceza evlerinden birine bir an evvel nakledilmesini 
istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Sekiz sene ağır hapis 
cezasına mahkûm olan ve tevkif edildiği 22 . VIII . 1950 tari
hinden beri Kars Ceza Evinde cezasını çekmekte bulunan hü
kümlü dilekçinin Seçim Talimatnamesine ekli cetvelin birinci 
maddesi gereğince cezasının dörtte birini çekmediğinden yeni 
ceza evlerine seçilemiyeceği ve keyfiyetin hükümlüye tebliğ 
edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü . isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6567 29 . IV . 1953

10527/9780 Lâtif Çamlık.
Aksoy Mah. 1775 
So. No. 48/1. 
Karşıyaka İzmir.

(Dilekçe özeti : D. D. Yollan
İdaresine ait yatakhaneye başka
larının yatırıldığının ihbarı hak
kında).

Dilekçi : Yapılan bir yolsuzluğu ihbar etmesiyle âmirlerinin 
kendisine muğber bulunmakta ve baskı yapmakta ve işinden 
çıkarılacağı tehdidinde bulunulmakta ve idareye ait yanakh"- 
nede idareye bağlı olmıyan kimselerin yatırılmakta olduğundan 
bahsile daha fazla mağduriyetine mahal bırakmıyacak teşebbü 
sün gerekliler nezdinde yapılmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 450 ku
ruş yevmiyeli muvakkat hamal olduğu, şimdiye kadar 
yapmış olduğu mütaaddit ihbarların hiçbirisinin asılsız olması 
dolayısiyle işletme talimatname hükümleri dairesinde muhtelif 
tarihlerde para cezasiyle tecziye edildiği, isnat ve iftira tasni 
etmeği kendisine huy edinmiş olduğu ve bu yersiz iddia ve is
natlarına nihayet vermediği takdirde yevmiyeli müstahdem 
olduğundan vazifesine son verileceği hakkındaki ihbarname-
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Dilekçe Dilekçe sahihinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

yi de imzadan istinkâf ettiği ve baskı yapıldığı iddiasının bu 
tebliğ keyfiyetinden leri geldiği ve yatakhanede yatan şahısla 
nn hepsinin idare hamallarından olduğu ve hariçten her hangi 
bir kimsenin yatmasına imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göree bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6568 29 . IV . 1953

10528/9781 Hüseyin İspir. 
14697/13698 Ilatuniye Malı. de. 
18925/17633 Amasya.

(Dilekçe özeti : Alacağının tahsili 
hakkında).

Dilekçi : Elâzığ - Van hattı 173 kilometre 7 nci kısım hat 
riyat ve inşaat bedelinden Demiryolları inşaat Dairesindeki 
17 160 lira alacağının tahsili hakkında gerekli işlemin yapılma 
sına delâlet buyurulmasım istemektedir.

Bayındırlık Vekâletinin cevabi yazısında : Demiryolları 
inşaat Dairesi Reisliğinden alman cevaba göre dilekçinin yap 
tığı işlerden dolayı mütaahhitliğe 4 595 lira 35 kuruşluk zimmet 
borcuna mukabil 2 900 lira 52 kuruş alacağı olduğu ve bu va- 
ziyete göre halen 1 694 lira 83 kuruş borçlu bulunduğu bildiril 
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oduğun 
dan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6569 29 . IV . 1953

10530/9783 Davut Karakaş 
ve ar.
Küçüpmar Mah. de. 
Derik.

(Dilekçe özeti : Bankaca kredi ve
re rihn esi hakkında,).

Dilekçiler : Bol miktarda zeytin mahsulü yetiştirmek ga
yesiyle fazla masrafa düçar olduklarından bahsile Ziraat Ban 
kasmca namlarına kredi açılması hususunun temin buyurul 
masını istemektedirler.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Ziraat 
Bankası mevzuatına göre dilekçilerin ödeme güçleri dairesinde 
lehlerine gerekli kredilerin açılmış olduğu bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

6570 29 IV . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

1015)31/9784 Hasarı Bahri öz- 
türk.

1 (>(>82/15567 Ege Mah. Avdan 
So. No. 55. 
Balıkesir.

( Dilekçe özeti : Emniyet Sandı
ğındaki parasının verilmesi hak
kında).

Dilekçi : Bulgaristan göçmenlerinden olup 1951 yılında 
ana vatana geldiğini ve 1935 senesinde Türkiye Emniyet San
dığına göndermiş olduğu 850 lira parasının müruruzaman nok
tasından verilmediğini ve bu yüzden mağdur duruma düştüğünü 
beyanla bu paranın bir an evvel kendisine verilmesine delâlet 
buyurulmasmı istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bankalar Kanununun 
41 nci maddesi hükmüne tevfikan 9 . VIII . 1946 tarihinde 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına devredilen ve iki se 
nelik bekleme müddeti zarfında sahibi çıkmadığı cihetle 
9 . VIII . 1948 tarihinde Amortisman Sandığına intikal eden 
dilekçinin 850 lirasının iadesine imkân görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

6571 29 IV . 1953

10532/9785 Mevlût Taş. 
13446/12530 Ağabeysi îsmail 

Taş yanında. 
Taşkaracaviraıı 
Köyünde .
W avza

( Dilekçe özeti : öğretmen Sait Er- 
(/¡¡inlen şikâyet hakkında).

Dilekçi : 1949 senesinde henüz 15 yaşında köyleri okulunda 
öğrenci bulunduğu sırada okul başöğretmeni Sait Ergiin ken
disini iğfal ve kızlığını bozmuş ve hâmile bırakmış ve kötü bir 
durumda kaldığını anlıyan mumaileyh resmî nikâhla kanlığa 
kabul etmiş ise de bilâhara evinden kovmuş ve mağduriyetine 
sebebiyet vermiş olduğundan bahsile mumaileyh öğretmen 
hakkında lâzımgelen soruşturmanın bir müfettiş tarafından ya
pılmasını ve müstahak olduğu cezanın verilmesini istemektedir.

Samsun Valiliğinden alınan cevapta : Durumun evlenme ile 
neticelenmesi ve iki taraf ailenin birbiriyle barışmaları üzeri
ne öğretmen Sait Ergün hakkında adlî ve inzibati bir muamele 
yapılmamış ancak öğretmenin başka yere nakledilmiş olduğu 
beyan olunmakta ise de bu cevap Vekâleti tatmin etmediğinden 
soruşturmanın derinleştirilmesi ve gerekli disiplin işleminin ya
pılması için valiliğe yeniden emir verilmiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile kendisinden şikâyet olunan 
öğretmen Sait Ergiin’ün ahiren evlenmek suretiyle bir araya 
geldikleri ve adı geçen öğretmen hakkında ayrıca disiplin ce 
zası tatbiki lüzumunun mahallî idare amirliğine bildirilmiş ol
duğu vekâlet cevabından anlaşılmış ve nafaka takdirini icabet- 
tiren bir hal ve sebep mevcut ise bundan dolayı da ait olduğu
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Dilekçe
No.

10535/9788

10537/0790

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

mahkemeye müracaatla dâva açılabileceğine göre vâki istek 
hakkında bu bakımlardan komisyonumuzca bir işlem yapılma 
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6572 29 . IV . 1953

Ali Rıza Döken. 
Kalafatyeri Yel
kenciler Cad. No. 
29.
Galata - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Tarlasına vâki 
olan miidahalemn önlenmesi hak 
kında).

Dilekçi : Murisinden kalan taralasma Belediye Reisi tara 
fmdan, Hâzineden satınalmdığı iddiasiyle değirmen yapılmış ol
duğundan bahsile mülkü üzerinde vâki olan bu haksızlığın ön 
lenmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin bahsettiği 
gayrimenkuliin satışı yapılmadığı gibi Hâzinece de bir müdaha
lede bulunulmadığı ancak değirmen yapılan yerin köy mera 
sından olup ihtiyar kurulunca 200 lira mukabilinde Belediye Re 
isine satılarak parası ile köye su getirilmiş ve köy istifadesine 
terkedilen meraların satılması mümkün olmadığından yapılan 
bu muamele hakkında ayınca mahalline talimat verilmiş olduğ u 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına dilekçi kendisinde bir hak görüyorsa kaza meriiine 
müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6573 29 . IV . 1953

Naci Uğursal. ( Dilekçe özeti : İmtihan harçları
Cami Sokak No. 11. nm azaltılması hakkında).

Pazar - Rize. Dilekçi : Bir sınıf geçmek için cernan 200 lirayı mütecaviz
öğrencilerden alınmakta olan harçlar İstanbul Üniversitesi ta
lebelerini muzavika haline düşürmekte olduğundan bahsile bu 
ağır harç mükellefiyeti memleketimizin malî kudreti nazara 
alınmak suretiyle tenzili ve hiç olmazsa Ankara Ü niversitesi 
seviyesine indirilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı İstanbul 
Üniversitesi Rektörlüğünün yazılarında : öğrencilerden alın 
makta olan gerek inskrıpsiyon gerekse imtihan harçlarının 
Univemiteler Kanunu ve Fakülteler Yönetmeliklerinin harçlar 
hakkmdaki hükümlerine müsteniden statüce tesbit edilen mik- 
tarlar üzerinden tahsil edilmekte olduğu vo bu harçların ten
zili için kanuni hükümlerin kaldırılması ve Üniversitenin malî 
durumunun düzeltilmesi zamana vabeste bulunduğundan şimdi
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
Xo. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

lik harçlar üzerinde bir değişiklik yapılmasına imkân görüle
mediği bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

6574 29 . IV . 1952

( Dilekçe özeti : Düşman tarafın
dım tahrip edilen evine mukabil 
emlâk ve arazi verilmesi hakkın
da).

Dilekçi : Maraş’m işgali sırasında düşman tarafından tah
rip ve ihrak olunan evi için II idare Kurulunca verilen 180 
bin kuruşluk zarar ve ziyan mazbatası muhteviyatının nakde 
çevrilmesini veyahut da emlâk ve arazi verilmesini istemekte
dir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Emval ve emlâki 
düşman, usat veya hasebellüzum Hükümet tarafından tahrip 
edilmiş olanlara Hükümet yedindeki sahipsiz emlâkin tevzii 
hakkındaki 441 ve 622 sayılı Kanunlar mülga bulunduğun
dan ve mezkûr Kanunlara tevfikan alman mazbataların bir 
kıymet ifade etmiyeceği de Danıştayca müttehaz karar ikti
zasından olduğundan 180 bin kuruşluk zarar ve ziyan mazba
tası muhteviyatının nakit olarak ödenmesine imkân olmadığı 
gibi 1771 sayılı Kanunun beşinci maddesinin yorumuna dair 
olan 189 sayılı Tefsir hükümlerinden de istifade ettirilmesi ve 
bu suretle dilekçiye bir ev verilmesi de mümkün olmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yerinde görülen vekâlet cevabına gö
re komisyonumuzca bu hususta bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ancak dilekçinin her hangi bir hak iddiasında bu
lunduğu takdirde kaza merciine müracaatta muhtariyetine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tariki

6575 29 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : İskân edilmesi 
hakkında).

Dilekçi : 1950 nenesinde anavatana geldiğini ve bugüne 
kadar iskân edilmediğini sefil ve perişan bir durumda kaldı
ğını beyanla bir an evvel iskân edilmesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçinin iskân mev
zuatı muvacehesindeki durumuna göre, iskân hakkına sahip

10.42/979") Durmuş Yılmaz.
Pabuççülar Malı. 
İzmit Cad. 
İstasyon So.
No. 49. 
Adapazarı.

14989/13988 Abdürrahman öz- 
lo:>40/ 9793 bek.
I41S,S /l3217 Çukuroba Malı. 
İSIİ49/17364 Kanlıdere Cad.

No. 18.
Maraş.
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Dilekçe Dilekçe sahihinin
\'<>. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

göçmenlerden olduğu anlaşıldığı takdirde dileğinin yerme 
getirilmesi ve neticesinin kendisine tebliğ edilmesi 10.111.1952 
tarihinde Kocaeli Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: isteğin mahiyetine ve Vekilük cevabini 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yaypılmasınu ma 
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6576 29 . IV . 1953

10544/9797 Muhsin (¡ün.
Ambar Köyü Muh
tarı.
Bismil - Divarbakır.

( Dilekçe özeti : Köylerine ait mi
ranın başkasına verilmesinden şi
kâyet).

Dilekçi : 200 hanelik köylerine mera olarak terkedileıı ve 
13 seneden beri istifade edilen v s  Hazine uhdesinde bulunan 
160 dönümlük arazinin ellerinden alınarak Ahmet Koç isminde 
bir şahsa verilmesinden şikâyet olunmaktadır.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında: 1938 - 1939 yıllarında 
Ambar Köyüne iskân edilen göçmenlere o zaman mera olarak 
verilen 160 dekar arazinin tevzi harici kaldığı aiilaşıldığm dan  

5420 sayılı Kanun gereğince eski sahibi olan Ahmet Koç’a 
iade olunduğu ve bu iade işine Maliye Vekâleti tarafın d an  da 
el konulduğu ve 5602 sayılı Kanun gereğince Bismil Kazasında 
yapılmakta olan k a d a str o  tahririnin dilekçinin köyleri civarına 
kadar gelmiş olduğu ve bir yanlışlığa mahal kalmaması için 
kadastronun köye gelmesine intizar edilmekte bulunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6677 29 . IV 1953

10545/9798 Ferit tnkaya. 
Topkapı Kale harici 
Tekkeci Meydanı 
No. 20 - 18.
Gecekond uda. 
İstanbul.

( Dilekçe özeti : Oğluna iş veril
mesi hakkında) .

Oğlu Hayri, lisenin ikinci sınıfından ailevi sebepler dola 
yısiyle tahsilini bırakmış ve askerlik görevini yapmış şimdiye 
kadar bir iş bulamamış olduğundan bahsile kendisini geçindi 
recek bir iş verilmesini istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Iş ve işçi Bulma 
Kurumu İstanbul Şubesince dilekçinin oğlunun durumuna uy 
gun bir iş teminine çalışılmış ise de davete icabet etm ed iğ in  

den işe yerleştirilemdiği bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
Xo. adı, soyadı ve adresi

na göre bu hususta komisyoncmuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

6578 29 . IV . 1953

10:>46/9799 Halil Arslan.
D. D. Y. Liman 
Müdürlüğü. 
Memurlarından. 
Mersin.

( Dilekçe özeti : İhbar ettiği şa
hıslara ait dosyamn bulunmama
sından ve komisyon kararının bil- 
dirilmemesinden şikâyet).

Dilekçi : Devlet Demiryolları, Limanları Müdürlüğüne 
nakledilen Sadettin Onur ile liman atelye şefi Cemal Gücünün 
devletin 11 bin liralık malını lüzumsuz yere israf ve şahsi 
işlerinde kullandıklarına dair Ulaştırma Vekâletine yaptığı 
ihbaratm bu zatlar hakkında ne gibi karara bağlandığını sor
duğu halde muhbire komisyon kararının verilemiyeceğine dos
yasının C. savcılığına gönderildiği cevabı verilmesi ve C. 
savcılığınca mezkûr dosyanın bulunmaması muhitte derin bir 
teessür uyandırmış olduğundan bahsile bu durum hakkında 
icabeden muamelenin yapılmasını istemektedir.'

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen ih- 
barat hakkında tanzim edilen idari tahkikat dosyası Devlet 
Demiryolları İnzibat Komisyonunca tetkik edilmiş ve aynı za
manda hâdisenin Ceza Kanunu şümulüne girmiş olduğu gö
rüldüğünden inzibati işlem bilâhara yapılmak üzere evvel 
emirde hâdisenin mahallî C. savcılığına intikal ettirilmesi ica- 
bettiği neticesine varılarak tahkikat dosyası Mersin C. Savcı
lığına verilmek üzere Adana işletmesine gönderilmiş olup hâ
dise hakkında, mahkemece henüz bir karar verilmemiş ve ne
ticeye intizar edilmekte bulunmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kanuni icabı
na tevesssül edilmiş bulunan istek hakkında komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6579 2 9 .IV . 1953

1,!',19/9802 Kâmil Kocaman. 
107^9/10029 İtfaiye yanında 

Yüksek Tevettür 
El ok. Tâli Merke
zinde.
Zonguldak.

(Dilekçe özeti : Nakli vazife etti
rilmesi hakkında).

Dilekçi : Yeni evlenmiş olduğundan ve bu yevmiyesinin az 
olması ve ikiye taksim olması hasebiyle ihtiyaçlarını temin ede
mediğinden bahsile ailesi efradına daha yakın ve faydalı ol
mak için Zonguldak’taki vazifesinin Murgul Bakır işletmesine 
tahvil edilmesini istemektedir.

işletmeler Vekâletinin cevabi yazısında . Müstedinin dileği
nin is’afi imkânlarının incelenmesi ve neticesinin ilgiliye tebli
ği için işletmenin bağlı bulunduğu Etibank Genel Müdürlüğü-
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ne yazılmış olduğu bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 

göre bu hususta komisyonumuzca 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

6580 29 . IV . 1953

10565/9X1X İsmail Yalınca, 
ve ar.
Ova esmen Köyün
de.
Karacabev.

(Dilekçe özeti : Ev yerlerine bi
rer mesken inşasın« miimmuml 
edilmesinden şikâyeti.

Dilekçiler : Arazileri bulunmaması yüzünden köy ihtiyar 
kurulu tarafından kendilerine tahsis edilmiş olan ev yerlerine 
birer mesken inşa etmelerine mümanaat edilmesinden şikayet 
etmektedirler.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Köy ihtiyar Kum
lunun Köy Kanununun 44 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasına da
yanarak köyleri halkından 14 kişiye köy merasından ev yeri 
verildiği ve bu halin 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununa ve mevzuatına aykırı bulunduğu görüldüğünden veri 
len bu kararın bozulması ve inşaatın durdurulması hakkında 
Karacabey Kaymakamlığına gereken emrin verildiği valilikten 
bildirilmiş ve keyfiyetin bu şekilde müştekilere tebliğ edilmiş 
olduğu ve vâki şikâyetlerinin de bu tebligattan ileri gelmiş 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6581 29 . IV . 1953

109:53/10170 Şevket Özbek.
11734/10907 D. D. Y. Sıhhat Me

mura. 35615.
Çata l ağzı.

( Dilekçe özeti : Eskişehir’de ru
hu,bülten selden zarar görenler 
hakkında).

Dilekçi : 20 . X . 1951 ve 24 . XII . 1951 tarihli dilekçe 
lerinde : Eskişehir’de vukua gelen selden zarar görenlere ve
D. D. Yolları idaresi mensuplarından vazifeleri uğrunda ölen 
lerin ailelerine ne gibi bir yardım yapıldığının tahkikim iste
mekte, sözü geçen idarenin kendisi hakkında tatbik ettiği bâzı 
muamelelerin de yolsuzluğundan bahsederek bunların ıslahını 
talep eylemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Eskişehir’deki sel 
felâket; edelerine, bunların durumlariyle yakından alâkadar 
olan cemiyetin tüzüğünde yazılı esaslar dairesinde, D. Demir 
volları mensuplarından olup da vazifeleri uğrunda ölenlerin 
ailelerine de, meslekdaşları tarafından iki defada verilen p:i
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I »ilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

radan iki yüz küsur bin lirasının dağıtılması suretiyle yar
dım yapıldığı ve dilekçinin yüksek makamatı taciz itiyadında 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

6582 29 . IV . 1953

10u:i4/1O17] Salim ören. (Dilekçe, özeti : Toprak dağıtıl
ması hakkında).

Dilekçi : Şile Kazasına bağlı Değirmen Çayırı Köyünün 
sınırlarına bitişik Vakıf arazinin bu köy halkına tevziini iste
mektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Toprak tevzi komisyo
nunun Şile Kazası dâhilinde faaliyete geçtiği zaman dilekçi 
nin usulü dairesinde bu komisyona başvurması lâzımgeleceği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Değirmen Çayırı. 
Köyü aduıa Muhtar 
Şile - t.sıtan bul.

6583 29 . IV . 1953

(,!':İ5/10172 Hakkı Erkan,
Devlet Hastanesi 
Teknisiyeni.
Tokad.

(Dilekçe özeli : On yıldan fazla 
ücretli hizmetinin de borçlanma
na tâbi tutulması hakkında).

Dilekçi : Ücrette geçen hizmetlerinden on yılının borçlan
maya tâbi tutulduğu halde bakiyesi hakkında bu yolda muame
le ifa edilmemekte olduğundan bahsile, bu bakiyenin de borç
lanma hükümlerine tâbi tutulmasını istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : Ge 
rek 4644 gerekse 5434 sayılı kanunlarda, ücrette geçen hizme
tin yalnız on yılının borçlanmıya tâbi tutulacağı yazılı olup 
fazlası hakkında bir hüküm bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine, vekâlet cevabına ve 
mevzua temas eden kanun hükümlerine göre bu hususta komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No.’ Karar tarihi

6584 29. I V .1953
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10936/10173 II. Kaya ve ar.
Refahiye Köy İh
tiyar Heyeti. 
Dursunbey - Balı
kesir.

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

. (D ilekçe özeti : Tahdit muameh 
.sinden ve sair eden şikâyet).

Dilekçiler : Mülklerinin, Orman Tahdit komisyonunca Dev- 
lek ormanı sınırları içine katılmak suretiyle ellerinden alındığı
nı ve bedeli mukabilinde verilmesi lâzımgelen kerestelerin de 
verilmekte olduğunu beyanla haklarının tanınmasını iste
mektedirler.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Tahdidi yapılmış olan 
ormanların mülkiyeti Hâzineye ait olduğu ve dilekçilerin keres
te ihtiyaçlarından dolayı da mevzuat hükümleri dairesinde mer
ciine müracaat etmeleri lâzımgeleceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin mülkiyete taallûk eden iddi
alarından dolayı usulü dairesinde kaza merciine, kereste temi
ni için de ait olduğ-u makama baş vurmaları icabedeceğine göre 
her iki cihet hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6585 29 . IV . 1953

10937/10174 Şevket, Gözalan. 
14609/13613 Mahkeme Başkâtibi. 

Çermik.

(Dilekçe özeti : Jandarma’da </<- 
çen hizmetinin fiilî hizmetine ilâ 

vesi hakkında).

Dilekçi : Jandarmada geçen hizmetinin 5434 sayılı Kanunun 
geçici 14 ncü maddesine göre emeklilik hesabında .nazara 
alınmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin gedikli 
erbaş okulundan mezun olmamış, kıtada yetişerek sınıf 'rü- 
çük zabitliğine yükselmiş bulunması hasebiyle 5434 sayılı Ka
nunun muvakkat B/14 ve 65 ncci maddeleri mucibince Jandar
mada geçen hizmetinin borçlandırılmak suretiyle fiilî hr/̂ e- 
tine eklenmesine imkân görülemediği bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

6586 29 . IV . 1953

10938/10175 Yusuf özean ve ar.
Koyundere Köyün
de.
Menemen.

( Dilekçe özeti : Kredi sağlannu ■sı 
hakkında).

Dilekçiler : Menemen Kazasının Koyundare Köyünde satın 
alacakları arazinin iştirasını temin edebilmek için Ziraat Ban
kasından ipotek mukabilinde kredi sağlanmasını istemekte
dirler.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısına bağlı Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğü tezkeresinde : Dilekçilerin arazi edindirme



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve tıe sebeplen verildiği

kredisinden, muayyen şartlar dâhilinde istifade edebilmeleri 
için, yeniden ve usulü dairesinde bankaya müraaat etmeleri 
lâzımgeleceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin usulü dairesinde Ziraat Ban
kasına müracaat etmekte muhtar olmak üzere vaki istekleri 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

658,' 29 . IV . 1953

10!«!». 10176 M. Bıyıklı, Niyazi 
Çetinkaya ve ar. 
Beci Köyünden. 
Mut.

(Dilekçe özeli : Kooperatif borç- 
„ hırının tecili hakkında).

-Dilekçiler : Tarım Kredi Kooperatifine olan borçlarını, ku
raklık yüzünden ödiyemiyeceklerini beyanla, mezkur borcun 
1952 yılma tecilini istemektedirler.

Tarım Vekâletinin ccevabi yazısında : Dilekçilerin kooperati
fe olan borçlarının, beyan ettikleri mücbir sebep dolayısiye, 
mevzuat dairesinde tecil edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine geti- 
rilşirçı olduğundan bu bapta komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar Ne. Karar tarihi

6588 29 . IV . 1953

! l<>'10177 Zeynel Aygüa.
Durhasan Dede Kö
yünde.
Ceyhan.

(Dilekçe özeli : Toprak verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Toprağa muhtaç çiftçilerden olduğunu beyanla, 
kendisine de mevzuat dâhilinde arazi verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçinin hak sahibi 
çiftçilerden olduğu takdirde mahallî tevzi komisyonuna müra
caat etmesi lâzımgeleceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekillik cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem #yapılmanına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1-/10179 Emiroğlıı Yunus 
Demir.
Teke Çıkmaz Ara
lık No. 37. 
Trabzon.

6589 2 9 .IV . 1953

f Dilekçe özeti 
hakkımla).

Oğluna ait eşya

Dilekçi : Yakacık Sanatoryumunda tedavi edilmekte iken 
vefat eden oğlu Öztürk Kutludemir’e ait eşyanın elan kendisi
ne teslim edilmediğinden bahsile, gereğinin yapılması hususu
nun sağlanmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : İstanbul Vilâyet Jan-
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Dilekçe

No.

10944/10181

10947/10184

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

dam a Komutanlığından gönderilen 181 lira ile bir sandık için
deki muhtelif eşyanın dilekçiye teslim edilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan bu bapta komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

6590 29 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Maaş bağlanması 
hakkında).

#

Dilekçi : 72 yaşında olduğu cihetle hayatını çalışarak ka- 
zanacak kudrete sahip bulunmadığını ve oğlu Hüseyin Ars 
lan’m Refah vapurunda şehit düştüğünü beyanla, kendisine 
oğlundan maaş bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
muhtacı muavenet bulunmadığı için kendisine maaş bağlanma
dığı ve mamafih dört bin lira tazminat almış olduğu için 
hakkında yapılacak başka bir işlem de görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 5795 sayılı Kanun hüküm
lerinden istifade edip edemiyeceği ciheti Vekâletçe araştırıl
mamış olduğundan vâki talebin bu kanun zaviyesinden de tet
kik edilmesi ve ihtilâf vukuu halinde müstedinin kaza mer
ciine başvurması icabedeceğinden, tarafların bu yolda hareket 
etmeleri lüzumuna ve bu sebeple istek hakkında komisyonu 
muzca muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6591 29 . IV . r33

( Dilekçe özeti : Bir dâva d o s y a s ı  

hakkında).

Dilekçi : Ankara Asliye Mahkemesi ikinci Hukuk Dairesin
de ikame ettiği dâvanın sürüncemede bırakıldığından bahsile. 
intacı hususunun sağlanmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Sözü geçen dâvanın 
intaç edilmiş olup sürüncemede kaldığı yolundaki iddianın 

vârit bulunmadığı bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 

göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Mesrure Dolgun. 
Aktaş Mah. Tepe 
■So. 152 No. 
Ankara.

Sadık Ars'lan. 
Armutlu’dan. 
Gemlik.

6592 29 . IV • 1953
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IO950 10187 Mehmet Dokur.
Orta Mahalleden.
( -arşamba.

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

( l)il( kçe özeti : Mesleki ile ilgili 
bir göreve tâyini hakkında),

Dilekçi : Sağlık koruyuculuğu kursundan 1950 yılında me
zun olduğu halde henüz bir göreve tâyin edilmediğinden bah
sile, atanması hususunun teminini istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : Di
lekçinin sağlık koruyuculuğuna tâyin edilerek keyfiyetin ken
disine de tebliğ olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6593 2 9 .IV . 1953

10952/10189 İbrahim Ceylân 
ve ar.
Saray önü Nahiyesi 
Kadir.han - Konya.

( Dili kçe iketi : Toprak verilmesi 
hakkında).

Dilekçiler : Birinci Cihan Harbinde memleketlerinin Rus 
istilâsına uğraması üzerine hicret ederek Sarayköyüne geldik
lerini, diğer muhacirler gibi iskân edilmeleri hakkında yaptık
ları müracaattan bir semere hasıl olmadığını beyanla, biran ev
vel topraklandırılmalarını istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Birinci Cihan Harbinde 
Rus istilâsına maruz kalan vilâyetlerimizin sonradan kurtarıl
mış olmasından dolayı dilekçilerin Şark mültecisi sıfatiyle is
kânlarına artık imkân kalmamış bulunduğu ve mamafih top
rağa muhtaç çiftçilerden oldukları takdirde 4753 sayılı Kanun 
gereğince haklarında işlem yapılması lüzumunun alâkalı vali
liğe yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin durumlarını ve hâlen tâbi 
tutulmaları icabeden muamelenin neden ibaret olabileceğini 
gösteren vekillik cevabına göre vâki istek hakkında komisyo
numuzca da yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6594 2 9 .IV . 1953

1 " ’>25/16319 Murat Cidam. 
10380/14363 Naipli Malı. 
10953/10190 Kurtuluş So.
16071/15008 No. 17. 
11302/4.0501 Urla. 
13308/12402 
14559/13565

(Dilekçe özeti : Emekli aylığının 
artırılması v< açık maaşlarının 
verilmesi hakkında).

Dilekçi : Emekli maaşının arttırılmasını ve açıkta kaldığı 
zamana ait aylıklarının da verilmesini istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi
nin açık maaşlarının 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 63 ncü maddesine göre zaman aşımı noktasından tedi
yesine imkân olmadığı ve 5434 sayılı Kanuna tevfikan 62 li
ra 50 kuruşa yükseltilen emekli aylığının da daha fazla arttı-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

rılmasına mezkûr kanun hükümlerinin müsait bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya alınan cevabın 
da numaraları gösterilen kanunların mevzu ile alâkalı hü 
kümlerine nazaran istek hakkında komisyonumczca da yapıla 
cak bir işlem olmadığına, ancak dilekçinin talebinde ısrar 
ettiği takdirde usulü dairesinde kaza merciine müracaatla dâ
va açabileceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6595 29 . IV . 1953

10954/10191 Ali Yeğen. ( Dilekçe özeti : Ücretinin artırıl-
Vilâyet Evrak Tev- nıası hakkında).
zi Memuru. 
Konya.

Dilekçi : Konya Vilâyeti Evrak Tevzi Memuru olduğunu, 
ücretinin çok az bulunmasından dolayı geçimde müşkülât 
çektiğini beyanla, kendisinin ve emsalinin almakta olduKlaı ı 
ücretleri arttırılmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Umumi durumu il 
gilendiren bu halin önlenmesi, (D) cetvelinde hizmetliler le
hinde bir değişiklik yapılmasına mütevakkıf olduğu ve bu iti 
barla dileğin yerine getirilmesine halen imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzcu ile il 
gili olan istek hakkında komisyonumuzca da yapılacak bir iş 
lem bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6596 29 . IV . 1953

10955/10192 Mehmet izzet, Oktay. (Dile-kçt özeli: Arazisine vâki
Bulak Köyünden. müdahalenin önlenmesi hakkında ı
Safranbolu. Dilekçi : Tapu ile mutasarrıf olduğu bir kısım araziye baş 

kalan tarafından fuzulen müdahale edilmekte olduğundan 
bahsile, vâki müdahalenin önlenmesi hususunun teminini iste 
inektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 2311 sayılı Kanunda 
gösterilen müddeti geçirmiş olan dilekçinin usulen mahkemeye 
müracaat etmesi lâzımgeleceği bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

6597 29 . IV . 1953
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1 (i!t.')(;/10193 Alımet Acar.
Emirler Köyünde. 
Sorgun - Yozgad.

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

(Dilekçe özeti : Müsadere edilen 
afyon mahsulü hukkındd).

Dilekçi : Toprak Mahsulleri Ofisi Zile teşkilâtına satmak 
istediği afyonun beyannanıesiz diye müsadere edilerek kendi
sinin mahkemeye verildiğini, halbuki afyon beyannamelerinin 
zamanında dağıtılmamış olmasından dolayı teminine imkân 
bulamadığım beyanla, sözü geçen afyon mahsulünün kendisine 
iadesini ve aynı zamanda Ofise satılması hususunun da sağ
lanmasını istemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis 
mevzuu beyannamelerin zamanında dağıtıldığının resmî ka
yıtlarla sabit bulunduğu ve dilekçinin de mensup olduğu 
muhtarlıktan bu beyannamelerden bir tane alarak doldurması 
mümkün ve mecburi iken bu lüzuma riayet göstermemiş oldu
ğunun anlaşıldığı ve bu kabîl işler âmme suçlarından sayıldığı 
için meselenin mahkemeye intikal ettirildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olan bir 
hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca muamele ifası
na mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6598 2 9 .IV . 1953

>057/10194 Halil İzmirli.
Adapto köyünde. 
Küçükkuyu - Ayva
cık.

(Dilekçe özeti : Bir zeytinlik hak- 
kındaki men’i müdahale ve izalei- 
süyu dâvasına dair).

Dilekçi : Tapu ile mutasarrıi olduğu zeytinlik hakkındaki 
dâvaların senelercce sürüncemede kaldığını ve bu dâvaları gör
mekte olan hâkimin de bitaraf hareket etmemekte olduğunu 
beyanla, gereğinin yapılmasını 'istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi aleyhinde açıl
mış olan men’i müdahale dâvasının reddine mütedair bulunan 
hükmün Yargıtayca onanmış olduğu ve mumaileyhin ikame 
eylediği izalei şüyu dâvasına ait muhakemenin ise devam etmek
te olup bu dâvanın henüz hükme bağlanmadığı ve muamelelerde 
bir yolsuzluk görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu dâvalardan birinin hükme 
bağlandığı, diğerinin de usul ve kanun hükümleri dairesinde 
devam etmekte olduğu alâkalı Vekâletin yukarıya alman ceva
bından anlaşılmasına göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6599 29 . IV . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

I0958/I019f> İhsan Baykal. (Dilekçe özeti : Tekrar hastam
1 15(54/ 107-V2 İlan Malı. No. 52. ;/< yatırılarak tedavi ettirilmesi

Talaş - Kayseri. hakkında).

Dilekçi : Sağ kalça mafsalında koksit tüberküloz hastalığı 
tesbit edilmiş olmasından dolayı berayı tedavi Kayseri Devlet 
Hastanesine yatırıldığı halde bu hastane baştabibi Dr. Kemal 
Hatipoğlu tarafından kısa bir müddet sonra taburcu edildi
ğini beyanla, noksan kalan tedavisinin ikmali için tekrar 
hastaneye yatırılmasını ve icabedenler hakkında da kanuni 
muamele yapılmasını istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : Di 
lekçinin icabeden şekilde bütün tedavileri gördükten sonra 
alçıya alınarak taburcu edilmiş olduğu ve bu gibi hastaların 
uzun müddet hastanede alıkonulmasına talimatname hükümle
rinin müsait bulunmadığı ve mumaileyhin hastaneden çıkarı! 
mış olmasından dolayı hiçbir kimse hakkında ne cezai ne de 
idari mahiyette takibat icrasına mahal ve lüzum görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin tedavi olunarak usulü daire 
sinde taburcu edildiği Vekâlet cevabından anlaşılmasına ve 
sıhhi durumunda tekrar hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi
ni icabettirecek derecede bir değişiklik hâsıl olursa gereğinin 
yapılmasını her zaman merciinden istiyebileceğine göre vâki ta
lebi hakkında bu bakımdan komisyonumuzca muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6600 29 , IV . 195?

10959/10196 Ahmet Bingül ve»ar. (Dilekçe özeti : Toprak verilmesi

Ayijchoca Köyünde. hakkında).

voz,l" ‘ Dilekçiler : Senelerden beri sürüncemede kalan topraklan
dırma işlerinin bir an evvel ikmali hususunun teminini iste 
inektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : 17 numaralı toprak tev
zi komisyonuna, dilekçilere ait işin ilk plânda ele alınması 
hakkında gerekli direktif verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekillik cevabına göre isteğin yerine 
getirilmesi sebepleri istikmal edilmiş olduğundan bu hususta 
komisyonumuzca başkaca bir işlem yapılmasına mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6601 29 . IV . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

diirlüğünde Memur 
Ankara.

i H I K * / 1 0 2 7 !»  Murat A y ,sezen. ( Dilekçe üzeli: Y((kınlarının is-
H ü H J .y  1 0 2 0 2  Vakıflar Cienel Mü- kân < riilmeli ri hakkında).

Dilekçi : Bulgaristan'dan yurdumuza gelerek Bilecik Vilâ
yetine gönderilmiş bulunan yakınlarının, geldikleri tarihten 
bugüne kadar bir hayli zaman geçtiği halde el’an iskân edilme
diklerinden bahsile, hemen iskân edilerek müstahsil duruma 
geçirilmeleri hakkında icabedenlere emir verilmesini istemek
tedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçinin bahsettiği 
göçmenlerden kanuni hakka sahip olanların sıraya konularak 
iskânlarına başlanmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îskân hususunda gereken muamelenin 
ifasına başlanılmış olduğ-u Vekillik cevabından anlaşılmasına 
göre bu bapta komisyonumuzca başkaca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6602 2 9 .I V .1953

K*!»(i7/10203 Ali Rıza Köseoğlu.
Yeırice Mah. Yalçın 
«o. No. 2.
A tıkara.

İ0Î)(>S/H)204 Leon Menda.
Büyük Hendek. 
733 de. Mukim, 
(ialata - İstanbul

I Dilekçe üzeli : Mâl illiyet »maşı 
bağlanması k(j,kknıda).

Dilekçi : Vazife malûlü olduğunu iddia ederek kendisine 
bu yolda maaş bağlanmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında: Polis memurluğun
dan âdiyen emekliye sevkedilmiş olan dilekçinin raporları, 
Emekli Sandığı Sağlık Kurulunca incelenmiş ve neticede has-« 
talığınm vazifeden mütevellit olmadığına karar verilmiş bu
lunduğu ve bu sebepten mumaileyhe vazife malûlü maaşı bağ
lanmadığı ve bu konuda açılan dâvanın ise Devlet Şûrasmca 
henüz karara raptedilmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercüne intikal eden bir hususla 
ilgili istek hakkında komisyonumuzca muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6603 29 . IV . 1953

( Dilekçe özeti : Satılan evinin 
kendisine iadesi hakkımda).

Dilekçi : Varlık Vergisi borcundan dolayı bütün menkul 
ve gayrimenkul mallan satıldığı için bir iş yapamadığı gibi 
kira evinde oturmak zorunda da kaldığından bahsile, şatılan 
evinin kendisine iadesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Varlık 
Vergisi borcundan dolayı Tahsili Emval Kanununa tevfikan 
satılan evinin idareten iadesine imkan olmadığı ve bu baptaki
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
Xo. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

komisyon kararının kati olup aleyhine kaza merciinde dahi 
dâva açılamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bununla ilgili 
vekâlet cevabına göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6604 29 . IV . 1953

10969/10205 Îsimail Kaya.
Akalan Köyünde. 
Acıpayam.

10972/10208 Şerif Aydın.
Sarışen Köyünün 
Üç viran mevkiinde. 
Kaba haydar.
I T r f a .

(Dilekçe özeti : Acıpayam Mahfo 
m esi başkâtibinden şikâyet).

Dilekçi : Acıpayam Mahkemesi Başkâtibi ve C. savcıvekili 
Hüseyin Akalın’ın bâzı kimseleri iltizam ve himaye ederek bun
ların beraetlerini temin ettiğini ve iş sahiplerine çok fena mu
amele yapmakta olduğunu beyanla, başka bir yere kaldırılma
sını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen başkâtibin 
C. savcıvekili sıfatiyle yaptığı muamelelerde kanuna muhalefet 
bulunmadığının bittahkik anlaşıldığı gibi her hangi bir kimse
yi de himaye ve iltizam etmiş olduğunun sabit olmadığı an ca k  

mahkeme başkâtibi sıfatiyle iş sahiplerine kötü muamele yay
makta olduğu yolundaki ihbar ve şikâyetin umumi hükümler 
dairesinde tahkiki icabettiğinden iktizasının bu yolda yapılma
sı lüzumunun mahalline tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Adı geçen mahkeme başkâtibinin G. sn.v- 
cıvekili sıfatiyle yaptığı muamelelerde kanunen muahezeyi mu
cip bir yolsuzluk görülmediği ve vukuu iddia edilen diğer f iil  

ve hareketlerinden dolayı da umumi hükümler dairesinde ta h 

kikat icrasına liizum gösterilmiş olduğu vekâlet cevabından an
laşılmasına ve esasen bu kabil iddia ve şikâyetlerin tahkik ve 
tetkiki da Adalet Teşkilâtına ait bulunmasına göre bu bapta 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar t a r ih i

6605 29 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Arazisinin yedin
de ipkası hakkımla).

Dilekçi : Arazisinin elinden alınarak başkasına verilm ekte 
olduğunu beyanla yedinde ipkasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Sözü geçen arazinin 
2311 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan hakiki zilyedi Hüse
yin Tınaz’a teslim edildiği ve bu bapta idareten yapılacak bir 
muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Münazaah arazinin 2311 sayılı Kanun 
gereğince zilyedine teslim edilmiş olması, dilekçinin men’i mü-
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dahale talebiyle ayrıca mahkemeye müracaatla dâva açmasına 
engel olamıyacağından, mumaileyhin bu yolda hareket etmekte 
muhtar olmak üzere, vâki isteği hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tariln

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

6606 29 . IV . 1953

I0970/1020() Mehmet Arslan.
Sarıkaya Mah. de. 
Şereflikoçhisar.

i Dil ekçe özeli : Kredi sağlanma
sı hakkında).

Dilekçi : Kendisine gayrimenkul rehni mukabilinde Ziraat 
Bankasından veya Tarım Kredi Kooperatifinden beş yüz lira 
borç verilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin vâki tale
binin tervicine Ziraat Bankası Kanununun 8 nci maddesi gere
ğince imkân görülmemekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6607 29 . IV . 1953

10075/10211 Saibri Kava.. (Dilekçe özeti : Nakil vasıtası üe-
12035/11181 Fenk Mah. Arka. rt tinden mütevellit alacağının ve-
i +336/13351 Kokak No. 7. vihnesi hakkında).

Terme. Dilekçi : 1950 yılı meşhut suçlar giderleri tertibinden vesai
ti nakliye ücreti olarak alacağı olan (25) liranın verilmesini is
temektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Ödenek sağlandığında 
gereken işlemin yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 1950 yılında tahakkuk eden bir alaca
ğın tediyesi sebepleri şimdiye kadar istikmal edilmiş olacağından 
vâki istek hakkında bu itibarla komisyonumuzca bir işlem ya, 
pılmasma mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6608 29 . IV . 1953

,|!|76/10212 Hüseyin Çırpan 
ve ar.
Selendi Köyünde. 
Akhisar.

(Dilekçe özeli : Köı/ merasının ih
tiyaçtan fazla kalan kısmının tev
lit tâbi tutulması hakkında).

Dilekçiler : Köy merasının ihtiyaçtan artan kısmının ken
dilerine dağıtılmasını istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında: ihtiyaç fazlasının tesbıt 
edilmedikçe tevziine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekillik cevabına
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı. soyadı ve adresi

göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol 
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

6609 29 . IV . 1953

10977/10213 Kadriye Saber.
Tuzcu Murat Malı. 
Hamdi Bey Cad.
3. ııeü So. No. 5(. 
Edremit.

(Dilekçe özeti : Maaş bağlanması 
veya yardım yapılması hakkında).

Dilekçi : Jandarma gedikli başçavuşu iken vefat eden ko 
cası Ali Saber’den kendisine ve yetimlerine aylık bağlan
masını ve bu mümkün olmadığı takdirde yardım yapılmasını 
istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Müzmin sıtmadan 
hastanede vefat eden Ali Saber’in ölüm tarihinde hizmet 
müddeti on üç sene altı aydan ibaret bulunduğu için yetim 
lerine maaş bağlanmasına kanunen imkân görülemediği ve 
ancak (250) lira kadar bir yardım yapıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya alınan cevabı 3779 
sayılı Kanunla 1683 numaralı Kanunun 19 ve 5434 sayılı Ka- 
nunun da muvakkat 76 ncı maddelerine müstenit bulunma
sına ve müteveffanın yetimlerine imkân dâhilinde nakdî yar
dım yapılmış olduğu da yine mezkûr cevaptan anlaşılması 
na ve esasen vâki talep daha evvel selef komisyonca incele 
nerek karara bağlanmış olmasına göre bu hususta komisyonu 
muzca başka bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6610 29 . IV . 1953

10980/10216 Ayşe Solakoğlu.
Düğmeciler Mah. 
Olııklubayır Sok. 
No. 19.
Eyüp - İstanbul.

(Dilekçe, özeti : Mıııış bağlanmas 
hakkında).

Dilekçi : 21 . VI . 1949 tarihinde vefat eden kocası malûl 
Haşan Solakoğlu’ndan kendisise ve çocuklarına aylık bağlan
masını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Gerek 1683 
gerekse 5434 sayılı Kanunların bu baptaki hükümlerine göre 
dilekçi ile çocuklarına aylık bağlanmasına imkân olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin kanuna müstenit cevabına  
göre vâki istek hakkında komisyonumuzca da yapılacak bir 
işlem olmadığına, ancak dilekçinin, talebinde ısrar eylediği tak  
dirde usulen kaza merciine müracaat edebileceğine ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6611 29 . IV . 1953
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|!)8İ/1021,7 Selim Alpagut.
Ağır Bakım Tamir 
Fb. Has. Me. Y. 
1116.
Adapazarı.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

0!)83/] 0219 Fazlı Alan.
Eğitmen.
Çalansar Köyünde 
Bayburt.

10221 Ahmet Hamdi 
Bozok.
Ahmet Çelebi Malı. 
Açıktürbc So. No. 
31.
Üsküdar - İstanbul.

( Dilekçe özeli : İkramiyesinin ve
rilmesi hakkında).

Dilekçi : Kendisine Vekiller Heyetince verilmesi karar al
tına alınmış olan bir maaş nispetindeki ikramiyenin henüz tes
viye edilmediğinden bahsile, verilmesi hususunun sağlanmasını 
istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Sözü geçen 
ikramiyenin, düyun tertibinden münakale sağlandığı vakit ve
rilebileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu ikramiyenin tediyesi se
beplerinin Millî Savunma Vekâletince istikmali lâzımgelmekte 
olmasına göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

6612 29 . IV . 1953

(Dilekçe : Özeti : Tekrar tavzifi 
hakkında).

Dilekçi : Ehliyetli bir köy eğitmeni olduğunu ve haksız ye
re meslekten çıkarıldığını beyanla, tekrar tavzifini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin, ba
şarısızlıkları tesbit olunarak tasfiye edilen eğitmenler arasın
da bulunduğu ve bu sebeple tekrar mesleke alınmasına imkân 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya alman cevabına 
göre vâki istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6613 29 . IV . 1953

(Dilekçe özeti : Vide ve İnebolu 
kazaları arasında yol ve köprü 
yaptırılması hakkında).

Dilekçi : Cide ve inebolu kazaları arasında yol ve köprü 
yaptırılması birçok bakımlardan lüzumlu ve zaruri olduğun
dan bahsile, gereğinin yerine getirilmesi hususunun sağlanma
sını istemektedir.

Bayındırlık Vekâletinin cevabi yazısında : Gerek inebolu 
gerekse Cide kazalarının esaslı yollarla vilâyet merkezine bağlı 
olduğu ve her iki kaza arasında başka bir yol inşasına ise 
arazi durumu itibariyle şimdilik imkân görülemediği ve ma
mafih Kastamonu Vilâyetine bağlı köy yolları programlarının 
da ihtiyaç sırasına göre tanzim edilerek tatbik mevkiine ko
nulmuş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

6614 29 . IV . 1953

10987/10222 Mehmet Yılmaz.
Maliye Odacısı. 
Karadeniz Ereğlisi.

(Dilekçe özeti : Ücretinin arlın) 
ması hakkında).

Dilekçi : Karadeniz Ereğlisi Maliye odacısı olduğunu ve 
aldığı para ile geçinemediğini beyanla, kadro ücretinin artı
rılmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Elde tevzi edilme
miş yüksek ücretli odacı kadrosu bulunmadığı gibi 1952 yılı 
Bütçe teklifinde de kaza odacıları ücretlerinin yükseltilemedi 
ği ve bu sebeplerden dilekçinin isteğinin yerine getirilmsine 
imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istek mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına, mahal 
olmadığına karar verildi,

Karar No. Karar tarihi

6615 29 . IV , 1053

10988/10223 Haşan Sami Oltulu. 
Bucak Müdürü. 
Bcziki.
Bozova - Urfa.

(Dilekçe, özeti 
hakkında).

Terfi ettirih»'

Dilekçi : Yirmi lira maaşlı nahiye müdürlüğünde, 5498 sa
yılı Kanun geregince iki süst derece maaşı olan otuz lirayı dört 
buçuk yıldan beri almakta olduğunu ve yirmi beş liralık maaşı, 
mücerret kadrosuzluk yüzünden geçemediğini beyanla, kendisi
ne ve aynı durumda olan meslekdaşlarına bir üst kadro tah
sisini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin, yirmi li
ralık kadroda otuz lira maaş alan nahiye müdürleri arasında 
84 ncü sırayı teşkil etmekte bulunduğu ve bu sıra dâhilinde 
açılacak 25 liralık kadronun kendisine tahsis olunarak 35 linı 
maaşa yükselmesi imkânının bu suretle sağlanacağı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Alelûmum n a h iy e  müdürleri kadro m a l
larının artırılması k e y f iy e t i  b ü tçe  te k l if i  ve binaena leyh  yem 
b ir  kanun mevzuu ile i lg i l i  olmasına v e  Vekâletin yukarıya 
alman cevabına göre vâki is te k  hakkında kom isyonum uzca 
bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6616 29 . IV . 1953



)ilekçe Dilekçe sahibinin
No. udi, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

10224 Mahmut Nedim 
Özhan.
Silâhtarağa Eyüp 
Cad. No. 67. 
İstanbul.

( Dilekçe özeti : Bir evin kendisi
ne temliki hakkında).

Dilekçi : Harp yıllarında fevkalâde hizmetlerde ve birçok 
fedakârlıklarda bulunmuş olduğundan bahsile, yirmi seneden 
beri şag'ili bulunduğu ve imar ve tamir ettiği evin bahsettiği 
hizmet vo fedakarlıklara mukabil namına temlikini istemek
tedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hâdisenin mahkemeye 
intikal ettiği cihetle neticeye intizar lâzımgeleceği bildi- 
rilmktedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olan bir 
hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca muamele ifasına 
mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6617 29 . IV . 1953

10226 Ahmet Tür ve ar. 
llacıpirli Köyünde 
Kadınhan.

( Dilekçe özeti : Bir kısım arazi 
hakkında).

Dilekçiler : Kadınhan Kazasının Konurviran Köyüne yer
leştirilmiş olan göçmenlere kendi köylerine ait bir kısım ara
zinin dağıtılmış olmasının mâdelet ve hakkaniyete uygun bu
lunmadığını beyanla, bahis mevzuu toprakların eskisi gibi 
köylerine terkedilmesini istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Bahis konusu yerin 
iki köy arasında müşterek mera bulunduğu ve bu köylerden 
Döver Köyünün intifa hakkından, mesafenin uzaklığı hasebiy
le istifade edememekte olduğu ve aynı zamanda devlete ait 
topraklardan olduğu için mezkûr meranın göçmenlere verildiği 
ve dilekçilerin iddialarının hakikata uygun olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine vekillik cevabına 
göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçilerin isterlerse kaza merciine müracaat 
edebileceklerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6618 29 . IV . 1953

10227 Kâmil Çakmak 
îmamoğlu. Mah. 
Divriği.

(Dilekçe özeti : Usulsüz kesilen 
verginin iadesi hakkında).

Dilekçi : Kendisinden usulsüz olarak alman verginin iade
si esbabının istikmalini rica etmektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin istihsal 
ettiği kömürün tutan olan sekiz yüz küsur liradan orman iş- 
letmesince kesilen 122 lira 94 kuruş Gelir Vergisinin, sonra-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

X<>. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

dan mükellef olmadığı anlaşılan dilekçiye posta vasıtasiyle 

iade edilmiş olduğu bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine ge

tirilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K a ra r  tarihi

6619 29 . IV . 1953

1 (>!)!);■}/10228 Ahmet Kır, Zülkei'. ( Dilekçe özeti : Zirate elverişli

Darman ve ar. arazi verilmesi hakkında).
Çay Köyünde. 
Turhal.

Dilekçiler : Bulgaristan muhacirlerinden olduklarını, ken 
dilerine tevzi edilen arazinin ziraate elverişli bulunmadığım 
beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu arazinin 
iyi evsafta olup dilekçiler tarafından da memnunlukla ekil
mekte bulunduğu ve mumaileyhlerin, Büyük Millet Meclisine 
sunulan istida altındaki imzaların kendilerine ait olmadığım 

ve bunun bir tertiple başkaları tarafından verilmiş olduğunu 

söyledikleri bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya alman cevabın;* 

göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K a r a r  No. K a r a r  tarih.

6620 29 . IV . 1953

10994/1022Î) Müeyyet Tansan.
Aşariye Cad. No. 7. 
\rıldız Ap. Daire 4. 
Beşiktaş - İstanbul.

( Dilekçe özeti : Kesilen yetim tnu- 
aşrnnt tekrar bağlanmasının tenn- 
xi hakkında) .

Dilekçi : Ölü babası Yarbay Süleyman'dan bağlanan ve on 
seneliği peşin verilerek kesilmiş bulunan yetim aylığının
1 . I . 1950 tarihinden itibaren tekrar verilmesi için 5434 sayılı 
Kanuna muvakkat bir madde ilâvesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazınında : Bu kabil 
maaşların iadeten tahsisine kanunen imkân görülem em ekte 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi yeni bir kanun tek 
lifi mevzuu ile ilgili olduğundan bu hususta kom isyonum uzca 
bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6621 29 . IV . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

10111)5/10230 Mustafa Gencer.
Terakki Malı. Ecza
ne yanında Devrekli 
Bakkal Recep eliyle 
Zonguldak.

( Dilekçe özeti : Zonguldak hasta
neni baştabibi ile hemşiresinden 
şikâyet).

Dilekçi : Zonguldak hastanesi baştabip ve hemşiresi hak
kında vilâyet makamına ve Sağlık Müdürlüğüne yaptığı şikâ
yetlerin nazara alınmadığından bahsile keyfiyetin bir müfettiş 
marifetiyle tahkik ettirilmesini istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında: 
Dilekçinin vâki şikâyeti hakkında icabeden tahkikatın icrası 
lüzumunun mahallindeki müfettişe tebliğ olunduğu ve neticeyo 
göre muamele ifa edileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya ahnan cevabına 
göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Koalisyon karan ve ne sebepten verildiği

6C22 29 . IV . 1953

lü'.iiiıi, 10231 M. Naci Krdönmez. 
Nevbalnır Malı. Top- 
çueminbey So. No. 
2/2.
Samatva - İstanbul.

( Dilekçe özeti : Yetim  aylığı bağ
lanması ve tazminat verilmesi 
hnkktnd d ) .

Dilekçi: Oğlu Muzaffer Erdönmez’in Hava kıdemli üsteğmeni 
iken Kore’de şehit düştüğünden bahsile, kendisine yetim aylığı 
bağlanmasını ve Türk Hava Kurumu Tüzüğünün 17 nci mad
desinin (g) fıkrası gereğince de tazminat verilmesini istemek
tedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
esasen emekli aylığı almakta olmasına göre 5434 sayılı Kanun 
gereğince kendisine ayrıca yetim maaşı bağlanamıyacağı ve 
Türk Hava Kurumu Tüzüğünün 17 nci maddesinin (g) fıkra
sında ise yalnız hazarda görev alıp da uçarken şehit düşenle
rin kanuni mirasçılarına tazminat verileceği yazık bulunduğu 
cihetle, Kore’de şehit düşen subayın mirasçı1 arına bu fıkraya 
tevfikan tazminat verilmesine de imkân görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kore’de şehit düşen hava subaylarının 
kanuni mirasçılarına da tazminat verilebilmesi, sözü geçen tü
zükte bu yolda tadilât icrası halinde mümkün olabileceğine ve 
5434 sayılı Kanunun kimlere yetim maaşı bağlanabileceğine 
mütedair olan hükmünden (fBekçinin istifade ettirilmesine, Ve
kâletin cevabında zikrolunan sebepten dolayı imkân görüleme
miş olmasına ve mamafih müstedi, talebinde ısrar eylediği 
takdirde, her iki husus hakkında ayrıca kaza merciine müra
caat yetkisine de sahip bulunmasına binaen, vâki istek müna-



D ile k ç e

No.

11002/ 10231;

1 1 0 0 3 /1 0 2 3 7

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

sebetiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

^  Karar No. Karar ta r ih i
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

6623 29 . IV . 1953

Basri ÖnügÖrcn. 
Eczacı.
Akyazı.

( Dilekçe özeti : Bir cezanın infazı. 
hakkında).

Dilekçi : Kendisine hakaret ve taarruzda bulunmak suçıuı- 
dan hapse mahkûm edilen Doktor Sadi Kargı hakkındakı 
hükmün kesinleşmiş olmasına rağmen infaz edilmemekte oldu

ğundan bahsile, infaz hususunun sağlanmasını istemektedir.
Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye birkaç 

defa hakarette bulunan Dotor Sadi Kargı hakkında sâdır olan 

mahkûmiyet kararlarının infazı sırasında içtima kaidesinin 
tatbiki zaruri bulunduğu ve bu kararlardan bir kısmının henüz 
katileşmediği için neticeye intizar lâzımgeldiği ve bu sebeple 
kesinleşen hükmün infazı hususunun bir müddet geri bırakıl 
dığı ve mahallî C. Savcı vekili Başkâtip Süleyman Öztekiıı'in 
bu işte muahezeyi mucip bir hali tesbit edilemediği bildiril 
inektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına, 
göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6624 29 . IV . 1953

Esat Tardü. 
Ortaokul Fransızca 
öğretmeni. 
Gelibolu.

( Dilekçe özeti 
da).

Terfi işi hakkın

Dilekçi : Askerlikte geçirdiği 26 aylık müddetin, ve üç 

yılda terfi etmesi lâzımgelirken dört yıl bekletilmek suretiyle 
bir sene kaybetmesine sebebiyet verilmiş olduğundan bu b ir 

yıllık sürenin kıdemine eklenerek ona göre maaş derecesinin 
yükseltilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında: 4379 ve 5585 
sayılı kanunların talebi terviç ettirecek mahiyette hükümler 
taşımamakta olduğu ve dilekçinin emsali gibi normal şekilde 
terfi ettirilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza mercüne ait oldu 
<gundan bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar ta r iln

6625 29 . IV . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
\ o .  ad ı, so y a d ı ve adresi K om isyon  k ararı ve ne seb ep ten  v er ild iğ i

1004/10288 Vartan Afar.
Aliefendi .İlanında. 
Boğazlıyan - Yozgad.

(Dilekçe özeti : Halikındaki adlî 
muameleden ve hükümden .şikâ
ye t) .

Dilekçi : Demokrasi lehinde sarfettiği sözlere komünist 
propagandası mahiyeti izafe edilerek hakkında adlî takibata 
tevessül olunduğunu, mahkemenin bitaraf olmıyan şahadete 
ve bilirkişi raporuna dayanarak kendisini hapse mahkûm et
tiğini ve bu baptaki hükümde isabet bulunmadığım beyan ve 
daha birtakım iddialar dermeyan ederek, hakkının gözetilme
sini ve durumunun düzeltilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye mütaallik 
olarak yapılan muamelelerle verilen hükümde bir yolsuzluk 
bulunmadığı ve bu itibarla Pınarbaşı Hâkim ve Müddeiumumisi 
haklarında da muamele tâyinine mahal görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahkemenin hükmüne ve mukaddemki 
adlî muamelelere mâtuf olan şikâyetin bu mahiyetine ve vekâ
letin tahkika müstenit cevabına göre bu hususta komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6626 29 . IV . 1953

1005/10239 Mümin Bayraktar, 
ve ar.
Çelebi Köyünde. 
Keşan.

( Dilekçe özeti : Toprak verilmesi 
hakkında).

Dilekçiler : 1941 yılında Yunanistan’dan yurda geldikleri hal
de henüz toprak alamadıklarını beyanla, kendilerine de emsali 
göçmenler gibi arazi tevzi ve temlik edilmesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçilerin kanuni süre 
içinde müracaatta bulunmamış olmaları hasebiyle iskâna tâbi 
tutulamadıkları ancak 4753 sayılı Kanun gereğince toprağa 
bağlanmaları lüzumunun ilgili valiliğe yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 2510 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin
C. fıkrası mucibince yurda geldikleri tarihten itibaren iki yıl 
içinde iskân talebinde bulunmaları icabeden dilekçilerin bu ka
nuni lüzuma riayet ettiklerini tevsik edememiş olmalarından 
dolayı kendilerine iskân mevzuatı dairesinde yardım yapıla
madığı Vekillik cevabından anlaşılmasına göre bu bapta ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve mu
maileyhlerin vâki taleplerinde ısrar ettikleri takdirde usulen 
kaza merciine müracaatta muhtariyetlerine karar verildi.

K a r a r  N o . K a r a r  t a r i h i

6627 29 . IV . 1953
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D ilek çe  D ilekçe sah ih in in

N o. adı, sovad ı ve  adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

1 1 0 0 6 /1 0 2 4 0  R a ş i t  B a ş k a y a .

J .  B i r l i ğ i  K a le n i  

Â m i r i  I . U z a t .  O n b . 

(1 0 4 1 3 )

G ö k s ü n  - M a r a s .

(Dilekçe özeti : Jandarma Astsu
bay Okuluna kabulü hakkında).

Dilekçi : Göksün Kazası Jandarma Birliğine mensup ve 
orta mektep mezunu olduğunu ve Jandarma Astsubay Okuluna 
kabulü hakkında yaptığı müracaata müspet bir cevap alamadı
ğını beyanla, bu okula kaydı hususunun sağlanmasını iste
mektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 5802 sayılı Kanuna 
göre ancak (23) yaşını tamamlamamış olanların sözü geçen 
okula kayıt ve kabulleri caiz olup dilekçinin ise 1926 doğumlu 
ve binaenaleyh kanunun tâyin ettiği sin haddini aşmış bulun 
masından dolayı kabulüne imkân görülemediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca; bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6628 29 . IV . 1953

1 7 8 3 0 /1 6 6 0 9  A li  K e n a n  K ü n e v .

T . C . M e rk e z  B a n 

k a c ı  İ s t a n b u l  Ş u b e s i  

M ü d ü r  m u a v in l e 

r in d e n .

İ s t a n b u l .

( Dilekçe özeti : Ecnebi bankalar
da f/eçen hizmetinin fiilî hizmeti
ne eklenmesi hakkında 5434 sayılı 
Kamına bir madd°, ilâvesine dair).

Dilekçi : 1933 senesinde Merkez Bankasına intisap etme
den evvel muhtelif Ecnebi Bankalarda sekiz küsur senelik hiz
meti bulunduğu, 11 . VI . 1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunla 
Merkez Bankası Memurin Tekaüt Sandığının* Emekli Sandığına 
devrolunması üzerine mezkûr Kanunun geçici 65 nci maddesi 
ve diğer maddeleri gereğince yalnız Merkez Bankasında geç
miş hizmetinin tekaüde sayılarak ecnebi bankalardaki mesai 
yıllarının fiilî tekaüde eklenmesi için borçlanma imkânı veril
mediğini beyanla usulü dairesinde borçlanmak suretiyle ec
nebi bankalarda geçen ve 3659 sayılı Kanunla nazarı itibara 
alman hizmet senelerinin de fiilî tekaütlüğe eklenmesi husu 
sunda Tekaüt Kanununun bâzı maddelerinin gözden geçirilm esi 
mevzubahis olduğu bu sıralarda 5434 sayılı Kanuna bir mad
de ilâve edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzu ile ilgüı
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D ilekçe D ilek çe  sah ib in in
Xo. nclı, soyad ı vo adresi K om isyon k arım  ve no seb ep ten  v er ild iğ i

olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6629 29 . IV . 1953

Başkan 
Maraş 

Abdullah A y  tem iz

Sözcü
Bolu

M ahmut G uç bil m e;.

Kâtip
Bilecik B a l ık e s i r  

A li  F a h r i iş e r i

L lÛ /ığ  G 'ü ın ü ş a n c  .M a la ty a  M a la ty a

Hâmil A li Yöncy Ahm et Kemal Yarınca Nuri Oeeılccmğlu Abelülladir özba y

Seyhan 
Salim Serçe

Tokad 
Ahmet Gürhan

Y o z g a d  

F a ik  K rbas
Y o z g a d  

Yusuf Karslıoğlıı

(Dilekçe sayısı : 144)

T. B. M. M. Basımevi



Dönem : IX T. B. M. M. Toplantı: 4

d i 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

— 6 Savı : 70 & *- 

1. X I .1953 Pazar

• Dilekçe Dilekçe sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

10538/ 9791 Şevki Çiçekçi.
11(566/10844 Ağır Bakım Tamir 
14346/13360 Fabrikasında. 

Erzurum.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : 7 sene zarfında 
aylıklarından kesilen emekli ke
seneklerinin iadesi hakkında).

Dilekçi : Kars Orman idaresinde geçen 7 senelik maaşlı hiz
metinin askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı ile ilgili 
olarak geçen hizmetleriyle emeklilik bakımından birleştirilmesi 
ve bu mümkün olmadığı takdirde kesilen emekli keseneklerinin 
kendisine iadesi hususunda bir karar verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Kars Or
man idaresinde geçen hizmetinin Askerî Fabrikalar Tekaüt 
ve Muavenet Sandığı ile ilgili hizmetleriyle emeklilik bakımın
dan birleştirilmesine kanuni imkân bulunmamakta olduğu gibi 
Kars Orman idaresinde maaşla geçen hizmet süresince aylıkla
rından kesilen emekli keseneklerinin iadesi mümkün bulunma
dığı ve yürürlüğe giren 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun
da da bu hususta bir hüküm mevcut olmadığı ve mumaileyhin 
bu mevzuda evvelce Devlet Şûrasına açmış olduğu idari dâva
sının da 31 . I . 1950 tarihinde reddedilmiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre daha önce kaza 
mercünce incelenerek Iıarara bağlanmış olan istek hakkında 

. komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına, karar 
verildi

Karar No. Karar tarihi

6630 4 . V . 1953

10550/ 980 3  N u r e t t i n  G ö k se l.

1711)7/16010 A ş a r iy e  C a d .  N o .

7 D. 2.
Beşiktaş - İstanbul

Dilekçi : Kendisinin hâlen Telsiz Telgraf memuru bulundu
ğu ve isteği üzerine evvelce emekliye ayrılmış ise de almış 
olduğu iki defa üç aylık emekli maaşının borçlanmak suretiyle 
geri alınarak emekliliğinin re f’ini veya emekli ikramiyesinin

(Dilekçe özeti : Emekliliğin ref’i 
veya son maaş üzerinden tazmi
nat ve emekli maaşı bağlanması 
h akkmda).
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Dilekçe

No.

10552/0805

verilmesini ve son aldığı maaş üzerinden emekliye ayrılmasını 
istemektedir,

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin emekli 
olarak vazifeye alınmış olduğundan emekliye ircaı halinde bu 
son hizmetinin evvelki hizmetine ilâvesi suretiyle otuz yıla ik
mal etmiş olsa bile 5434 sayılı Kanun gereğince ikramiye veril
mesine imkân olmadığı ancak aynı kanunun geçici 33 ncü mad- 
desine tevfikan eski emekli aylığına bu vazifede geçen fiili ve 
itibari hizmet müddetlerinin her yılı için keseneğe esas son ay
lık tutarının yüzde ikisi hizmet ahire zammı olarak eklenmesi 
lâzımgtİeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu 
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

6631 4 . V . 1953

( Dilekçe özeti : Zabıt kâtipliğim 
tâyin edilmesi hakkmdrt}.

Dilekçi : Urfa Asliye Mahkemesi Zabıt Kâtibi iken muvaz
zaf askerliği sebebiyle bu vazifeden ayrılmış ve askerliğinde” 
sonra tekrar vazifeye alınması için müracaat etmiş ise de ka
nuna muhalif olarak başkasının alınıp kendisinin alınmaması 
mağduriyetini mucip olduğundan bahsile 4379 sayılı Kanun göz 
önüne alınarak münhal zabıt kâtipliklerinden birine bir an 
evvel tâyin edilmesine delâlet buyurulmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Urfa Mahkemesi 15 
lira maaşlı zabıt kâtipliği yardımcılığına imtihana tâbi tutul
madan tâyin edilen ve namzet memur bulunduğu anlaşılan Tev- 
fik Özkan’ın tâyin işleminin iptaliyle yeniden imtihan açılma
sına ve dilekçinin askere sevkı üzerine göreviyle alâkasının ke
silmiş bulunmasına binaen 4379 sayılı Kanunun göz öniinde 
tutularak Memurin Kanununun 4 ncü maddesindeki evsafı haiz 
bulunduğu surette münhal kâtipliklerden birine müstedinin tâ
yin edilmesinin Urfa C. Savcılığına yazılmış olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabilin 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Salâhattin Güzeoğlu- 
Eski zabıt kâtibi. 
SürüÇi.,

6632 4 . V . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

10553/98 06 Sabri Erdinç.
Köy Enstitüsü. 
İnşaat öğretmeni. 
Akçadağ - Malatya.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Nakli memuriyet 
ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : Dört seneden beri Akçadağ Enstitüsünde çalışmakta 
olup başka yere nakli için mütaaddit defalar yaptığı müracaat
lara bir cevap alamadığından ve huzur içerisinde çalışamadığın
dan bahsile naklinin yapılmasına delâlet buyurulmasım istemek
tedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin her 
ne kadar dört senedir Akçadağ Köy Enstitüsünde ise de naklini 
istediği enstitülerde sanat öğretmeni kadrosu tamam olduğun
dan mumaileyhin dileğinin yerine getirilmesine imkân görü
lemediği ve keyfiyetin kendisine tebliğ edilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6633 4 . V . 1953

lH55f)/9808 Adil özgiray. (Dilekçe özeti : Çırçır makinala-
Çiftçi. rının İngiltere’den getirilmesine
Adana. müsaade edilmesi hakkında).

Dilekçi : îngiltereye sipariş etmiş olduğu çırçır makineleri 
hakkında fatura ve sair evrakları ve banka ücretini ve maki
nelerin nısıf bedelini Merkez Bankasına yatırıldığı halde ma
kinelerin gelmesine müsaade edilmediği bildirilmekte ve ya
tırmış olduğu paralar da verilmemekte ve sekiz aydır bekle
tilmekte olduğundan bahsile bu makinelerin gelmesine delâlet 
buyurulmasım istemektedir.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında: 25.12.1950 
tarihinde usulü dairesinde yaptığı talep diğer talepler meya- 
nında tetkik edilerek kabul edilen ve 9 . 3 . 1951 tarihinde 
Merkez Bankasına tebliğ olunan tahsis zamanında kullana
rak söz konusu makinelerin getirmesi mümkün iken böyle yap
madığına göre müddeti zarfında kullanılmıyan tahsis için 
bankaya yatırılmış olan teminatın irat kaydedilmesi 10.8.1950 
gün 3/11704 sayılı Vekiller Heyeti Kurulu kararı iktizasından 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6634 4 . V . 1953
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10G?.7/9810

Dilekçe
No.

IO.mH/OMİ 1

Hüseyin Sakalar. 
Belediye hademele
rinden.
Burs«.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Çocuk yardımı ya
pılması ■ hakkında).

Dilekçi : Bursa Belediye odacılarından olduğunu ve almış 
olduğu maaşla geçinemediğini beyanla diğer memurlar gibi 
kendisine de çocuk zammı yardımı yapılmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin mütefer
r ik  müstahdemlerden bulunması itibariyle 4988 sayılı Kanun 
dan faydalanmasına imkân olmadığı ve yapılacak her hangi 
bir muamele görülemediği bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

6635 4 . V . 1953

Mirza Tekcan ve ar. (Dilekçe özeti : Zulüm ve i§kt,Ha
Reşadiye Köyii yapanlara kanuni icraat yapılnuı-
Muhtan. ılığından şikâyet).

 ̂ Dilekçiler : Emsali görülmiyen zulüm, işkence, dövme, teh
dit, baskı ve yaralama gibi her an tecavüzlerde bulunan şakı 
lerin elebaşıları bulunan köylerinden Yusuf Tekcan ve Yunus 
Bilgin’in ve sekilerin yakalanması ve cezalarının verilmesini 
ve gizli baskın yapılarak eslihai memnuanm meydana çıka
rılmasını C. Savcılığına ve emniyet dairesine ihbar ettikleri 
halde kanuni icraatın yapılmadığından şikâyet etmektedirler.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Müştekilerin aynı 
köyden olup öteden beri aralan açık bulunan Yunus Bilgin in 
önüne geçmek suretiyle tabanca ile yaraladıkları ve memnu 
silâh ihbar oluması üzerine yapılan aramada dört memnu silâh 
zuhur ettiği gerek memnu silâhlan bulunduranlann ve gerek
se yaralama olayı suçlarının silârları ile birlikte adalete teslim 
ve tevkif edildiği, silâhla tehdit edilip baskı ve zulüm yapıl
dığı yolundaki iddianın doğru olmadığı ve esasen köy muh- 
tan müşteki Mirza’nın köydeki akrabalarını himaye etmek 
suretiyle bitaraflığı ihlâl ettiği ve köy halkının ikiye ayrılma
sına sebep olduğu ve köyde huzursuzluk yaratarak hâdisele
re meydan verdiği ve şikâyetini, işlemiş olduğu suçtan kurtul
mak maksadı ile yaptığı Niğ-de Valiliğinin işanndan anlaşıl
mış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyete konu olan olayın suçluları 
hakkında tahkikata geçilmiş ve tekemmül eden evraklarının 
yetkili adalet merciine gönderilmiş olduğu vekâlet cevabınd ın 
anlaşılmasına binaen vâki talep hakkında k o m is y o n u m u z c a



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

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

6636 4 . V . 1953

.10559/9812 Mehmet Sevim.
Aşağı Ihtiık Köyün
den.
Kemah.

(Dilekçe özeti : Torununa yetim 
maaşı bağlanması hakkında).

Dilekçi : Jandarma eri oğlu Ahmet Sevim 1949 yılında bir 
müsademe esnasında şehit düşmüş ve karışma ikramiye ve şeı 
hit maaşı tahsis edilmiş olduğu halde torunu Ahmet Sevim’e 
yetim maaşı bağlanmamış olması mağduriyetini mucip oldu
ğundan bahsile şehidin bu çocuğuna da yetim maaşı bağlanma
sını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin oğlu Ah
met’in 1949 tarihinde şehiden vefat etmiş olduğundan 1683 sa
yılı Kanun gereğince maaşa müstahak olan karısı Hatice Se
vim’«  1 . IX  . 1949 tarihinden itibaren maaş bağlanmış ve bu 
maaşın 10 seneliği defaten verilerek Hazine ile alâkası kesilmiş 
ve bu paradan bir miktarının sonradan doğan çocuk için tef
rik edilmesine kanuni imkân bulunmamış ve mezburenin öz ço
cuğuna'bakmakla mükellef bulunmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istek mahiyeti itibariyle kaza merciin
ce incelenerek karara bağlanması lâzımgelen hususlardan ol
duğu cihetle bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına» 
mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6637 4 . V . 1953

10,>61/ f)814 Tevfik Yamanakıneı 
10^)7/] 0095 Sabun i Malı. Ku

yumcular So. No. 16 
Edime.

( Dilekçe özeti : Ölen annesinin 
kemiklerinin buldurulup kendisi
ne verilmesi hakkında).

Dilekçi : Hastanede ölen annesine ait kemiklerin kendisine 
verilmesine dair evvelce yaptığı müracaatların cevaplandırıl
madığından bahsile bu talebinin yerine getirilmesini istemek
tedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında: Di
lekçinin annesi Behiye Yamanakıneı’mn Haseki Hastanesinde 
vefat ettiği ve Topkapı mezarlığında bu hastanede vefat eden
lerin gömülmesine tahsis edilen mahalle defnedildiği, buluna
bilmesi için de mezarının başına (Behiye Yamanakıneı ruhuna 
fatiha) ibaresini havi levhanın asıldığı ve keyfiyetin dilekçiye 
31 . VIII . 1951 tarihinde duyurulmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına
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Dilekçe

No.

10564/9817

10567/9820

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

göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6638 4 . V . 1953

Zehra Erfidan. 
Hacıkadm Mah. 
Şiikrübaba So.
No. 14.
Küçükpazar - İstan
bul.

(Dilekçe özeti : Kardeşinden ken
disine maaş bağlanması hakkında)

Dilekçi : Kardeşi bahriye yüzbaşılığından emekli Haşan'in 
1934 yılında öldüğünden ve keidisyıin de kimsesiz ve yardma» 
muhtaç bir durumda bulunduğıından bahsile kardeşinden 
kendisine maaş bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında. : 1683 ve 5434 
sayılı kanunlarda kardeşlere de maaş bağlanacağına dair bir 
hüküm olmadığından dilekçinin dileğinin yerine getirilemiye- 
ceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabında numaralan zikre
dilen kanunlann açık ve kesin hükümlerine göre vâki istek 
hakkında komisyonumuzca da bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6639 4 . V . 1953

.Şevket Yeter.
İD. D. Y. L. işletme 
Deposunda 49978 
■sicil.
Haydarpaşa - İstan
bul.

(Dilekçe özeti: Fuzuli kesilin hu 
zanç Vergisinin iade edilmesi n 
erzak bedelinin verilmesi halikın 
da).

Dilekçi : 5088 sayılı Kanunla mevzu muaflıktan ancak

1 . VII . 1949 tarihinden 1 . IV . 1950 tarihine kadar istifade* 
ettiğini, Denizyolları memurlan, polisler ve jandarmalar erzak 
bedeli aldıklan halde kendisinin bundan mahrum kaldığını 
beyanla Kazanç Vergisi olarak fuzuli kesilen otuz aylık par
sının ve 1947 senesinden beri kesilen erzak bedelinin verilme
sini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Maliye Vekâleti
nin 10 . 11 . 1950 tarih ve 244/4517 sayılı tebliğinde :

2 . V . 1949 tarihinden evvel eski içtihat Dairesinde cere1 
yan eden ve emrivaki halini alan muamelâtın tadiline imkan 
görülemediği açıklanmış olduğıından bu konuda Devlet Demir 
yollan idaresince (5088 sayılı Kanunun neşri tarihi o^n 
l . X .  1947 den 346 seri sayılı genelgenin yayımı tarihi olan
2 . V . 1949 arasndaki devre için) reddiyata tevessül olunma-« 
sına imkân kalmamış ve Devlet Demiryolları idaresinde idd>:l 
edilen şekilde erzak bedeli tevziini sağlıyan mevzuat da me>- 
cut bulunmamış olduğu bildirilmektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Kom isyon kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6640 4 . V . 1953

I0r>f)d/i)822 Abdurrahman Gül- 
tokiıni ve a/r.
Hocaıbey Köyünde. 
Sivas.

(Dilekçe özeti : Arazilerinin ken
dilerine iade edilmesi hakkında).

Dilekçiler : Cetlerinden intikal eden ve tapulu bulunan 18 
parça tarlanın ellerinden alınarak başkalarına verildiğinden 
şikâyetle yapılan bu gayrikanuni muamelenin önlenmesini ve 
tapulu ve tapusuz arazilerinin kendilerine iade edilmesini iste
mektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçilerin dilek ve du
rumlarının 4753 sayılı Kanun hükümleri ve genel yazıları esas
ları dairesinde incelenmesi ve bir hakkın ziyama meydan veril
memesinin temini ve işlem sonucunun merkeze ve dilekçilere 
cevaben bilgi verilmesi hususunun 26 . IX . 1951 tarihinde Sivas 
Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza mercüne ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6641 4 . V . 1953

10570/0823 Ömer Güler.
Merkez Okullu Öğret
meni.
Çemişkezek.

(Dilekçe özeti : Merkez veya mer
keze yakın bir köye tâyin edil
mesi. hakkında).

Dilekçi : Tunceli’nin mütaaddit kaza ve köylerinde 27 sene 
öğretmenlik yaptığı ve merkeze alınması için vâki olan müra
caatlarına münhal olmadığı cevabı verildiğini ve köylerde her 
türlü mahrumiyet ve sefalet içerisinde bulunduğunu ve terfi 
cihetinin de o nispette geri bırakıldığını beyanla merkeze alın
ması veya merkeze yakın köylerden birine tâyin edilmesini is
temektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Merkez için karı 
koca, sağlık gibi mazaretleri dolayısiyle sıra bekliyen öğretmen
ler bulunduğundan dolayı dilekçinin dileğinin yerine getirile- 
mediği ve mumaileyhe kaza merkezlerindeki sıra dışı münhaller 
teklif edilmiş ise de merkeze yakın bir köy öğretmenliğini ter
cih ettiğinden Siruşağı Köy Okul Başöğretmenliğine tâyin edil
diği ve merkez için müracaatı belli sınıflarda hangisine uyarsa 
ileride yapılacak sıra cetveline alınacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabın*



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

gört bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6642 4 . V  . 1953

10573/9826 (Mehmet Müftüoğkı 
Kai'gıcafe Köyünde 
Alanya.

Dilekçi : Kargıcak köyü Evliyaardıcı mevkündeki mahallin 
batapu sahibi olduğu halde içindeki ağaçların Karaman Or
man işletmesi tarafından kestirilmek suretiyle mağdur edil
mekte olduğundan bahisle bu katiyatm durdurulmasını ve imal 
edilmiş kerestelerinin kendisine teslim edilmesini istemektedir.

Tanın Vekâletinin cevabi yazısında : Tanzim edilmiş olan 
rapor ve krokiye nazaran ibraz olunan 40 hektar büyüklüğün
deki sahaya ait tapu, senedinde gösterilen hudutlar içinde 750 
hektarı orman olmak üzere 1000 hektar büyüklüğünde bir sa
hanın mevcut bulunduğu ve tapulu tarla senedinin bu orman 
sahasına şümulü olamıyacağı cihetle 5653 sayılı Kanun hüküm
leri dairesinde dilekçinin bu ormandan istifade ettirilmesine 
imkân bulunmadığı ve keyfiyetin mumaileyhe tebliğ edilmiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6643 4 . V . 1953

(Dilekçe özeli : Kendi ormanla
rından kesilen kerestelerin feslim 
edilmesi hakkında).

10577/9828 Hüseyin Şerbetli i. 
Uzunıyusruf Dr. Şiik- 
rübey So. No. 5. 
Şehremini - İstan
bul.

(Dilekçe özeti: 239 aylık aidatı»»1 
ve idareye verilen raporların tet
kik edilmesi ve maluliyet hakkı
nın meydana çıkarılmasına dair).

Dilekçi : Devlet Demiryollarında 239 ay bilâfasıla hizmet 
ettiği ve son vazife başında hastalanarak Başkent Devlet has
tanesine berayi tedavi yatırıldığını ve bir ayağını kaybettiğin1 
ve tekaüde sevkedildiğini, 239 aylık aidatının 231 aybk üre
rinden muameleye konulduğunu beyanla idareye verilen doktor 
raporlarının ve 239 aylık sicilinin tetkik buyurularak maluli
yet hakkının meydana çıkarılmasını ve mağduriyetine meydan 
verilmemesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında: Dilekçinin maluliye
tinin vazifeden mütevellit olmadığı raporlarla sabit bulundu
ğundan vazife kazası mâlüliyet muamelesinin tatbikına imkan 
görülemediği ve 4640 sayılı Kanuna göre eklenen on senelik hik
metiyle mâlûlen emekliye sevkedildiği 25.IX.1947 tarihine kadar



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

idarede geçen hizmetlerinden altı aylık açık müddeti tenzil 
edildikten sonra tekaüde tâbi hizmetinin 20 sene 2 ay 24 gün
den ibaret olup bu hizmetine mukabil 2904 sayılı Kanuna göre 
emekli maaşı bağlanmış ve on seneden fazla hizmet eklenmesine 
imkân bulunmamış ve 1 . I . 1927 tarihinden evvel şirkette ge
çen himetlerinin borçlanmak suretiyle eklenmemiş olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6644 4 . V  . 1953

( Dil<!>'{•< özeti : K öylerindin  g e
çen çayın Handırma’ya çevrilm e
sinin /iıılı nmesi hakkında).

Dilekçiler : Evvelce Karacabey’e bir seneye yakındır Ban
dırma Kazasına bağlı Çakil Köyünden geçen ve membaı Devlet 
ormanlarında bulunan ve 5 bin nüfusun içme suyunu ve bahçe
lerini ve arazilerini sulama ihtiyacını karşılamakta olan çayın 
bu kere Bandırma ’ya çevrilmesine teşebbüs olunması mağduriyet 
ve perişaniyetlerini mucip olacağından bahsile bu teşebbüsün 
önüne geçilmesine delâlet buyıırulmasmı istemektedirler.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin ihtiyaçla
rını gidermekte olan sularının Bandırma Belediyesince alınacağı 
hakkında gereken inceleme yapılmış böyle bir teşebbüsün mev
cut olmadığı sonucuna varılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verilli.

Karar No. Karar tarihi

6645 4 . V . 1953

10578/9829 <M. Aydemir ve ar. 
Muhtar.
Yenice Köyümle. 
Bursa - Karacabey.

10580/9831 Mustafa Cincr. ( Dilekçe özeti : Eski vazifesinde
Kozluk Memelidere ipka edilmesine delâlet buyurul-
So. No. 8. ması hakkında).
İzmit. Dilekçi : Yedi senedir askeri furunlarda tevzi memurluğu va

zifesini yapmakta iken hiçbir kanuni sebep olmadan görevine 
son verilmesi sefalet ve perişaniyetini mucip olduğundan bah
sile vazifesinde ipka edilmesi hususuna delâlet buyurulmasım 
istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Gölcük Askerî 
Deniz furununda 3658 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi hükmü
ne göre hizmetli olarak 175 lira ücretle çahşıtırılan dilekçinin 
görevin: yapmadığı müteselsil âmirlerinin tezkiyesiyle tahak-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

kuk etmiş bulunduğundan ötürü 15 . IX . 1951 tarihinden itiba
ren vazifesine son verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstemin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ancak dilekçinin mahkemeye müracaatla tazminat 
dâvası açmakta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6646 4 . V . 1953

10581/9832 Mehmet Gündüz.
Ankara Cad. No. 68. 
Pendik - İstanbul.

( Dilekçi: özeli : Kanunsuz olarak 
elinden ulınan kum ruhsatnamesi 
hakkında).

Dilekçi : İstanbul - Kartal İskelesinden Pendik burnuna, 
kadar olan sahadaki deniz içerisinde bulunan kum ocağının 
bamüzayede ruhsatiyesinin 1950 - 1953 senesine kadar kendisi
ne verildiği halde yapılan mukavele hükümlerine riayet edil
mediği ileri sürülerek ve kanuni bir sebep yok iken ruhsatna
mesinin elinden alınması mağduriyetini mucip olduğundan 
bahsile icabeden tahkikatı lâzimenin ifasiyle mağduriyetine 
son verilmesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Plâj mahalline 15,10 
metre mesafeden kum çıkarıldığı faaliyet sahasının mebdei ve 
münteha noktalarının şartname hükümlerine muhalif olarak 
beton kazıklarla tesbit olunmadığı ve denize giren halkın hu 
zur ve emniyetini ihlâl bakımından kum çıkartma işinin deva
mının mahzurlu bulunduğu anlaşıldığından İcaza idare kurulu
nun karariyle dilekçiye verilen ruhsatnamenin iptal olunduğu 
ve mumaileyhin bu karara itirazda bulunmuş ise de kurulca 
karar da kanun hükümlerine aykırılık görülmediğinden iddia
nın reddedildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6647 4 . V . 1953

J 0582/9833 Mehmet Nur.
Arslanlı Han’da. 
Urfa.

(Dilekçe özeti 
den şikâyet).

Urfa Müftüsün-

Dilekçi : Hâlen Urfa Müftülüğünü yapmakta olan şahsın 
müftülük evsafını haiz bulunmadığından ve halkı helake gö
türdüğünden ve camilerde vaktinde ezan okutulmadığından ve 
bâzı camilerde imam ve müezzinin bulunmadığından ve bâzıla- 
nnda iki vakit namaz kılındığından ve bu hususta D iy a n et  
İşlerine vâki müracaatlarının cevapsız kaldığından bahsile bu 
hâlin mütedeyyin ve musalli olan halk üzerinde iyi bir intiba
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10583/9834

10584/9835

bırakmadığından muktezasının ifasına emir buyurulmasmı is
temektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığının cevabi yazısında : Urfa Vali
liğince yaptırılan incelemede : Arslanlı Handa adres gösteren 
dilekçinin Urfa’nın Meşarkiye Mahallesi nüfusuna kayıtlı ve 
iki gözden âmâ bir kimse olduğu ve mezkûr şikâyetin adı ge
çen tarafından yapılmayıp nami müstearla yapıldığı ve ileri 
sürülen hususların da yerinde olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Diyanet İşleri 
Başkanlığının cevabına göre bu hususta komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6648 4 . V . 1953

(Dilekçe özeli : İskân edilmeleri 
hııkkmda).

Dilekçiler : 1946 seneleriyle 1949 senesi arasında kaçak 
olarak ana vatana gelmiş oldukları ve kanuni müddet içinde 
müracaat edemediklerinden iskân edilmelerinin mümkün ol
madığı cevabı verildiğini ve bu hususta iskân dairelerince 
tenvir edilmediklerini beyanla haklarının korunmasını iste
mektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçilerin kanunun 
gösterdiği müddet içinde müracaat etmemiş ve bu suretle hak
larını kaybetmiş ve bu vaziyet karşısında iskânlarına kanu
nen imkân bulunmamış olmasına, ancak toprağa muhtaç çiftçi 
oldukları takdirde 4753 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
işlem yapılmasının İzmir Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6649 4 . V .1953

(Dilekçe Özeti : Köy merasının 
fazlasından topraklandırılması 
hakkında) .

Dilekçi : Memleketlerine gelen Toprak Komisyonu kendi 
gibi fakir topraksızlara toprak vermeyip köy muhtarlarının 
sözü ile topraklılara toprak verilmiş olduğundan ve mağdur 
edildiğinden bahsile köy merasının ölçülerek fazlasının top
raksızlara dağıtılmasını istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Yapılan muhabere neti
cesinde : Dilekçinin köyünün bütün meralarının salahiyetli

Süleyman Erdoğan. 
Çorum Köyünde. 
Acıpayam - Denizli.

Haşan ve ar. 
ıBalıkkaya 1048 So. 
208 No 
İzmir.
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komisyon tarafından ölçülüp mera fazlası olarak ancak 400 
dönüm arazi tesbit edilerek tevzi edilmiş ve bakiyesinin de 
köy hayvanlarının ihtiyacı için 5618 sayılı Kanun mucibince 
mera olarak bırakılmış ve tevzie tabi arazi kalmamış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6650 4 . V . 1953

10585/9836 Gülizar Gürgen. (Dilekçe özeti : Oğlundan tahsis
Veyispaşa Malı. edilen ve teraküm eden maaşların
No. 16. verilmesi hakkında ).
Aydın. Dilekçi : Oğlu Üsteğmen Fevzi Gürgen Kore’ye giderken, 

maaşından 100 lirasını yardım olmak üzere kendisine tahsis 
ettirmiş ve muntazaman almakta bulunmuş iken oğlunun şehit 
olduğu haberi üzerine bu paranın derhal kesilmiş ve bilâhara 
oğlunun esir olduğu bildirilmiş ve dört aydır perişan bir 
halde kalmış olduğundan bahsile birikmiş istihkakın ve m aa
şının verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
oğlu Fevzi Gürgen in şehit haberi gelmesi üzerine tahsis olu
nan 100 lira maaşın kesilip 1 . 6 .  1951 tarihinden itibare a 
şehit avans maaşı olarak 180 lira bağlanmış bilâhara muma
ileyhin esir olduğu anlaşılınca rütbe maaşı tahakkuk ettirile
rek 7 . 9 .  1951 tarihinde bankaya tevdi edilmiş ve tamamı 
234 lira 25 kuruş olan bu paranın 100 lirası dilekçiye ve müte
bakisinin de eşine ödenmiş ve mumaileyhin eşine ödenen doku*; 
aylık avans tutan olan 1620 liranın ve tazminat maaşının 
Emekli Sandığına ödenmiş ve dilekçi mezbureye ödenmemiş 
olan üç aylık 300 lira istihkakın 1620 liradan artan 347 liro 
70 kuruştan ayrılarak müstediye gönderilmiş ve bütün istih-* 
kakı ödenmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ancak ihtilâf zuhurunda dilekçinin kaza merciine 
müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6651 4 . V . 1953
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10587/9838

Dilekçe
No.

İsmail Çoğalan. 
Dümeli Köyünde. 
Çankırı.

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

(Dilekçi özeti : Şehit maaşı veya 
ikramiye verilmesi hakkında).

Dilekçi : Miktarı kâfi arazisi ve çift alât ve edevata olma
dığından ve yardıma muhtaç ve iş göremiyecek bir durumda ol
duğundan bahsile Kore’de şehit olan oğlu Ömer için kendisine 
şehit maaşı veya ikramiye verilmesini istemektedir.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında : Şe
hit Ömer’in Babası dilekçi İsmail’in 65 yaşından küçük olması 
ve mâlûl olmaması ve verilen rapora göre çalışarak hayatını 
kazanabileceği anlaşılmasına binaen 5434 sayılı Kanunun 72 nci 
maddesine tevfikan şehit aylığı tahsisine imkân hâsıl olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 5434 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinde gösterildiği veçhile evvelâ itiraz mercii olan Maliye 
Vekâletine müracaat etmesi ve icabında 3546 sayılı Kanun hü
kümleri dairesinde Sandık aleyhinde dâva açması lâzımgelece- 
ğine göre vâki istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6652 4 . V .1953

Mehmet Arslan. (Dilekçe özeti : Oğlunu öldüreni
Çınaralan Köyünde. teşvik vc tahrik edenler hakkında
.Samsun. tahkikat yajnlması hakkında).

Dilekçi : Köy muhtarı olan oğlu Recep’in muhtar seçilme
sini çekemiyen Halk Partili Rasim, İbrahim, Mehmet ve Osman 
taraflarından teşvik ve tahrik edilen Hüseyin Anili tarafından 
katlolunduğu ve suç aleti tabancanın Bakkal Ahmed’in sakla
dığını iddia, ile tahkikatın müşevvik ve muharrik durumda bu
lunan bu şahıslara da teşmilini ve tabancanın meydana çıkarıl
masını istemekte ve dövme dâvasında Halk Partisi Başkanınm 
tesiri altında kalan sulh ceza yargıcından şikâyet etmektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Samsun C. Savcılı
ğından alman karşılık yazı münderecatına göre 27 . V III . 1951 
günü Samsun’a bağlı Çinarlı Köyü civarında tabanca mermi
siyle cerh ve katledilen köy muhtarı Recep Arslan’m katli ola
yı hakkında yalnız Hüseyin Anili gösterildiğinden soruşturma 
bu sanığa hasren tekemmül ettirilmiş ve tahkikat devam etmek
te bulunmuş ve fail tevkif edilmiş ve bakkal Ahmed’in evi ve 
dükkânı aranılmış ve suç aleti tabanca bulunamamış ve müşev
vik olarak iddia edilen Rasim, İbrahim, Mehmet ve Osman hak
larında hazırlık soruşturması yapılmış ise de iddia sabit olma
dığından bunlar hakkında takipsizlik karan verilmiş bulunma
sına, dilekçinin şahsi dâva yoliyle ikame ettiği dövme ve sövme 
dâvasının şahitlerin .çokluğu yüzünden nihai karara bağlana- 
madığı ve dâvaya bakan Sulh Ceza Yargıcının Halk Partisi



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

J 05,90/ 9841 Yusuf önder. 
10876/10113 îstidacı. 
12175/11312 Varto - Muş, 
14864/13865
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Başkanı Rıza Işıtan’an tesiri altında kalarak dâvanın sürün
cemede kalması yolundaki iddianın vârit bulunmamış ve bu 
hususta yapılan işlemlerde kanuna aykırı bir cihet görülmemiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Oğlunun öldürülmesi hâdisesinde müşev
vik durumda bulunan şahıslar hakkında icabeden kanuni taki
bat yapılmış bulunmasına ve dilekçinin sulh ceza hâkiminden 
vâki şikâyetinin de keza vekâlet cevabına göre gayri vârit bu 
lunmuş olmasına binaen istek hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6653 4 . V . 1953

(Dilekçe özeti : A f Kanunundan 
istifade ettirilmesi ve eski memu
riyetim alınması hakkında).

Dilekçi : İğdır P. T. T. idaresi koli ve havale memuru iken 
7 213 lira 6 kuruş zimmetine geçirmiş olmasından bir sene iki 
ay mahkûmiyetine bu kadar da memuriyetten mahrumiyetine ve 
bu paranın tahsili cihetiyle cezalandırılmış olduğundan ve 5677 
sayılı A f Kanunundan faydalanarak affa tâbi tutulduğundan 
ve memuriyetten mahrumiyet cezasını da ikmal etmiş bulundu
ğundan ve mağdur bir duruma düştüğünden bahsile eski memu
riyetine tâyin edilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin zimmeti
ne geçirdiği para miktan 500 liradan fazla olduğu cihetle Af 
Kanunundan faydalanmasına imkân görülememiş ve bu itibarla 
Büyük Millet Meclisince müttehaz 1739 sayılı ve 3 . VIII . 1951

tarihli Karara uyularak tekrar mumaileyhin tavzifi mümkün 
bulunmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 5677 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinde zikrolunan suçlar bu kanunun birinci maddesi şü
mulü haricinde bulunduğu zikredilmiş olup hususi affı muta- 
zammın bulunmuş olmasına ve keza bu kanunun 1 ve 7 nci mad
delerinin tefsirine mahal olmadığı hakkındaki 1739 sayılı Yük
sek Meclis kararının dışında kalması itibariyle yerinde görülen 
Vekâlet cevabı karşısında vâki istek hakkında kom isyonum uzca  
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6654 4 . V  . 1953
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I Hlekçe
No.

10591/9842

10593/9844

Ali Aykut ve ar. 
Tekel Genel Müdür
lüğü Y. T. İş. Ev. 
işçi mümessilleri. 
İzmir.

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

(Dilekçe özeti : İttihaz olunan, ve 
kendilerini tatmin etnıiyen ha

kem kararlarının bozulması hak
kında).

Dilekçiler : Kendileri İzmir Tekel Yaprak Tütün Bakım ve iş
letme Evleri Müessese işçilerinin mümessili olup hayat pahalılığı 
karşısında geçim zorluğu içerisinde kalınmış ve bunu önlemek 
maksadiyle toplulukla iş ihtilâfı yapılması kararlaştırılmış ve 
vilâyet hakem kuruluna müracaat edilmiş ve mezkûr kurul 
tarafından verilen ve yüksek hakem tarafından tasdik edilmiş 
olan bu karar kendilerini tatmin etmemiş ve mğduriyetleri- 
ne sebebiyet vermiş ve İstanbul Tekel işçilerine yüzde elli 
nispetinde zam yapılmış olduğundan bahsile bu yanlış ve ada
lete uymıyan kararın bozulmasını ve refahlarının temin edilme
sini istemektedirler.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Hakem 
kurullarınca ittihaz olunan kararların; yalnız ihtilâf çıkaran 
iş yerlerine münhasır bulunması ve her bölgede geçim şart
larının muhtelif değişiklikler göstermesi, bilhassa idarenin 
işletme mevzularının mahiyeti itibariyle birbirine uymıyan 
hususiyetler arzetmekte bulunması bilhassa vilâyetler hakem 
kurulları tarafından alınan kararların başka, başka nispet
lerde olması muvacehesinde İstanbul’da ihtilâf çıkaran iş yer
leri için verilen zamların bütün işletmelere teşmili cihetine gi- 
dilemiyerek çıkarılacak her iş ihtilâfının normal mecrasını 
takiben ayrı, ayrı yüksek hakeme intikal ettirilmesi ve sâdır 
olacak karara ittibaen tatbikatta bulunulması prensip olarak 
kabul edilmiş bulunması itibarı ile İzmir işçi mümessillerinin 
dileği hakkında Tekel Müdürlüğünce yapılacak bir muamele 
bulunmadığı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

6655 4 . V . 1953

Bilâl Güler.
Çiftlik Köyünde.
50 göçmen namına. 
[Jzımköprii.

(Dilekçe özeti : Verilen arazinin 
traktörle açılması hakkında).

Dilekçi : iskân hakkı olarak kendilerine verilen 700 dö
nüm çalılık arazinin traktörle açılmasını ve müstahsil duruma 
konulmasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Bulgaristan’dan ge
len dilekçi göçmenlere verilen toprağın açılması için iki 
aded traktörün Edime Valiliği emrine verilmiş ve ilgililerin 
çalılık arazisinin sürülmesi 1 . X  . 1951 tarihinde adı ge
çen valiliğe yazılmış olduğu bildirilmektedir.



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

10594/9845 Bayur Elegyan.
66. Eue Motiffard. 
Paris - Ve

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına ve dilekçinin vekâlet işarı dairesinde işini 
takip etmekte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6656 4 . V . 1953

(Dilekçe özeti : Türkiye’ye delme
sine müsaade edilmesi hakkında).

Dilekçi : Türkiye’de doğmuş çocukluğunda Fransa’ya git
miş ve Türkiye’ye dönmek için mütaaddit teşebbüste bulunmuş 
ise de netice alamamış ve mesleki olan matbaacılık olup sahibi 
bulunduğu atölyenin makineleriyle birlikte anavatanda mesle
kine devam etmek istediğinden bahsile bu hususta gereken 
muamelenin ifasına delâlet buyurulmasmı istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Türkiye’ye dönmek 
için mütaaddit müracaatlarda bulunduğunu beyan eden dilek
çinin böyle bir müracaatı olduğuna dair ne Vekâlette ve ne de 
Dışişleri Vekâleti arşivlerinde bir bilgi bulunmamış ve muma
ileyhten hangi tarihlerde, nerelere müracaat ettiğinin'sorulma
sı ve durumu tetkik edilmek üzere doldurulacak beyanname
lerin gönderilmesi hususunun Paris Konsolosluğuna yazılmış 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6657 4 . V .1953

10595/9846 Ilamdi Kahraman. (Dilekçe özeti : Tebliğ ücretinden
Ihlâmur Cad. No. hissesine dii§en paranın verilmesi
108. hakkında).
Beşiktaş - İstanbul. Dilekçi : İstanbul Adliye Teşkilâtında 1940 senesine kadar 

mübaşir olarak icrayi vazife eylediğini ve tebliğ ücreti olarak 
ilgililerden o zaman tahsil edilmiş bulunan ve gasbedilen
47 000 lira da kendisinin de hissesi bulunduğundan bahsile hak 
sahipleriyle birlikte müsavaten hissesinin verilmesini ve bu 
haksızlığın izalesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısmda : Dilekçinin bir hak 
iddia ettiği takdirde usulen kaza mercilerine müracaat eyle
mesi icabettiği cihetle Vekâletçe yapılacak bir muamele olma
dığına dair vanlan sonuç mumaileyhe tebliğ edilmek üzere 
15 . X II . 1951 tarihinde C. Savcılığına yazılmış olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yerinde görülen Vekâlet cevabına göre
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6658 4 . V .1953

10597/9848 Bahri Yılmaz Bay- (Dilekçe özeti : Bir vazifeye tâyin
sal. edilmesi hakkında).
Vefa Cad No. 28. 
Süleymaniye - 
yazıt - İstanbul.

Dilekçi : Hususi surette birçok müesseselerde ve belediye 
►. ü eyınanıjc^ - I>e- hizrnetinde evvelce bulunduğu ve askerlikten döndükten sonra 

hiç bir yere giremediğini hamisiz ve kimsesiz olup zaruret vo 
sefalet içinde bulunduğunu beyanla bir vazifeye tâyini için 
İstanbul Valiliğine bir tezkere yazılmasına delâlet buyurul- 
masını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin il veya 
belediye dairelerinde durumuna uygun bir vazifeye tâyininin 
nazarı dikkate alınması 16 . X I . 1951 tarihinde İstanbul Va
liliğine yazılmış olup alman 11 . XII . 1951 gün ve 6204/1916 
sayılı karşılık yazıda il ve belediye dairelerinde mumaileyhin 
durumuna uygun münhal vazife bulunmadığından dileğinin 
yerine getirilmesine imkân hâsıl olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre komisyonumuzca bu hususta bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6659 4 . V . 1953

ll0;>98/9849 Osman Kılıç. (Dilekçe özeti : Bir vazife veya
Kelye'ni Köyünde. sermaye verilmesi hakkında).
Babaeski. Dilekçi : Bulgaristan göçmenlerinden olduğunu ve Baba

eski’ye iskân edildiğini lise mezunu bulunduğunu ve sağ ko
lunun omuzundan sakat olduğunu çiftçilik yapamıyacağını 
sefil ve perişan bir durumda olduğunu beyanla öğretmen vekil
liğine veyahut her hangi bir vazifeye tâyin edilmesini veya 
sermaye verilmesini istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Kadrosu mahdut 
olan Vekâletin merkez ve iller teşkilâtında dilekçinin duru
muna uygun açık görev bulunmadığından dileğinin yerine 
getirilmesine imkân görülememiş şayet fabrika ve müessese
lerde görev istediği takdirde Vekâlete bağh Iş ve işçi Bulma 
Kurumunun İstanbul Şubesi Müdürlüğüne başvurmasının 
icabettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal
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Dilekçe
No.

105!)9/98r>0

10600/9851

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

olmadığına dilekçinin Vekâlet işarı dairesinde işini takiy 
etmesinde muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6660 4 . V . 1953

Nozahat Arseven. 
Köy Enstitüsü Mü
zik öğretmeni. 
Pazarören,

(Dilekçe özeti: İstanbul, Çorlu or
taokullarından birine naldi vu- 
muriyet ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : Kendisinin Pazarören Köy Enstitüsü Müzik öğ
retmeni bulunduğu ve bu sene terfi yılı olmasına rağmen ensti
tü müdürü Bedri Aloğan’ın verdiği menfi sicil üzerine terfi 
edemediğinden ve müdürün mumaileyhin gerek kendisiyle ve 
gerekse eşi Veysel ile bir ev yüzünden aralarının açık bulun 
duğundan ve vermiş olduğu sicilin tamamen hissi sebeplere da
yandığından öğretmenler toplantısına çocuğunun hastalığından 
katılamadığından ve bu müdürün aile hayatına müdahalesinden 
dolayı kocasiyle kavga ettiğinden ve icabeden tahkikatın yapıl
madığından bahsile müzik dersleri açık olan İstanbul ve Çorlu 
Ortaokullarından birine nakil yapılmasını ve bu haksızlığın 
düzeltilmesi ve tahkiki için bitaraf, bulunan müfettişlerin gön
derilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 1950 - 
1951 yılında müspet ve verimli bir çalışma göstermediği işine 
bağlı bulunmadığı, öğrencilerle ilgisinin müspet ve memnuniyet 
verici olmadığı öğretmen topluluklarına kasten katılmadığı 
öziirsÜ3 olarak derslere girmediği anlaşıldığından terfi ettiri
lememiş ve bu durum kendisine aynen tebliğ edilerek terfiler
de müddet doldurmuş olmak kadar başarı göstermenin de lü
zumlu bulunduğu belirtilmiş ve mumaileyhanm bu durumlar 
dan dolayı öğretmen yetiştiren müesseselerde çalıştırılması 
mahzurlu görülmüş olduğundan eşi Veysel Arseven ’le beraber 
ortaokullardan birisine nakilleri cihetine gidilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ancak dilekçinin kendisinde bir hak görüyorsa kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6661 4 . V . 1953

Şerife Vardar. 
Adagüme Köyünde. 
Adagide - ödemiş.

(Dilekçe özeti : Babasından '1 
kal eden ve gasbedilen gayrimn' 
kul mallarının iadesi hakkında ı.

Dilekçi : Müteveffa babasından intikal eden emvali g'ajrrı' 
menkulesinden bir göz odayı bedelsiz olarak köy m uhtarlığ ın ın
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

tasdikim havi bir senetle üvey Akile temlik ettirmiş ve diğer 
gayrimenkullerin de hibe edildiğini iddia ile fuzulen haksız 
yere müdahale etmesi üzerine açmış olduğ u men’i müdahale dâ
vasını kazanmış ise de Temyizen kaybetmiş olduğundan bahsile 
gaspedilmiş olan hakkının iadesi esbabının istikmaline müsaade 
buyurulmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Evvelce alınan tescil 
karan gereğince tapuya raptedilen bir hektar incir bahçesi
nin verese adedi çoğaltılmak suretiyle dilekçi Şerife Vardar’ın 
açtığı dâva neticesi ikinci bir tescil karan ile istihsal edilen 
tapunun iptali dâvası sonunda: Tapunun Mart 1949 tarihine ve
48 numaralı kaydının iptaline 8 . XII . 1950 tarihinde ödemiş 
Asliye Hukuk Mahkemesince karar verilmiş olup bu ilâmın 
henüz kesinleşmediği ve yapılan işlerde usul ve kanuna, aykırı 
bir cihet bulunmadığı ve mumaileyhanın hakkım istihsal için 
henüz kesinleşmiyen karar aleyhine usulü dairesinde kanun yo
luna baş vurmasının mümkün bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercünce incelenip karara bağlan
mış olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6662 4 . V. 1953

(Dilekçe özeti : Bir üst dereceye 
terfi ettirilmesi ve 5242 sayılı Ka
nunun tadil ve tefsir edilmesi 
hakkında ).

Dilekçi : Millî Eğitim Vekâletine vâki müracaatlarında açık
ta kaldığı ayler için hiçbir tazminat ve maaş alamadığını ve em
salinin 5242 sayılı Kanun gereğince bir üst dereceye terfi ettiril
diği halde kendisinin bundan mahrum bırakıldığım ve bu hu
susta Danıştaya açtığı dâvanın reddedildiğini beyanla mezkûr 
5242 sayılı Kanunun birinci maddesinin kendi gibi mağdurlar 
lehine tadil veya tefsir edilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında: Dilekçi öğretmen 
5242 sayılı Kanunun yayımı tarihinde fülen vazifede olmadı
ğından aylığının bir üst dereceye yükseltilmesine ve bu kanun
dan faydalanmasına imkân bulunmamış ve Danıştaya açtığı dâ
vanın da 23 Mart 1950 tarih ve 762 sayılı kararla reddedilmiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği Idüşünüldü : istek tadil ve gerekse tefsir gibi bir te
sis vücuda getirmeyi istilzam eden hususlardan olmasına göre bu 
bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

101106/ 9857 Zeki Çilek.
11688/10865 'Merkez Zaferyolıt 

Okulu öğretmeni. 
Afyon.

6663 4 . V . 1953
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Dilekçe

No.

]o<;o8/os:>!)

10ü11/9862 
l(X> 12/98(53

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

No. 38 
Edirne

Zebra ö/.tuna. (Dilekçe özeti : Yapılacak haksız
Türkoğlu Malı. müdahale ve tecavüzden şikâyet).

Dilekçi : 19 yıldan beri zilyed bulunduğu evine muttasıl 
bir arsaya kasap Kâmil Ertopuz tarafından yapılan haksız mü 
dahale ve tecavüzün def'i ile yerinin aynen kendisine teslimini 
ve mağduriyetine mahal bırakılmamasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan tahkika* 
sonunda ittihaz ve 8 . 1 . 19ÎÎ2 tarihinde infaz edilen 28.12.1951 
gün ve 84 sayılı men’i müdahale karan ile tecavüzün def
edilerek mezkûr arsanın dilekçiye teslim edilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine 
getirilmiş olduğundan artık bu hususta komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6664 4 . V . 1953

Nezihe Cetiıı. (Dilekçe özeti: Çocuk doğum yar-

Demirtas Alalı. Se!- dınıı ödenmesi hakkında).
vili So. No. 
lUırsa. Dilekçi : Babasının ölümünden iki ay sonra dünyaya gelen 

çocuğundan dolayı kendisine yardım ödenmesini istemektedir.
Maliye Vekâletinin cevabi yazısında: Memurun ölümünden 

sonra dünyaya gelen çocuğundan dolayı yardıma m üstahak 

durumda olmıyan adı geçen dilekçi anaya doğum yardım: 
ödenmesinin kanunen mümkün olmadığı ve mumaileyhaya do
ğum yardımı verilemiyeceğine dair olaiı 13 . 4 . 1951 gün ve 
2784/1315 sayılı Danıştay kararından başka bir karann nıev 
cut bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve mevcut kanun hü
kümlerine göre vâki istek hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tari'.i

6665 4 . V . 1953

Kemal Gülsuyu. (Dilekçe özeti : Asker bulunduğu
Atikalip^a Zincirli- sırada kolunu kaybetmiş olduğun-
kuyu Lodos So. Med- dan maddi bir yardım yapılın«"
resesi. hakkında).
İstanbu l. Dilekçi : Askerlik vazifesini ifa ederken 195 nci piyade ala

yında sırf başkalarının ihmali ve hataları yüzünden sağ kolun
dan yaralanmış ve bilâhara bu kolunu kaybetmiş hasta ve alil 
bir duruma düşmüş olduğundan bahsile âdilâne bir şekilde 
maddi bir varlığa kavuşmasının temin buyurulmasını istemek
tedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Adı gecen
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

dilekçi er bu sakatlığından dolayı Vekâlete 27 . VIII . 1951 
tarihinde müracaat etmiş ve muamelesi ikmal edilerek rapor
ları ve vesikalarının gönderilmesi 28 . VIII . 1951 gün ve 17051 
sayı ile Beşiktaş Askerlik Şube Başkanlığına yazıldığı ve gele
cek raporlarda yazılı sakatlığı 551 sayılı Kanunun emraz cet
velinde yazılı altı dereceden birine uygun olursa mumaileyhe 
emsali gibi mâlûl maaşı bağlanabileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6666 4 . V . 1953

1*m;i :î/ 9864 Muharrem Yıldırım 
12GH4/1.1769 Demirciosmaıı So.

No. 39
Samatya - İstanbul

Dilekçi : Tahdidi sin dolayısiyle vazifesine son verildiğin
den şirkette çalıştığı sekiz buçuk senelik hizmetinin Devlette 
çalıştığı 15 senelik hizmetine eklenerek 23 sene üzerinden 
borçlanmak suretiyle tekaüt edilmesine delâlet buyurulmasım 
istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Mülga Şark De
miryollarının idareye devredildiği tarihten dilekçinin ayrılış 
tarihine kadar devam eden hizmeti mecmuu 14 sene 6 ay 30 
gün olup bu hizmeti 20 yılı doldurmadığı için 2904 sayılı Te
kaüt Kanununun 14 ncü maddesine göre mevduat ve tazminat 
verilmek suretiyle ilişiği kesilmiş ve 1 . I . 1950 tarihinden, 
itibaren meriyete girmiş bulunan 5434 sayıl) Emekli Sandığı 
Kanununun 12 nci maddesinin (C) bendinde çalışanlar Emek
li Sandığı ile ilgili olmadığından mumaileyhin Mülga Şark De
miryollarında geçen hizmetinin borçlanmak suretiyle fiilî hiz
metine eklenmesine imkân bulunmamış olduğu bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

(Dilekçe özeti : Şirkette çalıştığı 
hizmetinin Devlette çalıştığı hiz
metine borçlanması suretiyle ka
tılması ve tekaüt edilmesi hak
kında).

6667 4 . V .1953
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Dilekçe

No.

10615/9866

10621/0872

Mustafa Ka(ı*a.
Silâlı Fabrikasında 
Terkip Şubesinde 
1960 No. lı Mustafa 
Aktaş eliyle. 
Kırıkkale.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Akil ve ruh has
talıklarında uyuşturucu maddele
rin kullanılmasına ruhsal veril
mesi hakkında).

Dilekçi : Akıl ve ruh hastalıklariyle kalb, çarpıntısı ve 
adele tutuklukları gibi uzviyetin muhtelif teşrihi sistemlerine 
mahsus hastalıkların tedavisi için hipnotizm ve saire gibi 
usullerin tababet sahasında ve akıl hastalıklarına ait tatbi
katta ihtiyaç olduğunu beyanla bu usul tedavinin müstakil
len tatbiki için kendisine ruhsat verilmesini ve hiç olmazsa 
bunun uyuşturucu maddelere ait hastalıklara inhisar ettiril
mesini istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : 
Müspet ilimlerden olan tababet mesleki, bütün beşerî bilgi
lerden her an nazari ve amelî yollarla faydalanılarak tahar- 
riyat, keşfiyat ve tatbikatına devam etmekte olduğu ve bu 
sebeple 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı sanatlarının tarzı ic
rasına dair olan kanuna göre bu meslekte salâhiyet almamış 
ve ancak ilkokul mezunu bulunan kimselerin kanuna aykırı 
olarak yüksek ilim sahasında yetki almalarının imkân olmadı
ğı kanaatinde bulundukları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

6668 4 . V . 1953

Osman Keloğlu. 
Fındıklı Köyü. 
Kandıra.

( Dilekçe özeti 
hakkında).

Toprak verilmem

Dilekçi : 1941 yılında Bulgaristan’dan geldiğini icrayi zi
raat etmek üzere Kandıra Kaymakamlığınca gösterilen topra
ğın sonradan geri alındığını Kore’de iken bir dilekçe ile vâki 
müracaatına karşı Toprak Kanununun tatbikim beklemesinin 
tebliğ edildiğini ve köylerinde pek çok H a z i n e  topraklarının 
bulunduğunu beyanla toprak verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Kanuni süre içerisin
de iskân dileğinde bulunmadığı anlaşılan dilekçi ve ailesi ef
radı hakkında iskân bakımından bir muamele yapılmasına ka
nuni imkân görülememiş ve ancak çiftçi oldukları takdirde 
47|53 sayılı Kanun hükümleri dairesinde toprak ihtiyaçları
nın temin edilmesi hususunun valiliğe yazılmış olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı-
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Dilekçe
No.

1145/10371

11 '46/10372 
11903/11116

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

na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasma 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6669 4 . V . 1953

(Dilekçe özeti : 5 nci sınıf askeri 
muamele memurluyu nasbinin dü
zeltilmesi hakk ın da).

Dilekçi : Sivil memuriyette geçen 8,5 senelik maaşlı Devlet 
memuriyet hizmetinin askerlikteki hizmetine eklenerek naspla- 
rmın düzeltilmesi hususunda Millî Savunma Vekâletine yaptığı 
müracaatı nazarı itibara alınıp 7 ve 6 ncı sınıf nasplan düzel
tildiğini ancak 5 nci sınıf askerî muamele memurluğu nasbinin 
hiçbir menfi sicil almamış olmasına rağmen düzeltilmediğinden 
şikâyet ederek mezkûr sınıf nasbinin dahi 30 . V II I . 1941 ola
rak düzeltilmesinin karar altına alınmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhin; 
mezkûr müddeti hizmetinin 4712 sayılı Kanun gereğince nazarı 
itibara alınarak 6 ve 7 nci sınıf nasplannın düzeltildiği her ne 
kadar 5 nci sınıf nasbi da 30 Ağustos 1941 tarihine götürülmesi 
gerekmekte ise de sicil durumu müsait olmadığı için buna ka
nuni imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında bu bakımdan komisyonumuzca bir muamele ifasına ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6670 4 . V . 1953

(Dilekçe özeti : Bolu Orman İş
letmesinde vâki yolsuzlukların 
mahallen tahkik ettirilmesi talebi
ne dair).

Dilekçiler : Bolu Orman İşletmesinde; 0 madde halinde mü
cerret vukuunu iddia ve ispat edeceklerini beyan ettikleri yol
suzlukların mahallen tahkik ettirilmesini istemektedirler.

Tanm Vekâletinin cevabi yazısında : Keyfiyetin mahallen 
vekâlet müfettişlerinden Tahsin Nahit Uygur’a tetkik ettirilip 
alınan 21. X I . 1951 gün ve 86 sayılı basit rapora nazaran; ileri 
sürülen iddialardan hiçbirinin tahakkuk etmediği anlaşılarak 
dosyanın muameleden kaldırıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında

Muharrem Yıldırım. 
Karacasu Köyünde. 
Bolu.

M. Kemal Er km eıı. 
Kd. 5. S. As. MI. Me. 
Urfn.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

6671 4 . V . 1953

11147/10373 Ahmet Turan So-
ğancıoğlu.
Koç Mah. den, 
Hafik.

(Dilekçe özeti : Hâkimler Kanu
nunun 4 ncü maddesinin Adak 
Vekâletince yanlış tatbik olundu
ğundan şikâyet).

Dilekçi : 1949 yılı Hukuk mezunlarından olup tarihten 14 
ay önce Hâkim muavinliğine tâyini için yaptığı müracaatının; 
Hâkimler Kanununun 4 ncü maddesinde derpiş olunan ve dip
loma derecesinin sebebi tercih olarak gösterilmesi keyfiyetinin 
müracaat senesi nazan itibara alınmaksızın tatbik olunması 
keza Devlet hesabına okumuş olanlar için bu kayda dahi riayet 
olunmaması yüzünden, el’an yerine getirilememiş bulunduğun
dan şikâyet ederek ancak senesi içerisinde müracaat edenler 
arasında gözetilmesi icabeden bu kaydın bu suretle tatbik edil
memesinin kendisi ve emsallerinin mağduriyetini intaç etmekti 
olduğundan bu halin ortadan kaldırılmasını istemektedir.

Adalet Vekâleti cevabi yazısında : Hâkimler Kanununun 
5457 sayılı Kanun ile değişen 4 ncü maddesinin ikinci fıkra
sında «Adaylığa ihtiyaçtan çok istekli olursa tâyinlerde Hukuk 
tahsiline ait diploma derecesine bakılarak iyi dereceliler orta 
derecelilere ve pek iyi dereceliler hepsine ve derecede eşitlik 
halinde önce müracaat edenler sonrakilere ve doktora yapmı? 
olanlar hepsine tercih olunurlar.» denilmekte ve buna tebean 
da her derece için ayrıca birer sıra defteri tutulmakta oldu
ğundan dilekçinin de orta derecelilere ait defterin 75 nci sıra
sında kayıtlı bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza mercüne ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6672 4. V. 1953

J1148/10374 Ahmet Erkan.
Sandıkburnu No. 19. 
Yenikapı - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Personel sını]llld 
nakli veya muamele memurhğ' 
veya sivil her hangi bir mon,ır 
luğa tâyini hakkında).

Dilekçi : Erciş 10 ncu seyyar jandarma alayında çalışmak' 
ta iken h iç b ir  sun’u taksiri olmaksızın sol gözünden âmâ Ka 
dığını ve aldığı raporlarda da faal kıta hizmeti göremiye^ 
belirtilmiş bulunduğunu beılirterek sınıfının değiştirilerek Per



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

11149/10375 Niyazi Urener.
Makine ve Kimya 
Endüstirisi Kurumu 
¡Tüfek Fabrikası 
Aparat Şubesi Şefi 
No. 27.
Kırıkkale.

11151/10377 Haşan Yakar.
İstiklâl Malı. 221 nci 
So. No. 14.
Adana.

sonel veya muamele sınıflarından birine naklolunmasını iste' 
mektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
gözünde vukubulan körlük hâdisesinin vazife esnasında ve va
zifeden mütevellit olduğu sabit görülerek askerî muamele sını
fına nakil muamelesinin derdest bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; yerine getirile
ceği anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele 
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6673 4 . V . 1953

(Dilekçe özeti : Deniz fabrikala
rında ve Devlet Demiryollarında 
geçen hizmetlerinin Tekaüt San
dığına kayıtlı müddeti hizmetine 
eklenmesi hakkında).

Dilekçi : 1914 yılından 1935 yılma kadar Deniz fabrikala
rında ve Devlet Demiryollarında geçen hizmetlerinin Askerî 
Fabrikalar Tekaüt Sandığında mukayyet bulunan müddeti hiz
metine katılmadığından şikâyet etmektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Millî Savun
ma Vekâleti emrindeki iş yerlerinde çalışan işçilerin tekaütlük
lerini sigorta eden 3575 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin an
cak vekâlet teşkilâtında çalışanlara ait olup ve geçici birinci 
maddesinde de 895 numaralı Kanunim meriyetinden sonra bu 
teşkilâtta geçmiş hizmetlerin borçlanma suretiyle kabul oluna
bileceği derpiş edilmiş bulunduğundan dilekçinin bu kanunun 
neşrinden önceki mezkûr hizmetlerinin kabulüne imkân görü
lemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercüne müracaatta muhtar olan 
dilekçinin vâki talebi hakkında komisyonumuzca bir muamele 
ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6674 4 . V . 1953

(Dilekçe özeti : Emeklilik hakkı
nın tanınmadığından şikâyet).

Dilekçi : 1928 yılında intisap edip ve 25 yıldır çalışmakta 
olduğu Demiryolları idaresinden 1317 doğumlu olmasma bina
en ve emekli hakkı tanınmaksızın kaydinin terkin edilmiş bu
lunduğundan şikâyet etmektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : 16 . I . 1942 tari
hinde idareye intisap etmiş bulunan dilekçinin; dosyasında 
mevcut nüfus tezkeresi suretine ve kayıtlı bulunduğu Zara Nü-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

fus Memurluğundan talep olunan kütük kaydine nazaran 1307 
olan doğum tarihi itibarı ile 60 yaşını doldurmuş olduğundan 
yaş tahdidi suretiyle emekliye sevkedildiğini ve tekaüde tâbi 
hizmeti 9 sene 8 ay 14 günden ibaret bulunması hasebiyel ken
disine emekli maaşı da bağlanamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına 
ve dilekçinin kaza merdine dahi müracaatta muhtariyetine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6675 4 . V . 1953

( Dilekçe özeti : İskân yolu ile ve
rilmiş ol em arazilerinin eller ind in  
/ılınmaması hakkında).

Dilekçiler : 1951 yılında yurda hicret eden Bulgaristan 
göçmenlerinden olup iskân olundukları köyde Hükümetçe ken
dilerine teslim edilen Hazine yerlerinin bu kere Kızılcıkdere 
köylerinin teşviki ve valilik emriyle ellerinden alınmak istenil
diğinden şikâyet etmektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçilerin iskânlarına 
tahsis olunan arazilerin uhdelerinde bırakılarak şikâyete mevzu 
teşkil eden ihtilâfın halledildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre yerine getiril
miş olduğu anlaşılan talep hakkında bu bakımdan komisyonu
muzca bir muamele ifasına mahal görülemediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6676 4 . V . 1953

(Dilekçe özeti : Ayırma Meclisi 
karan dairesinde ve kıdemine uy
gun bir hâkimliğe tâyin olunması 
hakkında).

Dilekçi : 16 yıl Savcı ve Yargıç olarak emek vermiş olduğu 
mesleke tekrar tâyini için vâki müracaatı üzerine örneği ekli 
vekâlet yazılarından da anlaşılacağı üzere: Ayırma Meclisince 
tâyini kararlaştırılmış olduğu halde - vekâletçe derecesine uy
gun bir kadro bulununcaya kadar talebinin is’af olunamayaca
ğının bildirildiğinden şikâyet ederek mezkûr karar dairesinde ve 
halen almakta olduğu 90 Ura maaşla kademine uygun bir hâ
kimliğe tâyin olunmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : 4 ncü Umumi Müfet
tişlik adlî müşaviri iken 1945 tarihinde Denizli Lisesi tarih, 
coğrafya öğretmenliğine naklen tâyin olunan dilekçinin bilâ
hare hâkimliklerden birine tâyin olunması hakkında yaptığı

11157/10383 Ziya Gökalp.
Lise öğretmenlerin
den.
Avukat ve eski 
Yargıç.
Denizli.

11153/10379 Osman Kocaman ve 
ar.
ı Bayram d e re Köyü. 
Üsküp - Kırkla reli.



_  27 —

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

11160/10386 Kemal Çeliköz.
Maliye Vergi Me
mur yardımcısı. 
Havza - Samsun.

11171/10394 Mehmet Kocabü-
yük.
Kadriyeli manifa
turacı Nuri' Sahaplı 
eliyle.
Serik - Antalya.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

müracaat üzerine; Ayırma Meclisince tekrar mesleke alınması 
hususunda karar verildiği ve tâyininin yapılması dolayısiyle 
açtığı idari dâvanın da Şûrayı Devletçe reddedildiği ancak
1947 yılında; Dikili Sulh Hâkimliğine tâyin olunan mumailey
hin muayyen müddet içerisinde vazifesine başlamaması sebe
biyle müstafi addedildiği.

Dilekçinin vâki müracaati dolayısiyle Ayırma Meclisince 
tekrar mesleke alınması kararlaştırılmış ise de; bu durumda 
olan 73 şahıs bulunması itibariyle derecesine uygun bir açık 
bulunduğu vakit emsali arasında tâyininin yapılacağı; muma
ileyhin takdiren bir göreve tâyini için de bir mecburiyet olma
dığı belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6677 4 . V . 1953

(Dilekçe özeti : Bir üst dereceye 
terfi ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : 15 yıllık bir memur olduğu halde maaşının el'an 
15 lira olduğundan tazallümü hal ederek müddetini de dol
durmuş bulunduğundan 4598 sayılı Kanundan istifade ettiri
lerek 20 liraya terfi ettirilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 15 liradaki asgari 
terfi süresini doldurmuş olan dilekçinin ehliyeti de usulü 
dairesinde belirtildiği takdirde aylığının 20 liraya çıkarılma
sında kanuni bir mâni kalmıyacağı bu husus için Samsun 
Valiliğine de yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına 
ve dilekçinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6678 4 . V .1953

(Dilekçe özeti : Tahtı tasarrufun
da bulunan arazinin elinden alın- 
marnası hakkında).

Dilekçi : Emek ve masraf ihtiyar etmek suretiyle meyda
na getirip ve 6 yıldır tahtı tasarrufunda bulunan 70 dönümlük 
tarlasının elinden alınarak göçmenlere verilmek istenildiğin
den şikâyetle buna mahal bırakılmıyarak adına tapulandırıl- 
masmı istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin aynı za
manda vekâlete yaptığı müracaat üzerine durumun incelen©-
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rek gereğinin ifası zımnında Antalya Valiliğine yazıldığı bil

dirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve dilekçinin kaza mercii

ne müracaatta muhtar bulunduğuna göre vâki talep hakkın 
da komisyonumuzca tâyini muameleye mahal olmadığına ka

rar verildi.
Karar No. Karar tarihi

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

6679 4 . V . 1953

11172/10395 Mehmet Yılmaz. 
12070/11216 Arpaemini Yokuşu 

No. 33.
Topkapı - İstanbul.

11176/10399 Mustafa Yılmaz 
13233/12328 ve ar.

Yukamöğüt kö
yünde.
Seyitgazi.

(Dilekçe özeti : Orduda veya sivil 
bir hizmette tavzif olunması hak
kın da).

Dilekçi : Veteriner gediklisi olarak orduda vazife görmek
te iken ve ufak bir geçimsizlik yüzünden sicil âmiri tarafından 
verilip ve müteselsil sicil âmirleri tarafından alelusul tasdik 
olunan menfi sicil dolayısiyle ordudan çıkarılmış olduğunu ve 
bu mevzuda Devlet Şûrasında açtığı dâva hakkında Millî Sa
vunma Vekâletince zaman aşımı beyanı ile defi dermeyan edil
diğini belirterek bu kararın iptali ile orduda tekrar tavzif 
olunmasını ve bu halin polis stajyerliğine kabulüne mâni olup 
olamıyacağının tâyin buyurulmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Salâhiyetli 
sicil üstü tarafından mevzuat dairesinde tanzim olunup ve mü
teselsil âmirce de tasdik olunan menfi sicil dolayısiyle 5434i 
sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin E fıkrasına tevfikan disip
linsizlik ve yetersizliği sebebiyle ordudan çıkarılmış olan di
lekçinin bu mevzuda Vekâlet aleyhine idari dâva dahi açmış 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Evvel emirde tetkiki kaza merciine ait 
olup ve Devlet Şûrasmca dahi İncelenmekte bulunduğu anla
şılan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6680 4 . V .1953

(Dilekçe özeti : Göçmenlere veri
len arazilerin iadesi hakkında).

Dilekçiler : Bulgaristan göçmenlerinden olup ve köylerine 
yerleştirilmiş bulunan bir haneye ev yeri ve tarla vermek üze
re gelen komisyonun köyde hâli arazi bulunmasına rağm en; 
kendilerine a it arazilerden bir kısmına vazıyed ederek m ağdu
riyetlerine sebebiyet vermiş bulunduğundan şikâyetle arazile
rinin iadesi esbabının temin buyurulmasını istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : İskân K o m is y o n u n c a  

bu göçmen ailesine tahsisi ve adına tescil edilen arazinin sa*
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

hipsiz ve hâli araziden bulunmasına rağmen bir hak iddia et
tikleri takdirde mahkemeye müracaatta muhtar olduklarının 
dilekçilere tebliğ edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ye Vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında komisyonumuzca tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine ve dilekçilerin kaza merciine dahi müracaatta 
muhtar bulunduklarına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6681 4 . V . 1953

11180/10402 Habip Taşdemir 
■ ve ar.

Taşlılarla Bağla r- 
başı mevkii No. 
161.

Eyüp - Rami. 
İstanbul.

(Dilekçe (keti : İskân yolu ile ve
rilen arazilerine tecavüz olunma
ması hakkında).

Dilekçiler : 1947 yılında iskân olunup bu tarihten beri 
imar ve ihya etmekte bulundukları Rami Taşlıtarla ve Bağlar - 
başı mevkilerinde kâin yerlerine bu kere buralara yerleşti
rilecek Bulgaristan göçmenleri için yapılacak evler dolayısiy- 
le tecavüz edilmeye başlandığından şikâyet ederek bu tecavü
ze mahal bırakılmamasını istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Rami - Taşlıtarla 
mevkiinde yaptırılan 2014 evlik göçmen mahallesi sahasının 
tamamen Hazine adına tapulu bulunduğundan imar ve ihya 
dolayısiyle tecavüzün mevzuubahis olamıyacağı ve iddianın 
da bu suretle yersiz ve mesnetsiz bulunduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki talep 
hakkında komisyonumuzca tâyini muameleye mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6682 4 . V . 1953

10407 Ahmet Lâçinkaya. 
Atatürk Bulvarı 
No. 86.
Ankara.

(Dilekçe özeti : Dışardan getirdi
ği lise bitirim imtihanlarında kal
dığı 2 dersten imtihan hakkı veril
mesi talebine dair).

Dilekçi : Erciş ilkokelundan mezun olup burada ortaokul 
bulunmaması yüzünden tahsiline devam edemediğini ve bilâ- 
hara bin bir müşkülât içerisinde Ankara’ya gelerek bu tahsili
ni ikmal ettiğini bir taraftan hayatını kazanırken 1949 yılın
da dışardan lise bitirme imtihanına girdiğini ve 6 dersten 
muvaffak olduğunu, pederinin vefatı dolayısiyle Van’a gide
rek buradaki lisede ve tekrar Ankara’da mütaakıp yıllarda 
imtihanlara girdiğini, geçirdiği sıkıntı ve sıhhi mazeret yüzün
den nihayet 2 dersten muvaffak olamadığı için bu imtihanlara 
hariçten girme hakkını kaybettiğini ancak 2 dönemde tamam-
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Dilekçe
No.

11186/10408

lamak ve geçtiği dersler de dâhil tekrar imtihana tâbi tutul
mak şartı ile yeni bir hak dahi verilebileceğinin bildirilmiş ol
duğunu belirterek,

Hayatını kazanma şartları ve geçim zorlukları içerisinde 
tahsil hayatında bu derece gösterdiği başarı nazarı itibara 
alınmak suretiyle sadece bu iki dersten imtihana girme hak
kının verilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Talimatname
ye tevfikan 4 imtihan hakkını kullanarak neticede geometri, 
kimya, İngilizce ve edebiyattan başarı gösteremiyen dilekçiye 
başaramadığı dersler için tekrar imtihan hakkı verilmesine ta
limatname hükümlerinin müsait olmadığı, ancak iki dönemde 
tamamlamak şartı ile yeni baştan lise bitirme imtihanlarına 
girebileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

6683 4 . V .1953

(Dilekçe özeti : İskân talebine 
dair).

Dilekçi : 1951 yılında ciğerlerinden rahatsız olarak yurda 
geldiğini, gördüğü tedaviye rağmen iskân olunduğu Çankırı Vi
lâyeti Aşağı - Alâgöz Köyünün havası ile imtizaç edemediği için 
ve bizzarur bir daha iskân talebinde bulunmıyacağı yolundaki 
kâğıtları imza ederek buradan Karamürsel’in Keyikdere Köyü
ne naklihane ettiğini ve kendisinin hâlen hastanede yatmakta 
bulunduğunu belirterek efradı ailesinin perişanlığına mahal 
bırakılmamak üzere icabeden yardımın yapılmasını istemekte
dir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : İskân mevzuata muva
cehesinde; iskân hakkına sahip göçmenlerden olduğu anlaşıM1- 
ğı takdirde dileğin yerine getirilerek neticenin dilekçiye de bil
dirilmesi hususunun Kocaeli Valiliğine yazıldığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre: 
vâki talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Haşan Kaymak. 
Keyikdere Köyünde 
Karamürsel.

6684 4 . V . 1953



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

11187/10409 Mehmet Tangaz. 
Muhtar.
Divanı Karaağaç 
Köyünde.
Akçabeyli - Kandıra

11188/10410 Hüsnü Tufan.
ve arkadaşı. 
Karaboyu Köyü. 
Bitlis.

(Dilekçe özeti : 15 yılda imar ve 
ihya ettikleri arazilerin göçmenle
re verilmek istendiğinden şikâyet)

Dilekçi : 449 nüfuslu olan köy halkına izafeten yaptığı bu 
müracaatında; 15 yıl önce yerleşmiş bulundukları Karaağaç 
Köyünün batak ve sıtmalık olan arazilerini emek ve masraf 
ihtiyar ederek bu tarihten beri kabili istifade bir hale getirdik
leri halde bu kere göçmenlere verilmek üzere kendilerinin bu 
arazileri terketmeleri için kaymakamlıkça tebligat yapıldığından 
şikâyet etmektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin aynı mev
zua ait İçişleri Vekâletinden alınan dilekçesi üzerine; her han
gi bir hak ziyama mahal bırakılmaması için Kocaeli Valiliğine 
yazılmış ise de 29. X I . 1951 tarihli son dilekçesine nazaran iş
galleri altındaki arazilerin göçmenlere dağıtılarak ve bunlar 
adına tapuya tescil edilmiş olduğu anlaşıldığından bu hususta 
idareten yapılacak bir muamele kalmadığı.

Bu kazada Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümlerine 
göre arazi dağıtımına başlandığı vakit toprak ihtiyaçlarının göz 
önünde bulundurulması için tekrar valiliğe yazıldığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Bu yerler üzerinde her hangi bir kanuni 
hak iddia olunduğu takdirde alâkalıların kaza merciine müra
caatta muhtar bulunmalarına binaen vâki talep hakkında ko
misyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

6685 4 . V .1953

(Dilekçe özeti : Bitlis eski beledi
ye reisi Suphi vs arkadaşlarının 
yaptıkları fena muameleden şi
kâyet).

Dilekçiler : Elindeki 8 parça tapuya müsteniden köylerine 
ait bilcümle araziyi tesahup etmeye kalkışan ve kendisine rey 
vermedikleri için halka muhtelif yollardan tazyik ve fena mu- 
amelerlerde bulunan Bitlis eski Belediye Reisi Suphi Menteş 
ve yakınlarından olan Âdil Şerefoğlu ve Cumhuriyet Halk 
Partisi eski başkanı iken halen Hükümet doktoru bulunan Ziya 
Kebeloğlun’dan şikâyet etmekte ve haklarında icabeden tah
kikatın yaptırılmasını istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Karaboy Köyünde 
mevcudiyeti tesbit olunan 8 parça tarladan nısfının mütegayyip 
eşhastan müntekil Hazine malı diğer nısfının da Yusuf ve Da
vut adındaki şahıslara aidiyeti bakımından bu Hazine 
hissesinin 2644 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre adı geçen-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

lere satılmış bulunduğu mevcudiyeti iddia olunan sair Hazine 
mallarının mevcut olup olmadığı cihetinin Tapulama Komisyo
nunca incelenmek suretiyle hakikati halin tezahür edeceği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında komisyonumuzua bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6686 4 . V . 1953

11189/10411 Hikmet Tandoğan.
Akçalan Mah. Öner 
So. No. 15. 
Eskişehir.

(Dilekçe özeti : Haksız yere •ordu
dan tardedildiğinden şikâyet).

Dilokçi : Eskişehir Hava Tümeni emrinde makinist gedikli 
çavuşu olarak vazife görmekte iken 1949 Mart ayı içerisinde 
aldığı 100 lira avansı; evlâdının tedavisi ve nihayet tekfin ve 
tedvin masrafı olarak sarfedip ve aynı ay içerisinde mahsubu
nu yaptıramadığı için bölük komutanının kendisine olan garazı 
yüzünden ve Askerî Ceza Kanununun 14 ncü maddesine daya
nılarak ordudan tardedilmiş bulunduğundan şikâyet ederek her 
bakımdan temiz ve şayanı takdir görülecek olan dosyasının 
tetkik buyurularak hiçbir tahkik ve tetkikat yapılmaksızın 
hakkında tatbik olunan bu muamelenin; 5677 sayılı A f Kanu
nundan da istifade ettirilmemek suretiyle mağduriyetini tevlit 
etmekte bulunduğu cihetle vazifesine iadesi esbabının temin 
buyurulmasmı dilemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 3779 sayılı 
Kanunun 14 ncü maddesi gereğince; sicili orduda hizmet gör
mesine mâni bulunan dilekçinin 8 . VI . 1949 tarihli vekâlet 
onayı ile terhis olunmak suretiyle ordudan çıkarılmış bulundu
ğu ve 3410 sayılı Kanunun değişik ikinci maddesine göre idari 
dâva mevzuu dahi olamıyacak bulunan bu muamelenin 5677 
sayılı Af Kanununun 7 nci maddesi ile bu kanunun şümulü dı
şında bırakılmış olduğundan mumaileyhin tekrar muvazzaf 
olarak orduya alınamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Hakkında tatbik olunan muamelede 
mevzuata aykırılık iddiasında bulunduğu takdirde dilekçinin 
Askerî Temyiz Mahkemesine müracaatta muhtariyetine idari 
dâva konusu dışında bırakılan sicillerde yazılı kanaat ve mü
lâhazaların da Yüksek Meclisin bu konu ile ilgili muhtelif ka
rarları muvacehesinde komisyonumuzca incelenmesi kabil ol
madığından bu sebebe mebni vâki talep hakkında komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6687 4 . V . 1953
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(Dilekçe özeti : 2556 sayılı Hâ
kimler Kanununun 126 ncı mad
desinin tefsir olunonası hakkında).

Dilekçi : Ceza evi müdürü iken tahtı muhakemeye alınıp ne- 
ticei muhakemede beraet etmiş bulunduğu halde açık maaşla
rının ödenmemesi üzerine açtığı idari dâva ve tashihi karar ta
lebinin reddedilmiş bulunduğundan tazallümühal ederek bu hak
sız muameleye mesnet ittihaz olunan Hâkimler Kanununun 126 
ncı maddesinin tefsir olunmak suretiyle açık maaşlarının ve
rilmesini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin ordu ve 
jandarmadaki hizmetlerinin fiilî ¡hizmetinde nazara alınabil
mesi için küçük zâbit mektebinden neşet ettiğini tevsik etmesi 
icabettiği,

Açık maaşının verilmemesi keyfiyetinin de Adalet Vekâletini 
ilgilendirmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara buğ- 
lanmış olan bir meseleye taallûk edip ve aynı zamanda bir tefsir 
teklifini mutazammın bulunan vâki talep hakkında komisyonu
muzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Konıisyun kararı ve ne sebepten verildiği

6688 4 . V . 1953

11193/10413 Sinanlı Köyü îhti 
yar Heyeti.
Alpullu.

Dilekçi : Alpullu Şeker Fabrikasına ait olup ve köy merası 
içerisinde kalan İ2850 dekar arazinin peşin para ile satılmak 
istendiğinden bahsile köy halkının fakir ve araziye muhtaç bir 
durumda bulunmalarına binaen mezkûr yerin 3 sene de ödetil
mek üzere kendilerine tevzi olunmasını istemektedir.

işletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr arazinin 
beher dönümünün 50 lira üzerinden ve bu köyde mukim toprak
sızlara satılması ve 1/4 i peşin mütebakisi 3 mahsul yılında tah
sil olunduktan sonra alanlar adına temlik olunması hususunu 
adı geçen şirket yönetim kurulunca karara bağlanmış bulundu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

(Dilekçe özeti : Alpullu şeker 
Fabrikasına ait olup satünmk is
tenen 2850 dekarlık arazinin köy
leri halkına satılması hakkında).

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

111!»2/104:12 Ililmi Aybar.
öeza Evi Müdürü. 
Aydın.

6689 4 . V . 1953



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

11104/10414 Rahmi Başkan.
Eski Sağlık Memu
ru.
Bafra.

11196/10416 Halil Çalışkan ve ar. 
Fatlı Köyünde. 
Niksar.

(Dilekçe özeti : Hakkı miıkimli 
olan sağlık memurluğuna tâyin 
olunmadığından şikâyet).

Dilekçi : Trabzon Küçük Sıhhat Memurları Mektebinden 
mezun olarak 1335 yılında sıhhat memurluğu ile Sağlık Vekâ
leti Teşkilâtına intisap ettiğini ve son defa 25 lira kadrolu me
mur olarak çalışmakta iken kadro harici kaldığını, tekrar tâ
yini için yaptığı müracaatlarına karşılık ancak 15 lira maaşlı; 
ve müktesep hakkının dununda bir vazifeye tâyin edilebilece
ği bildirildiğinden, kabul etmemesi üzerine müstafi addedilip 
ve Teşkilât Kanununun 60 nci maddesinden bahsile bir daha da 
teşkilâta alınmadığından şikâyet etmektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : 75 
lira ücretli Bafra Frengi Savaş Sağlık Memuru iken 4644 sa
yılı Kanunun geçici 7 nci maddesine göre vazifesi ile ilişiği 
kesilmiş olan dilekçinin mektepsiz bulunması hasebiyle 3017 
sayılı Kanunun değişik 59 ve 60 nci maddelerine tevfikan tav
zifi mümkün olmadığı halde her nasılsa 15 lira maaşla tekrar 
tâyin edilmiş bulunduğu, ancak bu vazifeyi kabul etmediği 
için müstafi sayıldığı zikrolunan maddei kanuniyeye göre 
muayyen menşeli memurların sıhhat memuru olarak istihdam 
olunmaları caiz bulunduğundan mektepsiz olduğu halde sıhhat 
memuru olarak istihdam edilmiş buüunan müştekinin bu hak
kının ancak memuriyetinin devamı müddetine münhasır olup, 
istifa veya sair sebeplerle ayrılma halinde kalkmış olacağı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında bu bakımdan komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6690 4 . V .1953

( Dilekçe özeti : İskân işlerinin 
menfaat mukabili sü rü n cem ed e  

bırakıldığından şikâyet).

Dilekçiler : Bulgaristan göçmenlerinden olup yerleştirilmiş 
bulundukları Niksar Kazasının muhtelif köylerinde; bu kaza
nın mütenefizanından bulunan Bazlıoğlu Hamdi ve adamla
rının alâkalılara temin ettikleri menfaat yüzünden 8 a y d ı r  el an 
iskân işlerinin ikmal olunup ve müstahsil bir hale getirilememiş 
olduklarından şikâyet etmektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçilerin idd ialarının  
varit olmayıp kendilerinin süratle iskân olunarak topraklan
ılın da adlarına tescil edildiği ve arazilerinin de kabili zeri bir1 
hale konulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki talep hak-
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kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarilıi

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

6691 4 . V . 1953

(Dilekçe özeti : Sepkeden vatani 
hizmetlerine karşılık ev ve toprak 
verilmesi hakkında).

Dilekçi : Birinci Cihan Harbi ve ona takaddüm eden günler 
de keza Millî Mücadelede sepkeden vatani hizmetlerinden 
bu meyanda iki senelik esaret hayatından ve yara almış bulun
duğundan bahsile kendisine toprak ve ev verilmesini istemek
tedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununa tevfikan dilekçiye ev ve ev yeri verilmesinin 
mümkün bulunmadığı; ancak Karasu Kazasında arazi dağıtı
mına başlanmaya kadar toprağa muhtaç çiftçilerden olup ve 
Devlete ait boş arazi bulunduğu takdirde mahallî maliyesince 
kendisine kira ile arazi verilmesinin kabil olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6692 4 . V . 1953

11199/10439 Tevfik Özdemir. 
■Malûl Gazi.
Haşan Siviş Kahve
sinde.
Karasu - Kocaeli.

11-17/10426 Ahmet Göçer. 
Mamuoğlu. 
Reyhanlı - Hatay.

(Dilekçe özeti : Ilasan ve Şemset
tin Miirseloğulları tarafından
4 500 dönümlük bir Ifazine arazi
sinin fuzulen işgal olunduğu hak
kında ihbar).

Dilekçi : Reyhanlı Kazasının Çakaltepe ve Karahüyük köy
leri civarında bulunan 4 500 dönümlük ve Hükümetçe kurutul
muş olan Hâzineye ait arazinin Haşan ve Şemsettin Mürsel- 
oğullan tarafından füzülen işgal ve dolayısiyle Hazine zararı
na hareket edilmekte bulunulduğundan, keza bu şahısların 
toprağa muhtaç olup komisyon marifeti ile kendilerine arazi 
dağıtılan şahısların arazilerine de tecavüz etmekte oldukların
dan şikâyet etmektedir.

Baş ve Maliye vekâletlerinin cevabi yazısında : Zikrolunan 
batak sahanın; 1932 ve 1935 yıllarında aldıkları ruhsata daya
narak kurutulmuş bulunduğundan bahsile ve adlarına tescili 
için müracaat eden adı geçenlerin; bu müracaatları üzerine 
ve 5516 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince teşekkül eden 
komisyon tarafından yapılan inceleme neticesinde ancak 2593
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

dekarlık kısmının adlarına tesciline karar verilmiş olduğu ve 
b u  karar aleyhine defterdarlıkça Devlet Şûrasında açılmış 
olan dâvanın da henüz bir neticeye bağlanmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş bulunduğu 
anlaşılan talep hakkında bu balamdan komisyonumuzca yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6693 4 . V . 1953

İJ221/10429 Mehmet Yılmaz. (Dilekçe özeti : Iluksız yere urdu
iArapcamii Yokuşu dan çık ani (lığından şikâyet).
No. 38.
.Şehremini - İstan
bul.

Dilekçi : Veteriner gedikli erbaşı olarak orduda 25 yıl fi
ilen hizmet ettikten sonra sicil âmiri ile aralarında vâki ufak 
bir geçimsizlik yüzünden verilen ve müteselsil sicil âmirleri 
tarafından usulen tasdik olunan menfi sicil yüzünden; disip
linsizlik ve yetersizlikten ordudan terhis edilip ve 5619 sayılı 
Kanuna göre yedeğe ayrıldığını ve bu mevzuda açtığı dâva üze
rine do Millî Savunma Vekâletince hiçbir esasa istinadedil- 
meden dâvanın müruruzaman yönünden reddi hakkında defi 
dermeyan olunduğundan şikâyet ederek müddeti içerisinde aç
tığı bu dâvaya rüyet olunmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 3 üst sicil 
âmirinin verdili menfi sicilden ötürü ve 5434 sayılı Kanunun 
39 ncu maddesinin E fıkrasına tevfikan disiplinsizlik ve yeter
sizliği sebebi ile ve sicillen ordudan çıkarılan dilekçi hakkında 
tatbik olunan bu muamelenin; şekil, salâhiyet ve esas nokta 
lanndan tamamen mevzuata uygun bulunup ve 3410 sayılı K a 

nunun değişik 2 nci maddesi gereğince idari dâva mevzuu 
dahi yapılamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevzuubahis idari tasarrufun mevzuata 
tevafuk ve ademitevafuku cihetinin incelenmesi Askeri Tem
yiz Mahkemesine ait bulunmasına, keza idari dâva mevzuu 
yapılamıyacak olan sicil işlemlerinin de bu babtaki Yüksek 
Meclis kararlan muvacehesinde komisyonumuzca dahi incelen 
mesi mümkün bulunmadığından vâki talep hakkında bu sebep
lere binaen bir muamele İfasına, ma.ha.1 olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

6694 4 . V . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

P1224/10432 Rifat Tuk sal.
Delikliçmar Malı.
Kışla Cad. No. 41. 
Bakkal.
Denizli.

(Dilekçe özeli : Fazladan tahak
kuk ettirilen 77 lira verginin kal
dırılması hakkında).

Dilekçi : Zonguldak Vilâyetinin Kozlu ocağında açtığı kü
çük bir sebze dükkânındaki iştigalinden dolayı ve 1048 yılı 
için fazla olarak adına ikmalen tahakkuk ettirilen 77 liranın 
kaldırılmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin; fazlalığı
nı iddia ettiği 77 liranın matrah farkından mütevellit ve ik
malen tarhedilen bir vergi olduğu ve tatbik olunan muamele 
de kanun hükümlerine aykırılık görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza mercüne ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına 
karar verildi

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

6695 4. V . 1953

/1043I) liasim Kundakçı.
Ertuğrul Malı. Hacı 
İsmail Fabrikası. 
Bergama.

( Dilekçe özeti : Muafiyet tezkere
ni olduğu halde tarholunan cezalı 
Muamele Vergisinin kaldırılması 
veya taksite bağlanması hakkın
da).

Dilekçi : İşletmekte olduğu yağ tâsir fabrikasının bidayeti 
tesisinde Mâliyece tesbit olunan motör kuvvetine nazaran Mu
amele Vergisi muafiyeti kabul edilip ve kendisine de muafiyet 
tezkeresi verilmiş olduğu için müşteriden hiçbir vergi dahi 
tahsil etmediği halde bilâhara motörün ilk kuvvetinin 40 bey
girden yukan olduğu ileri sürülmek suretiyle 1948-1949 yıllan 
için adına 43 küsür bin liralık cezalı vergi tarholunup ve fab
rikaya haciz vaz’edildiğinden ve satışının da mukarrer bulun
duğundan keza bu mevzuda açtığı dâvanın dahi Devlet Şûra- 
smca reddedildiğinden şikâyet ve tazallümühal ederek bu hak
sız verginin affını, mümkün olmadığı takdirde emvali bankaya 
ipotek edilmek suretiyle uzun vâdeli bir banka yardımı yapı
larak borcun muayyen taksitlerle ödenilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 24 . VI . 1950 tarihli 
telgrafı ile daha önce gene Yüksek Meclise müracaat etmiş bu
lunan dilekçi hakkındaki bu tarhiyat dolayısiyle 6 . VI . 1951 
tarihli yazı ile arzolunduğu üzere : Devlet Şûrasmca dahi in
celenmek suretiyle kesinleşmiş bulunan mezkûr vergi tahak- 
kukatmda kanun hükümlerine aykırı bir cihet görülmediği 
gibi af, tecil veya taksite bağlanmasına da imkân bulunmadı
ğı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

vâki talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6696 4 . V .1953

11226/10434 Mustafa Şahin.
Adalet Mübaşiri. 
Doğanşehir.

( Dilekçe özeti : Maaşlı kadroyu 
geçirilmesi hakkında).

Dilekçi : Mübaşir kadrolarının ücretli ve maaşlı olarak 
tefrik edilmiş bulunması mağduriyetlerini tevlit etmekte oldu
ğundan bahsile ücretli kadroların maaşlı kadrolarla tebdil 
olunmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Adalet teşkilâtın
daki ücretli mübaşir kadrolan 1 Mart 1952 tarihinden itiba
ren bütçeden çıkarılıp 5858 sayılı Kanımla bunlann yerine 
15 şer lira maaşlı mübaşir kadrosu kabul edildiği, Doğanşe
hir mahkemesine de umum meyanında 15 lira maaşlı kadro 
gönderileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yerine getirilmiş olduğu anlaşılan ta
lep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6697 4 . V . 1953

11227/10435 Recep Saka.
Tahmil - Tahliye İş
çileri Sendikası Baş
kanı.
Samsun.

(Dilekçe özeti: Hür Tahmil - Tah
liye Sendikasının dışardan işçi 
temin etmesinden şikâyet).

Dilekçi : Samsun’da müteşekkil Tahmil Tahliye Sendika- 
lanm baltalamak maksadı ile ve liman mütaahhidi M. Saii 
ve K. Özakar tarafından kurulan ve tamamen iş verenlerden 
teşkil olunan Hür Tahmil Tahliye Sendikasının dışardan işçi 
temin etmesi yüzünden kendi işçilerinin müşkil bir durumda 
kaldıklarını bu teşkil müntesipleri hakkında gerek mahalli 
çalışma teşkilâtına ve gerekse Iş Müfettişi Semih Yertut’a 
yaptıklan müracaatlardan bir netice alamadıklarım belirte
rek haklarının korunmasını istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Zikrolunan sendika
nın kurulmasına 5018 sayılı Kanunda mâni bir hüküm bulun
madığı, ancak işçi olmadıkları halde bu sendikaya kabul edil
dikleri anlaşılan 8 şahsın buradan çıkarılması icabettiğinden 
bu hususta Çalışma Müdürlüğüne yazıldığı, adı geçen iş mü
fettişi ve Çalışma Müdürlüğü hakkmdaki iddianın vârit olma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

11228/10436 Hüseyin Nazif Tar
kan.
Deniz Basımevi Kü
tüphane ve Sevk M e- 
muru.
(Kasımpaşa - İstan
bul .

11230/10438 Niyazi Dömııez.
Sinanpaşa Malı. 
Tramvay Cad. Çık
maz So. No. 1.1. 
Beşiktaş - İstanbul.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

kında tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

6698 4 . V .1953

(Dilekçe özeti : Kendisine nakdi 
ı/ardımda bulunulmasını re tapu
lu ormanından faydalanmasına 
müsaade edilmesi hakkında ).

Dilekçi : Kereste ticareti ile iştigal eden müteveffa pederi
nin bu sahadaki geniş ve Hükümete faydalı olan faaliyetlerin
den ve bu meyanda Mücadelei Milliyedeki hizmetlerini keza 
Anamur, Gazipaşa ve Göksu nehirlerini kereste nakliyatına, 
elverişli bir hale koyma hususunda sepkeden mesailerinden 
bahsile kendisine nakdi yardımda bulunmasını ve halen istifa
de edemediği Anamur Kazası mülki hudutları içinde kalan 
tapulu ormanlarından faydalanmasına müsaade edilmesini iste
mektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : 4785 sayılı Kanuna 
tevfikan devletleştirilmiş olan ormanların sahiplerine iadesi 
mevzuunun Hükümetçe hazırlanan kanun lâyihası ile Yüksek 
Meclise intikal ettirilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesine göre komisyonumuzca bu sıfatla yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6699 4 . V . 1953

(Dilekçi özeti : Tedavi ve yardım 
talebine dair).

Dilekçi : Mütaahhit Vehbi Koç’un İstanbul Üniversitesi in
şaatında çalışmakta iken geçirdiği bir kaza neticesi ayakla
rından sakatlanmış olduğu halde gerek tedavi ve gerekse sair 
yardım hususunda hiç alâkalanmadığından, müracaatlarına ce
vap verilmediğinden şikâyet ederek İstanbul Asliye Onuncu 
Hukuk Mahkemesinde açtığı dâvanın adalet dairesinde tecelli 
etmesini ve gereken tedavi ve yardımda bulunulmasını iste-ı 
mektedir.

Çalışma Vekâleti cevabi yazısında : Dilekçinin durumunun 
İşçi Sigortaları Kurumunca incelenerek ânzasmın mâlûliyet 
baremi tüzüğüne göre muameleyi gerektirmediği neticesine 
varılarak vâki müracaatlarına da bu yolda cevap verilmiş bu
lunduğu.

Iş veren aleyhine de dâva açmış bulunduğundan neticeye 
intizar olunması lâzımgeldiği belirtilmektedir.



Geı*eği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup ve mah
kemeye dahi intikal etmiş bulunduğu anlaşılan talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına 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

6700 4 . V . 1953

( Dilekçe özeti : 7 numaralı Top
rak Komisyonunca verilen arazi
leri başkalarına icara ve ortaya 
vermiş olanlar hakkında).

Dilekçi : Manavgat Kazasının Niğit Köyünde yapılan arazi 
dağıtımında; dilekçede isimleri yazılı ve çiftçilikle alâkası ol
mayıp, başkaca araziye sahip ve hattâ bu köyde dahi oturmıyan 
bâzı şahıslara verilen arazilerin bunlar tarafından icara ve or
tağa verildiğinden bahsile gereken tahkikatın yaptırılarak Top
rak Kanununa tevfikan ellerinden alınıp ve toprağa muhtaç zür 
raa verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Adı geçen komisyon ta 
rafından önümüzdeki iş devresinde yapılacak incelemenin ve 
receği neticeye göre; Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 57 nci 
maddesi uyarınca icabeden muamelenin yapılacağı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına gjre 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6701 4 . V . 1953

(Dilekçe özeti : İşgalleri altında 
bulunan arazilerin ellerinden alm- 
m ama sı h ak kında).

Dilekçiler : Doğu muhacirlerinden olup 1331 yılında yerleş
tirilmiş bulundukları Sivas Vilâyetinin Ulaş Köyünde kendileri
ne tahsis edilen toprağın kifayetsizliği ve nüfus artışı dolayı- 
siyle işgal, emek ve masraf ihtiyarı ile meydana getirdikleri 
arazilerinin ellerinden alınarak muhacirlere verilmek istendi
ğinden şikâyet etmektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçe sahiplerinin 
ellerinde bulunan tapulu arazilerinin; Arazi Normu Protokolü 
gereğince kâfi görülmesi itibariyle fuzulen işgal ettikleri Hazine 
arazilerinin göçmenlere verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına, dilek-

11237/10445 Mehmet Zeki Kök- 
türk ve ar.
Ulaş Köyünde. 
Sivas.

11236/10443 Ömer Akıncı.
'Çakış Köyünde. 
Manavgat.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

çilerin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetlerine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

6702 4 . V. 1963

11244/10450 İhsan îdikut.
Kadıköy Rasimpaşa. 
Rıhtım iskelesi 
No. 42.
İstanbul.

11245/10451 Nazmi KızıLsavaş.
Toygar Haımza 
Mah. Topeureşit 
So. No. 7.
Üsküdar - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Gelir Vergisi Ka
nunu tadilâtı hakkında).

Dilekçiler : 1 ve 3 ncü derece üzerinden harb malûlü olduk
ları halde Gelir Vergisi muafiyetinden faydalanmadıklarını ifa
de ederek Gelir Vergisi Kanununun tadilâtı sırasında kendileri 
gibi baş ve ciğerinde kurşun kalmış olanların da bu muafiyet
ten faydalanmaları esbabının temin buyurulmasım istemekte
dirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Gelir Vergisi Kanu
nunun 24 ncü maddesinin 1 numaralı fıkrasına; çalışma gücünü 
azaltacak derecede ve bir uzuvdan mahrumiyet veya o uzuvdan 
faydalanamayacak derecede bir sakatlık veya mâlûliyet gibi 
hallerle melüf bulunanların almakta oldukları aylıkların ver
giden muaf tutulmaları kabul edilmiş olduğundan dilekçilerin 
mâlûliyet durumları bu vasıfta bulunduğu takdirde muafiyetten 
istifade etmelerinin tabiî olduğu aksi halde talebin bir kanun 
mevzuu bulunduğu ayrıca Gelir Vergisi Kanununun tadili ça 
lışmalannda faydalanılmak üzere durumun not alındığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin; İçtüzüğün 53 ncü maddesi
ne tevfikan zikrolunan kanun lâyihasını incelemekte bulunan 
Geçici Komisyona tevdiine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6703 4 . V .1953

11347/10453 Nefoahat Çoşkuıı. (Dilekçe özeti : Yetim maaşı bağ-
M!*.r)9/'llljl2 Mübaşir eşi. lanması hakkında).

Çatak. Dilekçi : 1946 tarihinde vefat eden babası yedek teğmen 
Dursun Edip Balialp’dan kendisine bağlanması icabeden aylı
ğının; Tokal depreminde nüfus tezkerelerinin ziyaa uğraması 
üzerine hukuk mahkemesinden istihsal ettiği veraset ilâmına ve 
Danıştayın bu ilâmın nüfus kaydı yerine muteber olduğu hak- 
kındaki ilâmlara rağmen elân verilmediğinden şikâyet etmekte
dir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye ve 
müteveffanın eşine Danıştay ilâmı gereğince ölüm tarihinden 
her ikisinin evlendikleri tarihe kadar olan maaşlan tahsis olu
nup ve tescilden geçilerek senetlerinin ait oldukları malmüdür- 
lüklerine gönderilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre yerine getirildiği
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anlaşılan istek hakkında ayrıca komisyoncmuzca bir muamele 
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6704 4 . V . 1953

11250/10456 İhsan Hün. (Dilekçe özeti : ikiliğin giderilme
si hakkında).

Dilekçi : Kski muharip emekli subaylarla yeni emekli subayla
rın aylıkları arasındaki ikiliğin giderilmesini, keza 1950 yılın
dan önce ölenlerin dullarının da 5434 sayılı Kanundan faydalan 
dınlmalarını istemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasını tazammen eden talep hakland ı 
vekâletçe yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzcu ile alâkalı 
bulunan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesine göre komisyonumuzca bu sıfatla yapılacak bir mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6705 4 . V . 1953

(Dilekçe özeti : Karaçayır Köyün
de ilkokul inşa olunmam hakkın
da).

Dilekçi : Etrafında 3 - 5 dakika mesafede bulunan 4 köyle 
birlikte 640 nüfusa sahip olan Karaçayır Köyünde bir ilkokul 
inşa olunmasını istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Her biri yarım
şar saat mesafede 4 mahalle ve 400 nüfustan ibaret olan Kara
çayır Köyünün okul ihtiyacının da nüfusları daha kalabalık 
ve şartları daha müsait okuldan mahrum köylerin okulları ya
pıldıktan sonra nazarı itibara alınacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

11251/10457 Sabit Atasoy.
Karaçayır Köyünde, 
îmralı.

Eski Muharipler 
Birliği Eminönü 
Kaza Başkanı. 
İstanbul.

/ 6706 4. V .1953



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

11252/10458 Hamdi Bareli.
Sarıyer Yeni Mh. 
Pazarbaşı Ilaydar- 
efendi So. No. 1. 
İstanbul.

11255/14059 Azize Aral.
Tuna Cad. Marma
ra So. No. 30 
Daire 2.
Ankara.

( Dilekçe özeti : İstanbul Memur
lar Kooperatifindeki hissesinin 
iaıle olunmadığından şikâyet).

Dilekçi : 1942 yılında kurulup ve âmirlerinin tazyikiyle or
tak temin eden ve aynı zamanda kanuni şekil ve şartlara aykırı 
olarak tazzuv etmiş bulunan İstanbul Memurlar Kooperati
findeki 20 lira hissesinin iade olunmadığından şikâyet ederek 
adı geçen kooperatif hakkında icabeden tahkikatın ifasını 
ve hissesinin geri verilmesini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Memurlar Koopera
tifi Şirketi Müdürlüğünce müşteki hakkında yapılan muame
leyi ve verilen cevabı ihtiva eden yazıların gönderildiği ve 
mezkûr yazılarla da mezkûr müracaat üzerine durumun böl
ge iktisat ve Ticaret Müdürlüğüne bildirildiği ve Galata Po
lis Komiserliğince kooperatiften gerekli tahkikatın yapılmak
ta bulunduğu ve Kara Ticaret Kanununun 490 ve Statüsünün 
19 ve 20 nci maddelerine göre sermayenin bilânçoda kayıtlı 
en yüksek haddinin % 80 inden aşağıya düşmesi caiz olma
dığı için 1949 yılı bilançosuna nazaran istifa eden ortaklara 
iade olunan paralar yüzünden bu hadde inmiş bulunması iti
bariyle müsait durum hâsıl olmadıkça mumaileyhin hissesinin 
iade olunamıyacağının kendisine tebliğ olunduğu belirtilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar olan 
dilekçinin vâki talebi hakkında komisyonumuzca bir muamele 
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6707 4 . V .1953

(Dilekçe özeli : Yedinde bulunan 
tahrip ve ihrak mazbatası muhte
viyatının nakden veya aynen 
ödenmesi hakkında:)'.

Dilekçi : Dilekçesine ekli olarak takdim ettiği mazbata 
muhtevasından da anlaşılacağı üzere; Birinci Cihan Harbinde 
yakılarak harap edilen ve 30 bin lira kıymetindeki evine ve 
yedinde bulunan 128 parça tapu senedinin ait olduğu ara
zilerine mukabil vâki zararının bedelen veya aynen ödenme
sini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Emval ve emlâki 
düşman tarafından tahrip edilmiş olanlara Hükümet yedinde
ki sahipsiz emlâkin tevzii hakkındaki 441 ve 622 sayılı ka
nunlar elyevm yürürlükten kaldırılmış olduğundan ibraz olu
nan mazbata üzerine bir muamele yapılamıyacağı, dilekçinin 
kendilerine ait olduğunu iddia ettiği 128 parça tarlanın mev-



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

cudiyetinin, keza tevzii cihetinin tesbit edilemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkın
da komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına; 
dilekçinin kaza merciine dahi müracatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6708 4. V . 1953

11262/10466 Osman Üzmen.
Makina, Kimya 
Enstitüsü İşçile
rinden. No. 3374. 
Çeşitli İşler Şube
si Şube 15. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Arazilerinin ken
disine teslimi hakkında).

Dilekçi : Elinden cebren alınarak göçmenlere verilmek is
tenen tapulu arazilerinin kendisine teslim edilmesini istemek
tedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçiye ait arazinin göç
menlere tahsis edilmemiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6709 4 . V . 1953

11268/10469 Ilışan Orhun.
Uzatmalı Onbaşı. 
Özalp.

(Dilekçe özeti : Emeklilik maaşı 
veya ikramiye verilmesi, olmadığı 
' ıkdirde jandarma meslekinde bir 
müddet daha çalıştırılması hak
kında ) .

Dilekçi : 20 yılı mütecaviz bir zamandır çalışmakta bulun
duğu jandarma meslekinden yaş haddinden dolayı ve sadece 
300 lira bir ikramiye verilmek suretiyle çıkarılacağından ta- 
zallümühal ederek emekli aylığı veya ikramiyesi verilmesini: 
yahut uzatmalı jandarma onbaşılarının durumlarının ıslahına 
mâtuf ve hazırlandığını duyduğu kanun lâyihasından faydala
nabilmesinin temini için bir müddet daha meslekte bırakılma
sını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 1324 Doğumlu olan 
bu onbaşının 1861 sayılı Jandarma Erat Kanununun 19 ncu 
maddesine göre; 14 Temmuz 1951 tarihinde yaş haddinden do
layı ve 20 sene 8 ay 13 günden ibaret olan müddeti hizmeti 
itibariyle 300 lira ikramiye verilmek suretiyle yaş haddinden 
terhis edilmiş bulunduğu ve kanunen müstahak bulunduğu 
başka bir istihkakı olmadığı için dileğin yerine getirilmesine 
imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yem bir kanun teklifini mutazammıu 
bulunan vâki talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun
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11268/10470 Mümtaz Üçoluk.
Taksim Abdülhak- 
lıâmit Cad. Sabiha 
Ap. Kat'. 10. 
İstanbul.

Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

15 nci maddesine göre komisyonumuzca bu sıfatla yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6710 4 . V .1953

(Dilekçe özeti : Emeklilik muame
lesinin kaldırılması hakkında).

Dilekçi : Çatalca 46 ncı Alay 2 nci Tabur Komutanı iken 
mezkûr Alay Komutanı Yarbay Rüştü Konuralp’ın husumeti
ne muhatap olarak verilen ve tugay komutanı tarafından hiç
bir teftiş ve tetkika tâbi tutulmadan tasdik olunan menfi si
cil üzerine 1944 yılında 3360 sayılı Kanunun G fıkrasına 
tevfikan haksız yere emekliye sevkolunduğundan keza 3,5 yıl
lık kıdemli bir binbaşı olduğu halde yüzbaşı maaşı üzerin
den emekli aylığı bağlandığından ve bu mevzuda Yüksek 
Meclise yaptığı müracaata da müspet veya menfi bir cevap 
verilmediğinden bahis ve şikâyet ederek haksız olan bu emek
lilik muamelesinin kaldırılarak vazifesine iade olunmasını 
istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Ordu Sicil 
Yönetmeliğine' göre yetkili sicil üstleri tarafından düzenle
nen 943 sicilli menfi olduğundan dolayı 3360 sayılı Kanu
nun G fıkrasına göre emekliye sevkolunan dilekçi hakkında 
tatbik olunan bu muamelenin kanun ve yönetmelik hüküm
lerine tamamen uygun olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha önce vâki müracaatı 
üzerine selef komisyon tarafından 1156 sayılı bir Karar ve
rilmiş olup ve 3410 sayılı Kanuna göre tatbik olunan mua
melenin de mevzuata tevafuk ve ademitevafuku cihetinin 
incelenmesi esasen Askerî Temyiz Mahkemesine ait ve zikro- 
lunan kanunla idari dâva konusu dışında bırakılan sicillerde 
yazılı kanaat ve mülâhazalara mütaallik hususatm komisyonu
muzca dahi incelenemiyeceği bu bapta müttehaz Meclis Karar
ları ile mukarrer bulunduğundan vâki talep hakkında bu ba
kımlardan komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığı
na karar verildi.-

Karar No. Karar tarihi

6711 4 . V . 1953

\
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5380/5075 Ilasan Karalar. 
!)!)46/9259 Tuzluca Kazasında. 

Kars.

(Dilekçe özeti : Gayrimenkullcri- 
nin değer bedellerinin verilmesi 
veya aynen iadesi hakkında) .

Dilekçi : Vekiller Heyetince verilen bir karara tevfikan 1902 
yılında, Kars’ın Tuzluca Kazasından Garpta Bilecik Vilâyetine 
nakil ve burada iskân edildiklerini, nakil sırasında Tuzluca da 
su basar 72 dekar aarzi, yedi odalı bir ev ve içinde kırk kadar 
meyva ağacı bulunan bir bahçe terkeylediklerini, sonradan ka
bul ve meriyet mevkiine vaz’edilen 5098 sayılı Kanunla serbest 
bırakılma ları üzerine Bilecik’de kendilerine verilen gayrimen- 
kulleri aynen Hâzineye iade ederek eski yerlerine, yani Tuzlu
ca’ya avdetle buradaki mallarına tesahup için harekete geçtik
lerini, fakat bu mallardan arazinin muhacirlere, ev ve bahçenin 
de mahallî Tekel İdaresine verildiğini öğrendiklerini, her ne 
kadar arazinin vergi kıymeti üzerinden kendilarine bedel olarak 
1860 lira verilmiş ise de bu parayı kaydı ihtirazi deraıeyan ederek 
aldıklarını ve bahis mevzuu gayrimenkullerin gayrisâfi irat
larına nazaran 8 - 10 bin lira değerinde bulunduğunu beyanla, 
ya bu miktar üzerinden bedellerinin tesviyesini yahut aynen 
iadesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin ilk cevabi yazısında : Mezkûr gayrimen- 
kullerden arazinin bedeli, 1938 yılı tahririnde konmuş olup 1944 
yılı vergisine matrah olan 965 lira kıymetin dört misli olan 1860 
lira üzerinden ödendiği ve dilekçinin babasına ait olup da Tekel 
İdaresine satılmış bir ev bulunmadığı, ancak Ruslardan Hâzineye 
kalan bir arsanın, bedel takdiri suretiyle Tekel İdaresine satıldı
ğı bildirilmekte, son cevabi yazısında da: Kirkor oğlu Nazardan 
metruken Hâzineye intikal eden ve 68 metre karelik kısmında 
bina bulunan 535 metre karelik bir gayrimenkulün 11.IV.1925 
tarihinde Hazine namına tapuya raptından sonra Paşa Kara
lar'a satıldığı ve ihale bedeli olarak 1 . XI . 1930 gün ve 
101/72951 sayılı makbuzla da on bir liranın tahsil edildiği 
m illî emlâk defterinde kayıtlı ise de ortada bu satışın mesne
dini teşkil eden müzayede kaimesi ile komisyon karan ve ba
his mevzuu makbuzun aslı mevcut olmadığı ve haricen yapılan 
tahkikata göre de adı geçen Paşa Karalar’ın arsa üzerindeki 
evi sonradan bir oda, bir koridor ve bir mutfak haline ifrağ' 
ile beraber bir de bahçe duvan çekip ağaç diktiği ve Garba, 
nakil sırasında bu evin boş kaldığı ve bilâhara mezkûr gayri' 
menkulün arsa olarak üç yüz lira bedel mukabilinde Tekel İda
resine satıldığı ve tapuda arsa ve harap hane olarak kayıtlı ol
masına rağmen Tekel İdaresine yalnız arsa olarak satılması se
bebinin anlaşılamadığı ve binnetice Paşa Karalar namına tekem
mül etmiş bir akdin mevcudiyeti kabul edilemiyeceği beyan 
olunmakta ve Gümrük ve Tekel Vekâletinden alınan cevapta 
ise : Mezkûr gayrimenkul Maliye Vekâletince geri istendiği
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takdirde, verilen bedel ile iadesinin mümkün olduğu ifade
edilmektedir.

Gereği görüşülüp düşünüldü : Dilekçi Haşan Karalar’ın ba
bası Paşa Karalar’a bilmüzayede satılmış olduğu anlaşılan ba
his mevzuu evin bu suretle satıldığına mütedair olan mezat 
kaimesi ile komisyon kararının bulunamaması, mevcudiyeti 
kabul ve teyit olunan bu baptaki resmî kayıt ve makbuzun hü
kümsüzlüğünü icabettirmiyeceğine, çünkü bu kabîl kayıt ve 
makbuzlar aksi sabit oluncaya kadar muteber ve mamUlünbih 
addedilmek lâzımgeleceğine ve her ne kadar sözü geçen hane
nin halen zilyedi Tekel idaresi ise de hakiki zilyed Hazine sa
yılacağına ve 5098 sayılı Kanunun muvakkat 2 nci maddesi ile 
5420 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin sondan bir evvelki fık
rasında bu mahiyetteki gayrimenkullerin asıl sahiplerine iade
sini terviç eden çok açık ve kesin hükümler yer almış bulun
masına binaen, mezkûr gayrimenkulün, yani evin maamüşte- 
milât dilekçi Haşan Karalar ile mevcut olduğu takdirde diğer 
vârislere iadesi sebeplerinin Hâzinece istikmali lüzumuna ve 
üzerinde artık bir hak iddiasına kanunen imkân kalmamış olan 
araziye mütaallik iddianın da reddine Reis Abdullah Aytemiz, 
âzadan Yusuf Karslıoğlu, Abdülkadir özbay ve Hâmit Ali Yö- 
ney’in vazife cihetine ve esasa şâmil muhalefetlerine karşı 
mevcudun mutlak ekseriyetiyle karar verildi.

Muhalefet :
Dilekçenin mahiyetine göre hâdisenin halli kaza merciine 

ait bulunmuş ve bu itibarla Dilekçe Komisyonunun vazifesi 
haricinde görülmüş olduğundan ekseriyet kararına muhalifim.

Elâzığ Mebusu
Hâmit Ali Yöney 

Karar No. Karar tarihi

6712 4 . V . 1953

Başkan 
Maraş 

-1 bdullah A y temiz

Sözcü
Bolu

Kâtip
Bilecik

İsmail Aşkın
Ankara

Ömer Bilen

Balıkesir 
Ali Fahri İşeri

Elâzığ 
İT amit Ali Yöney

Kars 
Mehmet Bahadır

Malatya 
Nuri Oeakcıoğlu

Malatya
A bdiilkadir özbay

Seyhan 
Salim Şerre

Uri'a
Reşit Kemal Timuroğlu

Yozgad 
Faik Erbaş

Yozgad 
Yusuf Karslıoğlu
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13035/11989 Sabahattin Demiralp
Malmüdürü Vekili. 
Merzifon.

(Dilekçe özeti : Hükmolunan taz
minat cezasının affolunması hak
kında ).

Dilekçi : Yüksek Meclise sunduğu 6716 ve 10873 sayılı dilek 
çelerine ek olarak verdiği bu dilekçesinde; ezcümle : Sahtekâr 
lıktan sabıkalı bulunduğu halde her nasılsa muhasebe kâtibi 
yapılan bir memurun; kendisinin Tunceli Vilâyeti Saymanlık 
Müdürlüğüne tâyininden henüz 4 ay gibi kısa bir müddet geç
miş bulunduğu bir sırada ve emanet reddiyatmda ihtilâsen yap
tığı bir zimmet suçundan dolayı ve bununla birlikte ve kendisinin 
de ihmals uçundan bigayrihakkin 3 ay hapis bu kadar müddet 
memuriyetten mahrumiyet cezasına ve zimmete geçirilen 5193 
lirayı da tazmin etmeye mahkûm edilmiş bulunduğunu ve uğra
dığı bu acı mağduriyetlere ilâveten ayrıca idari yoldan da sınıf 
ve derece tenzili gibi cezalara mâruz kaldığını belirterek Tunc
eli Kanununa tevfikan kabiliyeti tenfiziyesi bulunmıyan mez
kûr karar dolayısiyle muhatap tutulduğu bu tazminat cezası
nın af olunmasını ve bu yüzden mahrum bırakıldığı terfi mua
melesinin de yapılması hususunun karara bağlanmasını istemek
tedir. Dosyasının tetkikma imkân verilmek üzere mehil tale
binde bulunan Vekâlet temsilcisi Ceza işleri Umum Müdürü Na- 
fiz Yaman ’ın bu isteği komisyonumuzca da uygun görülerek 
bu baptaki müzakerenin 5 Mayıs 1953 Salı günkü toplantıya te
hirine 7 . IV . 1953 tarihinde karar verildi. Zikrolunan tarihteki 
toplantıda bulunan adı geçen temsilci verdiği izahatta : Vazife 
ihmalinden dolayı 3 ay hapse mahkûm edilmiş bulunan müste- 
dinin aynı zamanda muhasebe kâtibi Haşan A ri’nin zimmetine 
geçirdiği 14 küsur bin liradan 5 109 lirayı müteselsilen ödemeye 
mahkûm edilmiş bulunduğu.

A f Kanunundan faydalandırılması hakkındaki talebinin de 
kanuni mercilerce tetkik ve reddedilmiş olduğunu ve mâruz 
durumuna nazaran Vekâletçe mumaileyhin affını mucip bir ci
het görülmediğini ifade ve beyan etmiştir.

Gereği düşünüldü : Müdahil Hazine vekilinin vâki talebi 
üzerine; mahkemece tahsili hüküm altına alınmış bulunan ve 
hukuku şahsiye ile alâkalı bulunmuş olan talep hakkında; esasen 
daha önce de 2 . II . 1949 gün ve 2463 sayılı bir karar verilmiş 
bulunmasına binaen tâyini muameleye mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6713 5 . V . 1953



—  4 9  —

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

9.157/8528 Mustafa Paker. 
16872/15725 Yenidoğan Eskişe

hir So. Asfalt üstü 
No. 146.
Ankara.

(Bilekçe özeti : İşten el çektiril- 
diği tarihten vıuteber olmak üze
re emekli aylığı itasını ve tazmi
natı ait fer ’î cezanın da kaldırıl
ması hakkında).

Dilekçi : Maliye teşkilâtında sepkeden hizmetlerini ifada 
ve belirttikten sonra; intisap etmiş bulunduğu İstanbul Bele
diyesi Sarıyer Şubesi muhasipliğinde bulunduğu sırada, asker 
ailelerine yardım paralarının tediyesinde vukuuna muttali ol
duğu bir suiistimale el koyarak tahkikat yapmakta iken mez
kûr teşkilâtta vazife aldığı günden beri, evvelce maiyetinde 
çalışmış olup da sonradan belediye murakıpliklerine geçen bâzı 
memurlarla, bunlan himaye eden zamanın belediye reis mua
vini Muhtar Acar’ın kendisine besledikleri kin ve iğbirar do- 
layısiylo bu tahkikatı elinden alarak müştereken hazırladıkları 
bir tertip vs tasni neticesi kendisini de bu suçta methaldar gö
rüp ve asıl suçluları beriüzzimme kılıp ve binnetice kendisinin
5 küsur sene hapse ve 8 küsur bin lira tazminat ödemeye mah
kûm edilmesine ve bu yüzden subay olan bir evlâdının da in
tihar etmesine sebebiyet verdiklerinden ve dolayısiyle 36 küsur 
senelik ve ter temiz geçen memuriyet hayatına bir leke sürüp 
keza emeklilik hakkından da mahrumiyetine âmil oldukların
dan şikâyet ve tazallümü hal ederek, her ne kadar 5677 sayılı 
Af Kanunundan istifade etmek suretiyle tahliye edilmiş ise de ; 
içişleri Vekâletinin kanunu mahzur görmemesine rağmen Ma
liye Vekâletince emekli aylığı ve ikramiyesinden istifade etti
rilmemiş ve hükmolunan tazminat cezasının da takip edilmekte 
bulunmamasına binaen uğradığı bu haksızlığın telâfisi için 
işten el çektirildiği tarihten muteber olmak üzere emekli aylığı 
itasını ve mahkûm olduğu tazminat cezasının kaldırılmasını 
istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçenin durumu
nun, 5677 sayılı Af Kanununun 1 ve 7 nci maddelerinin tefsiri
ne mahal olmadığı hakkındaki 1739 sayılı Meclis Kararma göre; 
affın şümulüne girmekte bulunduğu, ancak zikrolunan kararın 
netice kısmında : Memuriyet hakkını iktisap edenlerin; memu
riyete alınıp alınmamaları hususunun takdirinin kanunun ru
huna göre yetkili makamlara ait bulunduğu, mütalâa edildiğin
den vaziyeti itibariyle mumaileyhin tekrar memuriyete tâyinine 
imkân görülemediği.

işlediği suçun 5677 sayılı A f Kanunu ile ortadan kalkmış 
bulunmasına binaen emeklilik haklarının iadesinde kanuni bir 
mahsur bulunmadığı anlaşılarak icabeden muamelenin yapıl
ması hususunun valiliğe yazıldığı bildirilmektedir.

7 . IV . 1953 günü komisyona gelen Cezaişleri Umum Müdürü 
Nafiz Yaman’m bu işe ait gereken izahat verilebilmesi için lü
zumlu dosyanın istenilmiş bulunması itibariyle bir mehil veril
mesi hususunda vâki talebi komisyonumuzca da uygun görüle-
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D ilekçe

No. Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

rek bu baptaki müzakerenin 5 Mayıs 1953 Salı gününe tehirine 
karar verilmiştir.

Adalet Vekâletinden alman cevabi yazıda : Mumaileyhin 
mahkûmiyetine dair; İstanbul toplu Millî Korunma ve 3 ni"i 
Ağır Ceza mahkemelerince verilen hükmü havi dosyaya naza- 
ran : 8104 lira 50 kuruşu ihtilâs suretiyle zimmetlerine geçir
mekten maznun Sarıyer Belediyesi eski Muhasibi Müstedi Mus
tafa Paker ile muhasebe kâtibi Kemal Altay ve gene aynı bel ' 
diye muhasebesi asker ailelerine yardım kâtibi Cemil Eroktny 
ve mutemet Sait Üke arasında yapılan bir sözleşmeye dayanı
larak 1942 Mayısından 1944 senesi Ocak ayma kadar asker aile
lerine ait yardım paralarından asılsız olarak tanzim ettikleri 
bordro ve sahte çek ve taklit ettikleri imzalarla belirtilen mik
tar parayı zimmetlerine geçirdikleri sabit görülerek haklarında 
beşer sene 10 nar ay ağır hapis ve 8104 lira 50 kuruş ağır para 
cezası ile mahkûmiyetlerine ve ihtilâs ettikleri paranın da öde
tilmesine karar verildiği ve kararın temyizen de tasdik edil
miş bulunduğu.

Suçun mahiyetine ve ihtilâs olunan para ile hükmolunan 
cezanın miktarına göre müstedinin durumunun; 5677 sayılı Af 
Kanununun hususi affı tazammun eden ikinci maddesi delâleti 
ile gerek bu maddeye ve gerekse Ceza Kanununun hususi afin 
miitaallik 98 nci maddesine nazaran Meclisin 1739 sayılı Kara
rı ile alâkalı görülmediği ve bu itibarla zamanı hâdise de irer i 
1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun değişik 53 ncü 
maddesine göre; suçun Af Kanunu ile ortadan kaldırılmış ol
duğuna ve bu sebeple müstedinin emeklilik haklarının iadesin
de kanuni bir mahzur olmadığı yolundaki İçişleri Vekâletim i 
mütalâasına iştirak edilmediği miitalâaten bildirilmektedir. 7 

1 . 1953 tarihli komisyon toplantısında hazır bulunan adı geçen 
vekâlet temsilcisi C. İşleri U. Müdürü Nafiz Yaman : Vekâlet 
görüşünü aynen teyit ettikten sonra Af Kanunundan istifade 
edemiyen mumaileyhin hususi aftan istifade ettirilmesine veka
letin taraftar olmadığını ifade etmiş bulunmakla;

Gereği düşünüldü : Dilekçinin; gerek 1739 sayılı Yüksek 
Meclis kararı ve gerekse Sayıştay Genel Kurulunun 2039 ve 
2041 sayılı kararlan muvacehesindeki durumunun tetkik w- 
kendişine emeklilik haklarının tanınıp tanmmıyacağı cihetinin 
de tesbiti alâkalı vekâlete aidiyetine ve vekâlet muamelesi aley
hine de kaza merciine müracaatta muhtar bulunmasına ve af 
isteğinin de kabule şayan görülmemesine binaen vâki talep hak
kında bu bakımlardan komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar t,ırilıi

6714 5 . V .1953

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

j 11 T-'M 0395 Sabri Ateş.
Kadılar Köyünde. 
Ünye.

(Dihkçe özeti : Maluliyet maaşı 
bağlanması hakkında). ^

Dilekçi : 1941 yılında ihtiyat askerliğini yapmakta iken; 
Yüzbaşı Nuri Okay’m evinde vukubulan bir hırsızlık dolayı- 
siyle ve adı g eçenin emir eri Dursun’un hemşerisi bulunduğu için 
kendisine yapılan işkence ve dövülmeleri nticesinde Dursun’- 
un sağ bacağını, kendisinin de sol bacağını kaybetmiş olduk
larını, her ne kadar suçlu subaylar mahkûm edilmiş ve Di
lekçe Komisyonunun 29 . XI . 1950 gün ve 310 sayılı Karan 
ile Dursun’a da mâlûliyet maaşı bağlanmış ise de Milli Savun
ma Vekaletince; kendisinin de aynı şekilde karar istihsal et
mesi lüzumundan bahsile bu baptaki talebinin kabul edilme
diğinden şikâyet ederek aylık bağlanması hususunun karar al
tına alınmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Zikrolunan 
dövülme hâdisesi aynen belirtilip ve müşteki erin de keza 
aldığı yaralar yüzünden Mardin Hastanesinde sol bacağının 
kesilmiş bulunduğu teyit olunduktan sonra; ancak 1683 sayılı 
Tekaüt Kanununun 29 ncu maddesi ile; vazifelerini ifa etmek
te iken ve vazifelerinin tesiri ile mâlûl kalan erlerin mâlûli
yet maaşına müstahak olacakları tasrih edilmiş bulunduğun
dan vazife tesiri ile vukubulmıyan hâdiseden dolayı, müstediye 
bu sebebe mebni maaş bağlanamadığı, aynı hâdisede sakat ka
lan arkadaşı Dursun Çetinkaya'ya Yüksek Komisyonun 310 
sayılı Kararı ile filhakika mâlûliyet maaşı bağlanmış olduğu 
bildirilmektedir.

Tezkerenin okunmasını mütaakıp vazife ciheti reye konu
larak bu işin tetkikinin komisyonumuzun vazifesi dışında kal
dığı hakkında Reis Abdullah Aytemiz, üyeden Hâmit Ali Yö- 
ney ve Salih Esad Alperen’in vâki muhalefet beyanlarından 
sonra;

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabı ile de teyit ve ifade 
olunduğu üzere vâki mâlûliyetin; askerlik hizmetinin ifası sı
rasında ve bu hizmet saiki ile, mafevk ve madun münasebatm- 
dan ileri geldiği anlaşılmasına binaen bu kanuni ve muhik ta
lep üzerine müştekiye de mâlûliyet aylığı bağlanması lüzumu
na ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6715 5 . V . 1953

11271/10472 Nairn Ergin.
Menderes Malı. den. 
Havza.

(Dilekçe özeti : Arazisinin iadesi 
veya yerine Hazine arazisi veril
in esi talebine dair).

Dilekçi : Murisine ait olup 1933 ve 1937 yıllarında yapılan 
toprak tevziatı sırasında ve Hazine arazisi meyanında muhaci
rine verilmiş bulunan arazisinin kabilse aynen iade edilmesini,
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

olmadığı takdirde mukabilinde bedelsiz olarak Hazine arazisi 
verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında-: Dilekçinin babası ölü 
Mehmet Necati adına kayıtlı 2 parça tarlanın filhakika yanlış
lıkla muhacirine tevzi ve adlarına tescil ettirilmiş bulunduğu, 
bu durum karşısında 3667 sayılı Kanuna tevfikan Hâzineden 
bedel talep olunması için mahkemeye müracaat olunması icap 
ettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6716 5 . V .1953

11274/10475 Adnan Kocametin. (Dilekçe özeti : İadei memuriyet
Eskiyalı No. 9. • ettirilmesi hakkında).

Değirmendere Ko- Dilekçi : Doğu Bayezit Malmüdürü bulunduğu sırada bir 
istimlâk muamelesinden dolayı vekâlet emrine alınıp hakkında 
ittihaz olunan lüzumu muhakeme karan üzerine de savcılıkça 
dosyasının Af Kanunu dolayısiyle takipten kaldırılmış buluna 
duğunu ve buna rağmen elan iadei memuriyet ettirilmediğini 
ifade ederek temadi eden mağduriyetine nihayet verilmek üze
re tâyini hususunda alâkalılara emir verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Doğu Bayezit Hükü
met konağı ile jandarma karakolunun mebni bulunduğu 21 883 
metre kare saha usulü dairesinde ve beher metre karesi 80 ku
ruş üzerinden istimlâk edildiği halde; vâki itiraz üzerine Hâ
zineyi temsilen mahkemeye girmiş olan dilekçinin : Mezkûr 
yerlerin beher metre karesinin 4-5 lira değerinde olduğu yo
lunda vâki beyanı dolayısiyle Hâzinenin 109 419 lira zarara, 
girmesine sebep olduğu keza Gürbulak Gümrük binaları arsa
larının istimlâki işinde de görevini kötüye kullandığı anlaşıl
ması üzerine vekâlet emrine alındığı ve her ne kadar hakkm- 
daki cezai takibat 5677 sayılı Kanunla ortadan kalkmış ise de 
şahsi hak bakımından hakkında yapılan takibat neticesine 
kadar bir vazifeye tâyininin uygun görülmediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında  
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına, di
lekçinin aynı zamanda kaza merciine dahi müracaatta muhta
riyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6717 5 . V .1953



11275/10476 Calıid Doğan.
Lv. Üsteğmen. 
Erzincan.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

53

( Dilekçe özeti : Muharip ve yar
dımcı sınıf subaylarının terfi müd
detlerinde her hangi bir ikilik ya
ratı lm aması h aki m da).

Dilekçi : Sadece durumlarına binaen yardımcı sınıfa ayrı
lıp ve muharip smıftakilerle hiçbir farkları olmıyan yardımcı 
sınıf subaylarının terfilerinin bir yıl geciktirilmesinin mutasav
ver bulunduğunu belirterek bu baptaki kanun tasarısının mü
zakeresi sırasında bu ikiliğe mahal birakılmamasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Subayların, 
terfi ve çekilmeleri için yeni esasları ihtiva edecek olan bir 
terfi ve çekilme kanunu tasarısının hazırlanmakta olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komis
yonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

6718 5 . V . 1953

31278/10479 llaşim Arbak.
¡Çıkrıkçılaryokuşu 
Mersin So. No. 2/3. 
Ankara.

( Dilekçe özeli: 5838 sayılı Kan un
dan fa y  d (dandini ması hakkında).

Dilekçi : 3 yıllık bir Tuğgeneral olarak vazife görmekte 
iken ve sadece ordunun yüksek menfaatlerini şahsi menfaati 
üzerinde tutan ve bu görüşe dayanan bir feragatle, isteğiyle 
emekliye ayrılıp; bu tarihte mer’i olan 5609 sayılı Kanuna 
göre 100 lira maaş üzerinden emekli aylığı ve ikramiye bağ
lanmış olduğunu belirterek birkaç ay sonra yürürlüğe giren 
5838 sayılı Kanunla aynı rütbe üzerinden emekliye ayrılıp ve 
kendisinden kıdem itibarı ile daha az kidemli olanlara 125 lira 
üzerinden tahsis yapılmış olmakla hak ve muadelet esaslarına 
aykırı hareket edilmiş bulunduğundan bahsile zikrolunan ka
nundan kendi durumunda olanların da istifadeleri esbabının 
temin buyurulmasın! istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Kendi isteği 
üzerine, 23 Haziran 1951 taririnde, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesinin B fıkrasına göre emekliye sevkolunup ve muamele 
tarihinde mer’i olan 5609 sayılı Kanuna tevfikan 100 lira maaş 
aldığı anlaşılan dilekçinin, 15 Ağustos 1951 tarihinde meriyete 
giren 5838 sayılı Kanundan istifade ettirilmesine imkân görü
lemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca bu sefatla yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6719 5 . V . 1953
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11280/10481 Kesül Kllıçarslan 
ve ar.
Sarıhamzalı Köyü
D. P. Ocak Başkanı. 
Sorgun - Yozgad.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

( Dilekçe özeti : Arazilerinin ıll<- 
rinden alınmanutsı hakkında).

Dilekçiler : Köylerindeki Hazine arazileri vaktiyle tasfiye 
edilmiş bulunduğu halde kayıtlara intikal ettirilmemiş olduğu 
için bu kere kendilernıe ait tapulu ve vergi kayıtlarında mu
kayyet arazilerin ellerinden alınarak köylerine yerleştirilen 
göçmenlere verilmek istendiğinden şikâyetle mağluriyetlerine 
mahal bırakılmaması esbabının temin buyurulmasını istemekte
dirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin; durum
larının incelenip mağduriyetlerine ve hak ziyama meydan ve
rilmemesi, şayet tapulu topraklan yanlışlıkla göçmenler namı
na tescil edilmiş ise 3667 sayılı Kanunla tesbit olunan bir yıl 
zarfında dâva açmaları lüzumunun kendilerine tebliği için Yoz- 
gad Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait .bulunan talep 
hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

6720 5 . V . 1953

11281/10482 Ahmet Barbaros 
.Güngör.
Piromarlı Köyünde. 
Tarsus.

(Dilekçe özeti 
hakkında ).

Arazi rerilmi'i

Dilekçi : Muharebatta ve kuvayi millîye meyanında sepkeden 
vatani hizmetlerinden bahsile halen ihtiyar ve fakir ve zaruret 
içerisinde bulunmasına mebni bir an önce topraklandırılmasını 
istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Bu kişinin dilek ve 
durumunun 46 numaralı Toprak Komisyonu Başkanlığınca in
celenerek Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümleri dairesin
de gereken işlemin yapılması lüzumunun İçel Valiliğine yazıl
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6721 5 . V .1953

16235/15165 Fethi Yurdalaıı. 
11282/10483 'Gnkur. Merkez Da

iresi I nci Ş. de 2 
nci sınıf Muamele 
Memuru.
Sicil: 333-299. 
Ankara.

(Dilekçe özeti 
hakkında).

Nasp düzeltilnıtú

Dilekçi : 1946 yılında terfi derecesie girdiği halde emsal, 
durumda olan piyade binbaşılan gibi menfi sicil aldığından do
layı geri hizmete tâyin edildiğini ve bu hizmette müspet 
sicil aldığı halde ve lehlerine ittihaz olunan prensip karann;’* 
rağmen sicilinin ancak 14 ay sonra kıdem ya besine vüsıl olduğu
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Dilekçe
No.

D ile k ç e  s a h ib in in

a d ı, s o ya d ı ve  a d re s i Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

beyanı ile 1947 yılında yapılmam icabeden terfi muamelesinin
1950 yılma kadar geciktirilmiş bulunduğunu ve keza bu arada 
muamele memurluğuna tâyine mecbur edildiği gibi hakkını 
istihsal için açtığı dâvanın da vekâletin bu husustaki hilâfi 
hakikat işarları yüzünden reddedildiğini ifade ederek
30 . VIII . 1950 olan nasbinin 30 . VIII . 1947 olarak düzeltil
mesini istemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin; 
geri hizmete sevkı ve burada aldığı müspet sicilin 27 Eylül
1948 yılında gelmiş olması bakımından 1949 yılının Ağustos 
ayında terfi etmesine imkân bulunmaması keza mumaileyhin 
doğum tarihi itibariyle emekliye sevkına mahal kalmaması için 
vâki müracaatı üzerine muamele memurluğuna tâyin edilip ve 
bu sınıfta bir yıl kaldıktan sonra 2 nci sınıfa yükseltilmesi 
cihetleri ve dolayısiyle yapılan muamelenin mevzuata tevafhk 
ettiği hususu belirtildikten sonra.

Bu mevzuda açılan dâvanın da Askeri Temyiz mahkemesin
ce reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Keza mercünce incelenerek karara bağ
landığı anlaşılan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
54 ncü maddesi muvacehesinde Komisyonumuzca yapılacak! 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6722 5 . V . 1953

1283/10484 N a h it  A ttan .

Devlet Üretme Ç ift
liğ i Gn. M üd. Levn- 

zîriı İş. M üdürü. 

Lût.fi E rta n  eliyle. 

A nkara .

( Dilekçe özeti : Mesnetsiz olarak 
kesilen emekli maaşlarının ödetil- 
nıesi hakkında).

Dilekçi : Veteriner Müdürlüğünden emekli olarak çalışmakta 
olduğu Karabük Belediye Veterinerliği zamanına ait ve 900 sa
yılı Kanun hilâfına kesilmiş olan tekaüt aylıklarının iade olun
masını istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : 900 sayılı Kanunun 1 
nci maddesi gereğince meslekteki ilk mebde maaşı fevkında 50 
lira ile tâyin edilmiş bulunan dilekçiye 1175 sayılı Meclis kararı 
sarahati karşısında emeklilik maaşlarının iadesine imkân bu
lunmadığı bu hususta Maliye Vekâletinden alman yazı ile Devlet 
Şûrası 5 nci Daire kararınm gönderildiği bildirilmektedir.

incelenen dosya münderecatına nazaran Devlet Şûrası De- 
avi Daireleri Umumi Heyetinin 4/639 sayılı Tevhidi îçtihat Ka
rarı ile : 900 sayılı Kanunda yazllı kimselerden 3656 ve 4222 sa
yılı kanunlarda yazılı daire ve kuramlarda emekliliğe tâbi ol
sun olmasın bir vazifeye tâyin edilmiş bulunanların emeklilik 
aylıklarının kesilmiyeceği şeklinde içtihadın birleştirilmesine 
karar verildiği.

Maliye Vekâleti yazısında da: 4222 sayılı Kanunun 21 nci 
maddesi gereğince kesilen emekli aylıklarının mezkûr tevhidi iç-
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tihat kararma göre iadesine kanunen imkân bulunmadığı, dilek
çi tarafından bu hususta Tarım Vekâleti aleyhine açılan idari 
dâvanın da husumet yönünden reddedilmiş olduğu görüldükten 
sonra.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan talep 
hakkında içtüzüğün 53 ncü maddesi gereğince komisyonumuzca 
bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar ta rih i

6723 5 . V . 1953

1 1 2 8 6 /1 0 4 8 5  K â z ın ı  D a m la c ı .

.1Î1311/10510 Maltepe Serçe So. 
No. 41 I). 6. 
Yenişehir - Ankara.

(J)ilcJiçc özeli: 5838 sayılı Kamın
da değişiklik yapılmak .sureliyle 
emekli aylığının 150 lira üzerin

den bağlanması hakkında).

Dilekçi : 10 Ağustos 1951 tarihinde yürürlüğe giren  5838 
sayılı Kanunun meriyetinden bir ay önce ve 60 yaşını dol 
durduklarından dolayı emekliye sevkolunan 8 general me- 
yanında bulunduğunu ifade ederek anormal olarak emekliye 
sevkolunan emsal tümgenerallerin dahi bu kanundan istifade 
edip 150 lira üzerinden emekli maaşı almakta bulunmalarına 
rağmen mezkûr kanunla hakkı müktesebinin korunmaması 
ve böyle bir haksızlık yaratılması neticesi, 7 yıllık generallik 
kıdemi ile tuğgeneral muadili kendisine 125 lira maaş bağlan
mış olmasındaki isabetsizlik aşikâr bulunduğundan zikrolunan 
kanunda gereken tadilât yapılmak suretiyle emekli aylığı tah
sis muamelesinin 150 lira üzerinden değiştirilmesini istemcide
dir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 5609 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin mer’i bulunduğu 14 Temmuz 1951 
tarihinde almakta olduğu son maaşı (125 lira) üzerinden emek
liye sevk ve kendisine aylık bağlanan dilekçi hakkında; bu 
tarihten sonra yürürlüğe girmiş bulunan 5838 sayılı Kanuna 
göre başka bir muamele ifasına imkân olmadığı bildirilm ekte
dir.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel M üdürlüğünün  
cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 
Emekli aylığının; iştirakçilerin fiilî ve itibari hizmetlerine gö

re ve vazifeden ayrıldıkları tarihteki keseneğe esas aylık

veya ücret tutarı üzerinden bağlanmasını âmir bulunduğun
dan dilekçiye bağlanan aylığın da son olarak almakta olduğu 
125 lira üzerinden tahsis olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile üg1' 
li bulunan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununu)* 15
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nci maddesine göre komisyonumuzca bu sıfatla yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6724 5. V . 1953

287/10487 Raif Yılmaz.
Nüfus kâtibi. 
Midyat.

(Dilekçe özeti : Açık maaşlarının 
tediye olunmadığından şikâyet).

Dilekçi : Savur nüfus kâtibi iken yaş haddinden dolayı hak
kında tatbik olunan emekli muamelesi sandıkça uygun görül
mediği için 10 ay sonra Midyat nüfus kâtipliğine tâyin olun-' 
duğunu belirterek aradaki bu müddete ait açık maaşlarının, 
tediyesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Hâdise aynen teyit 
olunduktan sonra hizmet görmediğinden dolayı dilekçiye me
muriyet muhassasatının tediyesine imkân olmadığı gibi gerek 
kadro ve gerekse inzibati bakımdan da hakkında her hangi bir 
muamele sepketmediği için açık maaşı dahi tediye olunamıya- 
cağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında İçtüzüğün 53 ncü maddesine tevfikan komisyonu
muzca bir muamele ifasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6725 5 . V .1953

H288/10488 Sıddrk Avcı, 
ve ar.
Çiftçi.
Karaklise Köyünde. 
Erciş.

(Dilekçe özeli : Altmdere harası
na sattıkları emlâk ve arazi satış 
bedelinin ödenmesi ve hara mü
dürünün gayrikanuni fiil ve ha
reketlerine nihayet verilmesi hak
kında).

Dilekçiler : Altmdere Harasına satmış oldukları emlâk ve 
arazi bedelinden bir kısmının 6 aydır ödenmediğinden ve vâki 
istimlâk dolayısiyle 30 bin lira zarara düçar olduklarından ve 
hara müdürünün kayfî ve gayrikanuni hareketlerinden bahis 
ve şikâyet ederek alacaklarının ödenmesini ve müdürün kayfî 
hareketlerine nihayet verilmesini istemektedirler.

Tanın Vekâletinin cevabi yazısında : Vâki müracaatları 
üzerine satın alman emlâk ve arazinin bedelleri ödenerek Ha
zine namına tapuya tescil ettirildiği dilekçilerden Tahir Kılıç’a 
ait arazinin de adı geçen tarafından ölçülmek suretiyle tesli
mine yanaşılmayıp kayda itibar olunması hususunda vâki ısrarı 
yüzünden satış muamelesinin ikmal olunamadığı.

İstimlâk Komisyonunda üye olan Sıddık Avcı nın ise bu 
arazi satışmdan dolayı diğer üyelerle kavga edip ve hâdisenin
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Erciş Savcılığına intikal etmiş bulunduğu bu itibarla şikâye
tin gayrivârit bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki alım satım muamelesinden doğan 
ihtilâfın halli vazifeli kaza merciine ait bulunmasına, madde 
halinde kendisine suç isnadolunan memur hakkında dahi usulü 
dairesinde yapılması icabeden tahkikat ve takibatın keza yet
kili idare ve adlı makamlara aidiyetine binaen talep hakkında 
bu bakımlardan komisyonumuzca tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6726 5 . V . 1953

(Dilekçe özeti : Ilalcsız yere dövü
lüp ve tevkif edildiğinden şikâ
yet).

Dilekçi : Bilecik’te vuku bulan bir hırsızlık hâdisesinden 
dolayı bigünâh olarak dövülüp ve tevkif edilmiş bulunduğundan 
ve kendisini döven Cemalettin ve Hicri adındaki polis memur
ları hakkında yaptığı şikâyetlerin de nazan itibare alınmadı
ğından bahsile bu acıklı hale son verilmesini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Şeriki Sıtkı Uluğ ile 
muhtelif vilâyet ve kazada hırsızlık yapan dilekçinin bahis ko
nusu hırsızlığından dolayı hakkında 2 yıl müddetle hapse ve 
bu kadar müddet de emniyet nezaretinde bulunma cezası veril
diği ve kararın kesinleşmiş bulunduğu, dövülme iddiası üze
rinde de savcılıkla takipsizlik kararı verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6727 6 . V .1953

(Dilekçe özeti : 2885 sayılı Dilek
çe Komisyonıu, kararından faydtt-
I an d iril ma sı hakkı nda ).

Dilekçi : Dilekçe Komisyonunun; Devlet D e m iry o lla r ın ın  14 
ncü derecedeki memurlarının 60 lirada geçen 3 seneden fazla 
müddetlerinin 67 liradan, bu derecede geçen fazla hizm etlerinin  
de keza 74 de geçmiş sayılacağına dair olan 26. V . 1949 gün 
ve 2885 sayılı Kararından kendisinin de faydalanabilmesi için 
emsal bir karar ittihaz olunmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin duru
munun ,1981, 2885 ve 181 sayılı kararlara uymakta olması iti
bariyle 4620 sayılı Kanuna ait intibak muamelesinin bu yolda 
düzeltildiği bildirilmektedir.

11292/10492 Ruhi E r iz .

D . D . L im an  M ü 

d ürlüğü  40387 Sicil 

say ılı Puvantör. 

Mersin.

11489/11289 Muzaffer Ulusoy.
Ceza evinde tutuldu. 
Bilecik.
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Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre yerine getirilmiş 
bulunduğu anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca ayrıca 
yapılacak bir muamele bulunmadığına karar verildi.

K a ra r  No. K a ra r  ta rih i

6728 5 . V .1953

Başkan Sözcü K âtip

M araş B o lu  B ilecik  A n k a ra

Abdullah Ay temiz İsmail Aşkın Ömer Bilen

K onya E lâ z ığ  Kastamonu M alatya

hdürrahman Fahri Ağaoğlu Hâmit Ali Yöney Muzaffer Âli Mühto Nuri Ocakcıoğlu

Seyhan Tokad Trabzon U rfa

Salim Serçe Ahmet (Kırkan Salih Esad Al peren Reşit Kemal Timuroğlu

Yozgad  

Yusuf Karslıoğlu

(Dilekçe sayısı : 118)



T. B. M. M. Basvnew



Dönem : IX T. B. M. M. Toplantı : 4

d i 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 : 71 > -  

I .  X I .  1953 Pazar

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

11295/10495 Hatice Karayel. 
Has Köyde. 
Havza - Edirne.

(Dilekçe özeti : Arazilerinin satı
şa çıkarıldığından şikâyet’)'.

Dilekçi : Müteveffa kocasına ait 22 yıl önceki bir borç 
için Tekel İdaresi tarafından 300 dönümlük arazilerinin alaca
ğın müruruzamana uğraması halüıin dahi nazarı itibara alm- 
mıyarak satışa çıkarıldığından şikâyet etmektedir.

Gümrük ve Takel Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi
nin müteveffa kocasına ait olup ve hükme istinat eden mez
kûr alacağın yine Temyiz Mahkemesinin ilâmına müsteniden 
icra dairesi vasıtası ile arazilerin satış bedelinden istifası ci
hetine gidildiği ve bu muamelede iddia olunduğu gibi her 
hangi bir zaman aşımı ve gayrikanunilik bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara 
bağlanmış olan bir meseleye taallûkuna binaen vâki talep hak
kında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Kara" tarihi

6729 6 . V . 1953

11297/10497 Ali Çıngı.
Hamamönü Akarlar 
Mah. No. 12.
Ankara.

(Dilekçe özeti : Ordudaki hizmeti
nin tekaütlüğünde sayılması hak
kında).

Dilekçi : 1319 yılından itibaren orduda geçen hizmetleri
nin Millî Savunma Vekâletince Askerî Ceza Kanununun 52 
nci maddesinden bahsile tekaütlüğünde nazarı itibara almamı- 
yacağı yolunda .yapılan tebligattan tazallümühal ederek mağ
duriyetine mahal bırakılmamasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi ta
rafından bahsolunan tebligatın başka bir yedek subaya ait ol
duğu ve kendisine ait dosyanın bulunabilmesi için muvazzaf 
veya yedek subap olup olmadığının, eğer subay olmuş ise 
sınıf, sicil veya askerî kayıt numarasının bilinmesine lüzum 
bulunduğu bildirilmektedir.
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11304/10503 Mehmet Civan.
Düğüncü!ü K öyün
de.
Babaeski.

11305/10504 Ahmet Terzioğlu.
Düğünoülü K öyün
de.

Babaeski.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkın- 
da tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar ta rih i

6730 6 . V  . 1953

11298/10498 Mehmet Eker ve ar.
Tarım Satış Koope
ratifi ortakları. 
Osmaniye.

(Dilekçe özeti : Osmaniye Pamvl 
Tarım Satış Kooperatifinden yol 
s uzlukların tahkik ettirilmesi hak

kında).

Dilekçiler : Ortağı bulundukları Osmaniye Pamuk Tarım 
Satış Kooperatifinde ortakların zararına cereyan eden faali
yetlerden ve ezcümle : 1949 yılındaki zarar ile 1950 ve 1.951 
yıllan alımlarındaki usulsüzlükten ve mutavassıtlara verilen 
kârdan ve bilânçonun ortaklara gösterilmediğinden ve gene bu 
hale rağmen kooperatif memurlarına iki aylık prim verilmiş 
bulunduğundan ve saireden bahsile icabeden tahkikat ve tet- 
kikatın yapılmasını istemektedirler.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan 
inceleme ve normal teftişlere nazaran iddia olunduğu gibi
1949 yılında her hangi bir zarar vukubulmadığı ve mezkûr 
kooperatifin kâr ve zarar durumunun normal bir seyir takip 
etmekte olduğu, keza mutavassıtlara ortaklardan fazla bir 
fiyat ve memurlara prim verildiği iddialanmn da vârit olma 
dığı, tamamen şahsi ve hissi gayelerle ortaya atıldığı anlaşılan 
iddiaların teşkilâtın müspet faaliyet ve gelişmesini istemiyen. 
kimseler tarafından yapıldığı kanaatine varıldığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Ortakların hukuku şahsileri bakım ın
dan k a za  merciine müracaatta muhtar bulunmalarına ve  vekâ
let cevabına göre talep hakkında komisyonumuzca bir muamele 
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6731 6 . V  . 1953

(Dilekçe özeti : iskân haklarının 
la ummasına dair).

Dilekçiler : 1950 yılında yurda gelen Bulgaristan göçm en
lerinden olup Babaeski Kazasının Düğünciilü Köyüne yerleşti 
rildiklerini ancak haklarında serbest göçmen muamelesi tatbik 
olunduğundan şimdiye kadar her hangi bir yardım görm edik
lerinin tazallümühal ederek Vekiller Heyetinin 16 . 4 . 1951 
gün ve 3/12911 sayılı karan dairesinde kendilerine de iskân 
yardımı yapılmasını istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında: Müstahak g öçm enim 
den bulunduklan takdirde emsalleri ile birlikte ve bir an evvel
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iskânlarının temin olunması ve neticenin kendilerine de bildi-* 
rilmesi lüzumunun Kırklareli Valiliğine yazıldığı bildiril- 
mekted’ r.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzsa bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6732 6 . V . 1953

11 •'{(►7/10506 Ahm e t Ka le .

Kulyusuf Köyünde. 
Hafik - Sivas.

(Dilekçe özeti : Hafik Kazası 
Mahkeme Başkâtibi Haşan’dan
şikâyet).

Dilekçi : Oğlunu öldürmüş olan failleri tevkif etmiş bulunan 
savcının kazadan ayrılmasından bilistifade bu makama ve sor
gu hâkimliğine vekâlet eden mahkeme başkâtibi Haşan’ın bu 
kişileri serbest bırakıp ve tahkikatı da lehlerine idare etmekte 
olduğundan şikâyet etmektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan ihzari soruş
turma neticesinde : Şikâyetin vârit olmadığı görülerek bir iş
lem yapılmasına yer olmadığı mütalâa olunup ve bu mütalâanın 
da 17 . IX . 1952 tarihinde tasvip olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyet konusu üzerinde kanuni icabı 
yapıldığı anlaşıldığından komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6733 6 . V .1953

11308/10507 Kâzım Çalışkan 
ve ar.
Haydan Köyünde. 
Çivril.

( Dilekçe özeti : 'Kabili zeri ara
ziden nüfus miktarlarına göre ve 
yeteri kadar toprak verilmesi 
hakkında).

Dilekçiler : Bulgaristan göçmenlerinden olup, mümbit olmı- 
yan araziden ve gayrikâfi miktarda verilmiş bulunan toprak 
yerine kendilerine kabili zeri arazilerden nüfus miktarlarına gö
re yeteri kadar toprak verilmesini istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : iddialarının vârit ol
duğu tahakkuk ettiği takdirde toprak istihkaklarının kanuni 
miktara iblâğı hususunun Denizli Valiliğine yazıldığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre ta
lep hakkında bir muamele ifasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

6734 6 . V . 1953
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11312/105)11 Aziz Başbuğa ve ar.
Yukarı Zamık Kö
yünde.
Patnos.

(Dilekçe özeli : Arazilerinin elle- 
nndan alınmak istendiğinden şi

kâyet ).

Dilekçiler : 5098 sayılı Kanundan bilistifade köylerine dön 
ıniiş olan miitegallibeden Hüseyin Paşaoğlu Mehmet ve adam
larının ellerindeki bir miktar tapuya dayanarak köye ve ka
zay a  ait halkın elinde bulunan bütün arazilere tesahup etmek 
istediklerinden ve eskiden olduğu gibi kendilerine zülüm ve 
tehdit etmeye yeltendiklerinden ve kaymakamın da bu şahıslan 
himaye ederek 2311 numaralı Kanuna tevfikan arazilerini 
ellerinden aldığından ve saireden şikâyetle adları geçenlerin 
tecziyelerini ve mağduriyetlerinin önlenmesini istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Mevcut bir hâdise do- 
layısiyle vukubulan bir yaralama hâdisesinin faillerinin ada
lete tevdi olunduğu Garba tebit olunmuş bulunan Hüseyin Paşa- 
oğullarmm memleketlerine dönmeleri üzerine halk arasında 
paylaşılmış olan tapulu arazileri hakkında mahkemeye müra
caat ederek bir kısmını geri aldıkları ve (mütebakisini de almak 
üzere olduklarından topraksız kalacak köylülerin bu yüzden şi
kâyette bulundukları ve iddia olunan diğer hususatm da varit 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal ettiği anlaşılan ba
his konusu talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir mua
mele olmadığına karar verildi.

Dilekçi : 1940 yılında 4 ncü Şimendifer Bölüğünde askerlik 
yapmakta iken ve bir manevra esnasında sağ ayağını kaybet
miş olduğunu belirterek kendisine aylık bağlanmasını, müm
kün olmadığı takdirde de demiryollarında bir bekçilik verilme
sini istemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan tah
kikata nazaran bu erin vazife başında sakat kalmayıp sivil elbi 
se ile ve sarhoş bir halde ve inzibatların elinden kurtulmak için 
firar ettiği sırada trenden atladığı ve bu suretle sağ ayağından 
sakatlandığı anlaşılmış bulunduğundan kendisine maaş bagl?- 
namadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
bir muamele ifasına mahal olmadığına ve dilekçinin kaza n er-

Karar No. Karar tar

6735 6 . V . 1053

11313/10512 Halil Hançer.
Evsat Malı. de. 
Kııyucak - Nazilli.

(Dilekçe özeti : Maluliyet aylıyı 
bağlanması veyahut demiryolla

rında’ bir bekçiliğe tâyin edilı»'111 
hakkında).
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

ciine dahi müracaatta muhtariyetine karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

6736 6 . V . 1053

824/10522 Ahm et Tercan. 

Bakkal.

Tatava Fabrikası. 

Karşısında.

A r i f  Oğullarından. 

Bolu.

(Dilekçe özeti : Dükkânını soyan
ların meydana çıkarılması hakkın

da).

Dilekçi : Bolu’da Tatava Fabrikası karşısında işletmekte 
olduğu bakkaliye dükkânının 5 ay içerisinde 3 defa soyulmuş 
olduğunu ifade ederek faillerinin meydana çıkarılmasını iste
mektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Hırsızlık olayı faili
nin orman bakım memurlarından Fahri Mat olduğu tesbit edi
lerek tanzim edilen evrakı ile birlikte savcılığa teslim edildiği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6737 6 . V .1953

10526 Sadettin Bayrak. 
Atıfbey Malı. Koç- 
çeşmesiüdtü 11 nci 
So. No. 8/A. 
Ankara.

( Dilekçe özeti : Tedavi ettirilmesi 
hakkında).

Dilekçi : 1943 yılından 1946 yılına kadar çalışmış olduğ^ 
Zonguldak Çelik kömür ocağında tutulduğu hastalığın fakirli
ği yüzünden ilerlemekte olduğundan ve hayatı için tehlike teş
kil eder bir duruma geldiğinden bahsile, Devlet tarafından, 
tedavi ettirilmesini istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : Ke
mik veremi musabı olan dilekçinin müracaatı halinde Eğridir 
kemik ve mafsal veremi hastanesine yatırılması için 22.1.1951 
gün ve 1192 sayı ile İsparta Valiliğine yazıldığı ve kendisine 
de bilgi verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre yerine getiril
miş olduğu anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca bir mu
amele ifamna mahal olmadığına karar verileli.

Karar No. Karar tarihi

6738 6 . V .1953
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11330/10528 N aim  Uzun.

H asankâhya  M alı. 

Yüksek So. No. 270 

de. Ahm et Yam an  

eliyle.

K ırıkkale.

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

( Dilekçe özeti : İskân ve toprak 
talebine dair—

Dilekçi : Rus istilâsı dolayısiyle memleketi olan Posof'tan 
İç Anadolu’ya hicret edip ve muhtelif yerlerde dolaştıktan son
ra halen Kırıkkale’de yerleşmiş bulunduğunu ifade ederek 
muhaceret sebebiyle vâki mağduriyetinin telâfisi için iskan 
olunmasını ve Toprak Kanununa tevfikan da miktarı kafi 
arazi verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Muhacir ve mülte
cilikle alâkası olmıyan dilekçi hakkında iskân yoliyle bir 
muamele ifasına kanunen imkân bulunmadığı, ancak ziraatle 
iştigal eden toprağa muhtaç çiftçilerden ise 4753 sayılı Kanu
nun adı geçen kazada tatbiki sırasında durumunun göz önün
de bulundurulması için Ankara Valiliğine yazıldığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6739 6 . V . 1053

11331/1ÜS29 Durm uş özçelik. 

M uhtar.

Koraboğaz K ö yü n  

de.
İm ranlı.

( Dilekçe özeti : Köyüne yerleşti
rilmek istenen kvptilerin buruda» 
uzaklaştırılması hakkında).

Dilekçi : Köy halkına izafeten yaptığı müracaatı ile ez
cümle : Köylerinde bulunan Rum ve Ermeni emvali metruke- 
si evvelce halka dağıtılmış ve bunların ihtiyacına da ancak 
kâfi gelmekte olduğu halde bu kere Türkmen sıfatiyle birta
kım kıptilerin köylerine yerleştirilerek bu arazilerin bunlara 
verilmek istendiğinden ve bu mevzuda yaptıkları m üracaatla
rın nazarı itibara alınmadığından şikâyet ederek köy huzuru
nu selbeden bu kişilerin köyden uzaklaştırılmasını istemekte
dir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Bu kişilerin; Çinge
ne aileleri olmayıp vekâletin tensibi ile yerleştirilen gezginci 
Türkmen aileleri olduğu ve yerli halkla iyi geçinmeleri için 
gereken tedbirlerin alınmakta bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca tâyini muameleye mahal olmadığına, zilyedlik 

ve mülkiyet haklarının ihlâl olduğunu iddia edenlerin dahi ka
za merciine müracaatta muhtar bulunduklarına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

6740 6 . V . 1963
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Dilekçe Bilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

imV10531 Kâzım Usta.
Karlı Okulu Eğil 
meni.
Gerze - Sinob.

Dilekçi : 10 yıldır çalışmakta olduğu eğitmenlikte muvaf
fak olmuş bir meslek mensubu bulunduğunu ve ilerde yapılör 
cak bir tasfiye esnasında kendisi ve emsallerinin mağdur edil
memeleri icabettiğini ifade ederek bu maksadı temin edecek 
olan bir kanun tedvinini istemektedir,.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Başarılı eğit
menlerin öğretmenliğe alınmasına dair bir kanun ve Vekâlet
çe alınmış bir karar olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca bu sıfatla bir 
muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

(Dilekçe özeli : Muvaffakiyet gös
teren eğitmenlerin öğretmenlik 
sınıfına alınmalarını derpiş eden 
bir kanun, çıkarılması hakkında).

6741 6 . V . 1953

11 •!'ü/10532 Mustafa Sinan 
ve ar.
Z iyaedd in  Köyünde. 

Mut.

< Dilekçe özeti 
hakkında).

Arazi verilmesi

Dilekçiler : Toprağa muhtaç çiftçilerden bulunduklarını 
belirterek Toprak Kanununa tevfikan ve bir an önce kendileri
ne arazi verilmek suretiyle sefaletten kurtarılmalarını iste
mektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Sırası gelip de bu 
kazada Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümleri dairesinde 
toprak dağıtımına başlandığı vakit komisyon başkanlığına mü
racaat etmeleri icabettiği hususunun dilekçilere tebliğ edildi-'ı 
ği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6742 6 . V-. 1953

10535 H a tice  H ikm e t Boz- 

ok.

A lııu e tçc leb i Mah. 

A ç ık tü rb e  So. No. 

31.
Üsküdar - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Gelir Vergisi alın
maması hakkında).

Dilekçi : Harb mâlûlleri ile evli bulundukları için almakta 
oldukları yetim aylıkları kesilmiyen kendi durumundakilerdeu 
Gelir Vergisi Kanununa göre tevkif at da yapılmaması esbabının 
istikmalini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5820 sayılı Kanunun 
yürürlüğü tarihine kadar Gelir Vergisi Kanununun 32 nci mad
desine mevzu en az geçim indiriminden faydalanamıyan dilekçi
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

ve emsallerinin zikrolunan kanunla maaşlarının 75 lirasının 
vergiden istisna edilmiş bulunduğu ve 1. I I I . 1951 tarihinden 
itibaren fuzulen kesilmiş olan verginin de terkini ile müstediye 
reddedildiği ve hâlen istihkakının tevkifatsız ödenmekte bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre yerine getirilmiş 
olduğu anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6743 6 . V . 1953

1L338/10536 S a lih  Y e t iş  (Dilekçe özeti : Arazi talebine
T e m e lli N ah iye s in de  daiı'J.
P o la t lı Dilekçi : Polatlı Kazasının Temelli Nahiyesinde oturan top

rağa muhtaç 19 haneye arazi dağıtılması için adı geçen kaza
da çalışan 25 numaralı Toprak Tevzi Komisyonuna emir veril
mesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr nahiye de ça
lışmakta olan tapulama komisyonunun işi bitip ve Hazine top
raklarının tesbitinden sonra toprak komisyonunun 1952 çalışma 
programına alınarak mezkûr toprakların bu köydeki hak sahi
bi çiftçilere dağıtılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre ta
lep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6744 6 . V . 1953

11340/10538 M ehm et Ka radağ .

lla m id iy e  M ah. 

C u m h u r iy e t M eyda 

n ı .

Babaesk i.

(Dilekçe özeti : İskân hakkının 
tanınmasına dair).

Dilekçi : 1949 yılında Bulgaristan’dan anayurda gelerek 
Babaeski’de yerleştirilmiş bulunduğunu ifade ile muhacir kâ
ğıdına malûmatı olmaksızın serbest göçmen kayit ve şerhi 
verilmiş olduğu için iskân hakkından mahrum bırakıldığından 
tazallümü hal ederek bu hakkının tanınmasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevbai yazısında : Kayden serbest göç

men o la ra k  yurda geldiği ve kunduracılık sanatı olduğu anla
şılan dilekçinin 3357 sayılı Kanuna tevfikan müracaatı sepket- 
miş bulunması itiban ile; iskânlı göçmenlerin ihtiyaçları daha 

henüz bitirilmemiş bulunduğundan iskân olunmasına imkân 
görülemediği ve 1951 yılında gelen göçmenler için Ve
killer Heyetince alınan karardan da faydalandırılması 
nın mümkün bulunmadığı, keza sanatkâr olup ve halen 
amelelikle geçimini temin ettiği anlaşılan mumaileyhe 2510 sa-
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yılı Kanunun 17 nci maddesi muvacehesinde toprak da verile- 
miyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına ve dilek
çinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar ve
rildi.

K a r a r  No. K a r a r  ta r ih i

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

6745 6 . V . 1953

( Dilekçe özeti : İskân yardım ı ya
pılması hakkında).

Dilükçi.: 1950 yılında gelen Bulgaristan göçmenlerinden 
olduğu halde muhacir kâğıdına malûmatı dışında yazılmış olan 
serbest göçmen ifadesinden dolayı; iskân yardımlarından fay
dalandırmadığını ifade ederek Vekiller Heyetinin bu bapta 
müttehaz 16 . IV . 1951 gün ve 3/12911 sayılı kararnamesine 
tevfikan kendisinin de bu yardımlardan faydalandırılmasını is
temektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin iskân 
hakkına sahip göçmenlerden bulunduğu tahakkuk ettiği tak
dirde, emsalleri ile birlikte ve bir an evvel iskânının temini ve 
neticenin de kendisine tebliği hususunun Kırklareli Valiliğine 
yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6746 6 . V  . 1953

11841/10539 R as im  Y u rda tapan .

O ru ç lu  Köyünde. 

Babaeski.

11342/10540 A l i  Şevket ve ar.

S inanpaşa C am ii 

İ k in c i M ü ezz in i . 

B eş ik taş - İs tanbu l.

(Dilekçe özeti : Hademei hayrat 
aylıklarının! artırılması hakkında)

Dilekçiler : Almakta oldukları aylıkların günün ağır ikti
sadi şartlan ve gördükleri kudsi hizmetle kabili telif olmadı
ğını ifade ederek hademei hayrat aylıklarının artırılmasını iste
mektedirler.

Diyanet İşleri Başkanlığının cevabi yazısında : Hayrat hade
meleri aylıklarının; alman tahisat ve kadrolarla imkân nispe
tinde birer miktar artıhlmakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vâki işara göre talep 
hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6747 6 . V . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

11347/10545 Mustafa Küçük.
Senetle r Köyünde. 

K a ram ü rse l.

( Dilekçe özeti : İskân yardımı ya
pılması hakkında).

Dilekçi : Bulgaristan göçmenlerinden olup yerleşmiş bulun
duğu mahalde serbest göçmen olduğu ileri sürülmek suretiyle 
hiçbir iskân yardımı yapılmadığını ifade ederek emsali misillû 
kendisine de iskân yolu ile toprak verilmesini ve sair yardım
larda bulunulmasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : İskân hakkına sahip 
göçmenlerden bulunduğu takdirde dilekçinin de emsalleri gibi 
bir an evvel iskânının temini ve neticenin kendisine tebliği husu
sunun Kocaeli Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre ta
lep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olma
dığına karar verildi.

Dilekçi : 1942 - 1943 yılında Levazım Okulunda m uvaffak  
olamadığından bahsile kıtaya sevkolunup burada aldığı müs
pet sicil üzerine tekrar okule alınarak 1944 - 1945 yılında ik 

mali tahsil ettiğini, halbuki okulda bidayeten muvaffak oldu

ğuna kani olarak evrakı imtihaniyesinin tetkiki için okul ida

resine yaptığı müracaat üzerine okul talimatnamesine göre bu 
durumun terfiine mâni olamıyacağımn bildirilip haklı olan 

talebinden sarfınazar ettirilmiş olduğunu, 1946 yılında te rfi 

etmesi icabederken buna rağmen yapılmadığını ve yüzbaşıbğa 

olan terfiinin de keza emsallerinden 3 y ı l  g e r i b ır a k ı ld ığ ın ı vd 

bu mevzuda açtığı dâvanın da süre aşımından reddedilmiş bu

lunduğunu ifade ederek üsteğmenlik ve yüzbaşılık nasıp ları- 

nın düzeltilmesini istemektedir.
Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Sicil yönet 

meliğinin 34 ncü maddesine göre Ekim 1944 tarihinde ve ik in c i 

defa olarak ikmali tahsil için iştirak e tt iğ i o ku ld a  iş le d iğ i biı' 
suçtan dolayı 7 gün hapse mahkûm edilen dilekçinin; işbu 

mahkûmiyeti 4273 sayılı Kanunun 8 nci maddesine uyularak 
kıdeminden tenzil edilmiş bulunduğundan 30 Ağustos 194(i 

tarihinde sicil süresini tamamlıyamadığı gibi mezkûr kanu

nun 10 ncu maddesine tevfikan da tahsillerini normal olarak  
bitiren emsallerinden bir yıl sonraya bırakılması icabe ttiğ in de  ı 

ancak 1947 den itibaren üsteğmenliğe yükseltildiği 1949 sicilin in  
de müspet olmaması bakımından emsalleriyle birlikte yüzbaşı 

olmasının da kabil olmadığı, Askerî Temyiz Mahkemesine açtığı

Karar No. Karar tariiıı

6748 6 . V . 1053

11348/10546 H ü sn ü  K o rku t.

Ağ . B ak . Tank  Fİ). 

Lv. K d . Üsteğmen.

(Dilekçe özeli : Terfiinin gecikti 
rildiğinden şikâyet).
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dâvanın da müruruzamandan reddedilmiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : 3410 sayılı Kanuna göre tetkiki Askerî 
Temyiz mahkemesine ait olan ve bu mercice de süre aşımından 
reddedildiği anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca yapıla
cak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. ad ı, soyad ı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

6749 6 . V . 1953

(Dilekçe özeti : Açık maaşlarının 
ödenmesi hakkında).

Dilekçi : Subaşı istasyon Şefliğinde bulunduğu zaman ya
pılan bir iftira neticesinde ve bidayeten verilmiş olan bir mah
kûmiyet kararı üzerine; yapılan terkini kayıt muamelesi bilâ- 
hara beraet ettirilmiş bulunduğundan iptal edilip ve iadei me
muriyet ettirilmiş bulunduğunu ifade ederek açıkta kaldığı 
zamana ait maaşlarının tediye olunmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Adlî kovuşturma 
neticesinde kaydı terkin edilmiş bulunan mumaileyhin açıkta 
kaldığı günlere ait ücretlerinin verilmesi için mevzuatta bir 
hüküm mevcut bulunmadığından dileği etrafında bir muame
le ifasına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele bulunmadı
ğına üyeden A. Fahri Ağaoğlu’nun vâki muhalefetine karşılık 
ve ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6750 6 . V .1953

1 1350/105,48 Kemal Günal.
5 nci işletme Mü. 
dürlüğü Sallar 
istasyonunda Şef. 
Malatya.

1355/.10553 Hüseyin Gürler. ( Dilekçe özeti : Hâzineye intikal
ve ar. etmiş olan arazilerinin kendileri- 
Iksör Köyünde. iade olunması hakkında).

Ovacık - Tunceli. Dilekçiler : 5098 sayılı Kanundan bilistifade 1938 yılın
da teb’id olundukları mahallerden gelerek memleketleri olan 
Tunceli Vilâyetinin Ovacık Kazasının eski yasak bölgedeki 
arazilerine yerleşmiş bulundukları halde buraların Hâzineye 
intikal etmiş olduğu beyanı ile karşılaşmış olduklarından şi
kâyet ederek yerlerinin Hazine elinden kurtarılmasını iste
mektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Askerî, siyasi, inzibati se
beplerle yasak bölge olarak tesbit edilmiş olup 1 . VII . 1950 
tarih ve 3/11461 sayılı Heyeti Vekile Kararı ile serbest bıra
kılan bu yerler halkının bırakmış oldukları gayrimenkuller 
2510 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi mucibince ve tamamen 
Hâzineye intikal etmiş bulunduğundan dilekçilerin işgal du-
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romlarının ancak fuzuli bir mahiyet iktisap ettiği;
Ancak kanuni süresi içerisinde müracaat edenlerin 5826 

sayılı Kanun mucibince bu bölgelerde yeniden kurulacak köy
lerde toprak, veya ev yardımı yapılmak surejtiyle iskânları 
cihetine gidilebileceği ve bu itibarla işgalleri altında bulunan 
arazilerin kendilerine verilmesinin mümkün bulunmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

6751 6 . V .1953

11366/10563 Mustafa Küçük.
işçiler namına. 
Mahmudiye.

(Dilekçe özeti : Arazi talebim 
dair).

Dilekçi : Kendilerine de toprak tevzi komisyonunca arazi 
verilmesi muvafık görüldüğü halde Çifteler Harasında işçi ola
rak çalıştıkları için bu haktan istifade edemiyeceklerinin bil
dirilmiş olduğundan şikâyet ederek mezkûr haraya ait arazi
den yapılacak dağıtımdan kendilerinin de faydalandırılmasını 
istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Sözü geçen hara içe
risinde çalışan işçilerin durumlarının dağıtım sırasında kanun 
ve nizamname hükümleri dairesinde tetkik edilerek hak sahi
bi oldukları anlaşıldığı takdirde, diğer toprağa muhtaç çift
çiler meyanmda dileklerinin tervici cihetine gidileceği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6752 6 . V .1953

11386/10565 Sait Gaip.
Turgut reis Mah. 
Poyraz So. No. 24. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : M evlâna dergâhı
na ait menkul ve gayrimenkul mi
ra,Un evlâdına teslimi hakkında).

Dilekçi : Mevlâna Celâlettin Rumi’nin ahfadından olup hem
şiresi ile birlikte muhtaç bir durumda olduğunu belirterek adı 
geçene ait olup ve 677 sayılı Kanunla kapatılmış olan dergâh 
ve müştemilâtı ile ve sair menkul ve gayrimenkul emvalin zikr 
olunan kanunun birinci maddesi ile evlâdına teslimi icabettiğı 
halde vâki müracaatlarına rağmen Vakıflar İdaresi ve Milh 
Eğitim Vekâletince kanuni haklarının verilmiyerek kendilerinin 
sefâlet içerisinde bırakıldıklarından, bu haklarının teslimini 
veyahut iaşelerini temine medar, olacak miktarda bir aylık bağ
lanmasını istemektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Millî Eğitim Vekâleti ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün ce
vabi yazılarında : Tekke, türbe ve zaviyelerin şeddin© müta- 
allik bulunan 677 sayılı Kanun ve 2 Eylül 1341 tarihli Vekiller 
Hoyeti kararı ile kapatılmış olan mezkûr dergâh içerisindeki 
menkul eşya ile birlikte ve yine Vekiller Heyetinin bir kararına 
dayanılarak Konya Müzesine devrolunduğu Mevlâna ve mülha
katı vakıflarına ait 1320 tarihli teamül ilâmına göre bunlardan 
yalnız Âbit Çelebi vakfından Çiftehamamın gelir fazlasından 
diğer evlât meyanmda dilekçiye de senevi 29, 86 lira intifa hak
kı tahsis kılındığı,

677 saplı kanunun 1 nci maddesinin; mevkufatiyle birlikte 
tapuya bağlanıp ve şeyhinin mülkiyetinde ohnıyan dergâh ve do- 
layısiyle vakıf akarata şümulü olmadığı için içindeki eşya ile 
birlikte dergâhın ve vakıf akaratın evlâda verilmesi hakkında- 
ki isteğin mesnetsiz olduğu,

Muhtaç durumda oldukları anlaşılan müstedi ile hemşire
sine Vakıf Bütçesinden ancak 6 şar lira muhtaç aylığı bağlana
bildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar olan 
dilekçilerin vâki talebi hakkında bu bakımdan komisonumuzca 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6753 6 . V . 1953

(Dilekçe özeti : Mesnetsiz olarak 
ikramiyeden mahrum edilmiş bu
lunan işçilerin korunması H.)

Dilekçiler : Haziran, Temmuz ve Ağustos 1951 Fortrafik 
mevsiminde fazla mesai gösterenlere verilmesi icabeden ikra
miyenin maalesef az gayret gösterenlere dağıtılmış bulundu
ğundan şikâyet ederek Devlet Demiryolları Karkamış depo
sunun bu mevzuda mağdur edilen işçilerinin hukukunun ko
runmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Fortrafik mevsi
minde üstün başarı gösteren personel en yakın âmirleri olan 
depo şefi tarafından tefrik edilip ve işletmesince de sicilleri 
üzerinde yapılan incelemeyi mütaakıp ikramiyelerinin tahak
kuk ve tediye edilmiş olduğu vâki şikâyetin vârit olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca muamele ifasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1 :>(*n 1 ().>66 IJalil Konduk ve ar.
i). D. Y. 6 îşictıııo 
Müdürlüğüne bağlı 
Karkamış Deposun
da Sendika kurucu
su S. 2. Usta 29990. 
Karkamış.

6754 6 . V . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

11347/10571 İsmail Özden. (Dilekçe özeti : Tekel v<e jnyanyo 
bayilerinin emek ve sermayeleri 
ile mütenasip olmıyam kâr haddi 
ve vergi mevzuunda karşılaştık
ları müşküllerin giderilmesi hak
kında).

Tekel ve Piyango 
Bayileri Demeği 
Başkanı.
İstanbul.

Dilekçi : Tekel mamulleri ve piyango bayilerinin mâruz bı
rakıldıklara mağduriyeti belirten ve sayın mebuslara hitaben 
yazılı bir broşürü ekli olarak takdim ettiğini ifade ederek mez
kûr esnafın mağduriyetten korunmaları esbabının temin buyu- 
rulmasmı dilemekte ve mezkûr broşürde de ezcümle :

Tekel mamullerinden ve piyango satışlarından dolayı verilen 
beyiyelerin sigara mamullerine yapılan zamlan mütaakıp is- 
konto kabul edilmediği için %  2 ve daha aşağı bir hadde düş
tüğüne ve bu mâmullerin satışı dolayısiyle tahsil olunan % 30 
Millî Savunma Vergisinin tahsilinin bayilere sadece bir angarya 
olarak yiikletildiğine ve bu suretle bey’iye miktarının ciro mik
tarı fazla olduğu nispette yatardan sermaye ve sarf olunan eme
ğe tekabül etmediği gibi ilâveten 60 bin liralık bir 
devir yapan sair ticaret erbabı senede 9 bin lira 
bir kâr temin ettiği halde mezkûr esnafın an
cak 1 800 lira gayrisâfi bir kâr temin edebildiği ve buna 
rağmen ve hâkim işinin bâyilik olduğu nazarı itibara alınmadan 
memzucen ticaret yaptığından dolayı tıpkı sair ticaret erbabı 
gibi Gelir Vergisine de tâbi tutulmalarındaki isabetsizliğe işa
retle bu mükellefler için hususi bir vergi nispeti kabul edilme
si ve bu sınıf esnaf hukukunun korunması istenilmektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : 3437 sayı
lı Tütün ve Tütün İnhisarı hakkındaki Kanun ve buna miite- 
ferri nizamname hükmüne tevfikan verilebilecek beyiye ücreti
nin nihayet 6 ya kadar olabileceği ancak bu miktardan 1485 
sayılı Kanun mucibince 1/3 nün harb mâlûlleri ve şehit yetim
leri hissesi olarak tefrik edilerek bâyilere net olarak %  3 kal
dığı, bu miktarın ise Tekel maddelerindeki satış kolaylığı ve 
paraya çevirme kolaylığı ve dolayısiyle her hangi bir riske mâ
ruz bulunmaması bakımlarından küçümsenemiyeceği ve nitekim 
tütün bâyilerine senede 5 milyon lirayı mütecaviz beyiye öden
diği bu itibarla bu haddin artırılmasına imkân görülemediği. 
%  35 nispetindeki Savunma Vergisi tahsilatın filhakika aidat 
almaksızın yapmak durumunda bulunan bu esnafın %  95 nin 
bir takvim yılı içerisindeki mubayalan 60 bin lirayı bulmadığı 
için Gelir Vergisine tâbi tutulmayıp Esnaf Vergisi Kanununda
ki maktu vergiye tâbi bulundukları, satışları mezkûr meblâğı 
bulan mahdut esnafın da Gelir Vergisi Kanunu ile tâyin olunan 
geçim haddi miktarını bulmıyan varidatlarından dolayı vergi 
vermekten vareste bulundukları, faaliyetleri bu haddi aşan çok 
mahdut bâzı bâyilerin de almakta olduğu fazla nakil ücretleri
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
\ To. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

ile tatmin edilmekte oldukları, esnafın bu işe tahsis ettiği 
160 - 1150 lira arasındaki sermayelerine mukabil senevi %  50 - 
400 arasında nema temin ettikleri, son yapılan zamlar dolayı- 
siyle umumi olarak bayilere verilen beyiye ücretlerinin beher! 
kiloda vasati olarak 57,14 kuruştan 64,88 kuruşa yükseltildiği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifini mutazammm bu
lunan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci mad
desine göre komisyonumuzca bu sıfatla yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6755 6 . V . 1953

İ7G/10573 Süleyman Belirdi.
Rasimpaşa Yavuz- 
türk Cad. No. 40 -  38 
Kadıköy - İstanbul.

(Dilekçe özeti 
hakkında).

Tedavi ettirilm esi

Dilekçi : Ciğerlerinden rahatsız olduğu için yatırılmış bu
lunduğu Erenköy Sanatoryumunda; yapılacak tedavisi sonuna 
kadar memuriyette istihdamı bidayeten umum müdürlükçe 
muvafık görülmesine ve hastahanece 3 ay bir tedaviye daha 
muhtaç bulunduğu bildirilmesine rağmen tekaüde sevkolunup 
dolayısiyle hastahaneden çıkarılması talebedildiğinden tazalü- 
mühal ederek muhtaç olduğu tedavinin yaptırılmasına delâlet 
buyurulmasmı istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : 60 yaşını doldur
duğundan dolayı 5434 sayılı Kanunun 40 nci maddesine tevfi
kan 4 . VII . 1951 tarihli bir emirle kaydı kapatılalı mumailey
hin tüberküloza müptelâ bulunması itibariyle kendisine bu 
emir tebliğ olunmıyarak tahsisatlar nizamnamesine göre 3 ay 
müddetle sanatoryum tedavisi için 13 . VI . 1951 tarihinde mez
kûr sanatoryuma yatırılıp ve bu müddetin hitamı olan 13 . VI . 
1951 tarihinden itibaren idare ile olan alâkasının fiilen kesil
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

6756 6 . V . 1953

7/10574 Faik Özkan.

5. İşletme Deposün- 
da S. No. 39908 . 
Diyarbakır.

(Dilekçe özeti : İzmir’e nakli me
muriyet ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : Almakta olduğu 145 liradan İzmir’de bulunan 
babasına da yardım etmek mecburiyetinde olduğu için geçimini 
temin etmekten âciz kaldığını ifade ederek mezkûr vilâyet 
basmahane deposuna nakledilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Haydarpaşa işlet-
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No. adı, soj'adı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

meşinde çalışmakta iken istirahat müddetini 3 gün uzattığın
dan dolayı İnzibat Komisyonu karan ile 3 ay kıdem tenzili 
cezası verilen dilekçinin aynı zamanda Malatya işletmesi em
rine tâyin edilmiş bulunduğu ve şimdilik yerinin değiştirilmesi 
mümkün görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi. Karar No. Karar tarihi

6757 6 . V . 1953

11380/10577 Sabahattin Ayyıldız.
IJ/tınyusuf Malı. 
Uzıın Halil So.
No. 16.
Şehremini - İstanbul

15349/14336 Ahmet Şen.
Mezbaha Memuru. 
Tosya.

(D ilekçe özeti : iskân hakkından 
mahrum edilmek suretiyle elinden 
alınan arazinin iade olunması hak
kında).

Dilekçi : 1941 yılında ikinci Cihan harbinin tevlit ettiği 
fevkalâde ahval ve resmî makamatm emirleri ile tahliye oluna
cağı bildirilen Trakya havalisinde bulunan Malkara Kazasının 
Yılanlı köyündeki iskân mahallini bizzarur terketmiş olduğu 
halde köy muhtarlığı ile iskân memurluğunun tertip ettikleri 
hilâfı hakikat bir mazbataya dayanılarak iskân hakkı olarak 
batapu tasarrufuna tevdi olunan 60 dönümlük arazinin baş
kasına verildiğinden şikâyet ederek iade edilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Malkara Kaymakam
lığından izin almaksızın mürettep mahallinden ayrıldığı anla
şılan dilekçiye muhassas gayrimenkulün 4062 sayılı Kanuna 
tevfikan geri alındığı ve iskân hakkı sukut etmiş bulunmasına 
mebni başkaca mal verilmesine de kanunen imkân bulunmadığı 
bildirilmekte dir.

Geraği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bu
lunan dilekçinin vâki talebi hakkında komisyonumuzca bir mu
amele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6758 6 . V . 1953

(D ilekçe özeti : 5434 sayılı Kanu
nun tadili hakkında).

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun borçlanmaya mütaallik hü
kümlerinin, on yıldan fazla hizmetlere de şâmil olmak üzere 
tâdilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılm asına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6759 6 . V . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

15353/14338 Zeliha öngider.
Zincirlikuyu Cad. 
Camiikebir No. 4. 
Kasımpaşa - İstan
bul.

( Dilekçe özeti : D evlet Şûrası 5' 
nci dairesinden verilen bir kara
rın düzeltilm esi hakkında).

Dilekçi : İstanbul Liman işletmesi Müdürlüğü Taşıtlar Ser
visinde makinist iken vefat eden kocasının bir kısım fiilî 
hizmetlerinin de tescile tâbi tutularak eytamına maaş bağlan
ması hakkında Devlet Şûrası 5 nci Dairesinde açmış olduğu 
dâvanın, 3137 sayılı Kanunun 38 nci maddesinde muayyen 
müddet nazara alınmaksızın süre aşımı noktasından reddedil
mesinde isabet bulunmadığından bahsile, 951/2703 numarada 
kayıtlı mezkûr dâvaya mütaallik Şûra kararının düzeltilmesi
ni istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesinin sarahatine göre bu bapta komisyonumuzca yapıla
cak bir işlem olmadığına’ ancak kanuni sebep mevcut olduğu 
takdirde dilekçinin tashihi karar yoluna başvurabileceğine 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6760 6 . V .1953

1 .>356/14341 Hüseyin Nalçacı. 
II. Uz. Onb. 
Birlik Yazıcısı. 
İskilip.

(D i l ek çe  özel i  : Uzatmalı ja n d a r 
ma onbaşıları hakkında).

Dilekçi : İskilip Jandarma Birliğinde uzatmalı onbaşı ola
rak vazife görmekte bulunduğunu, kendisi gibi jandarmada 
çalışanların da diğer emniyet kadrolarında vazife görenler 
misillû Barem dâhiline alınmaları ve bunlara kadro tahsisi 
lâzımgeleceğini beyanla, icabının takdimen ve tercihan yapıl
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6761 6 . V . 1953

309/14353 Kadri Demirok.

Hava Teknik Okul
lar Komutanlığı 
Personel Şube M ü
dürü.
Gaziemir.
İzmir.

(D ilekçe özeti : 5950 sayılı Kam ın  
hakkında).

Dilekçi : 5950 sayılı Kanunla yalnız uçucu personele ve
rilmesi kabul edilen yıpranma tazminatının, bu kanunun neş
rinden evvel hava kuvvetlerinde hizmet görmüş, mâlûl kal
mış ve halen de muhtelif vazifelerde istihdam edilmekte bu
lunmuş olan eski uçuculara teşmil edilmemiş olmasının mâda- 
let ve hakkaniyete uygun bulunmadığını beyanla, mezkûr ka
nunun muvakkat 1 nci maddesinin kaldırılmasını ve bu kanu
nun makable teşmil edilmesini istemektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili olan istek hakkında komisyonumuzca yapılacak b ir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6762 6 . V . 1953

15395/14375 Ahm et Demirer.
D . D . Y . Cer Atelyc, 
sinde Bakım Şube
sinde No. 14951. 
Eskişehir.

15397/14377 H alil Altuger.
1). D. Y . Cer A tel- 
yesi Bakını Şubesi ti
de.
14957 Sicil No. lu. 
Eskişehir.

15398/14378 Süleyman Gökçek.
D . D. Y . Cer Atel- 
yesi Bakım Şubesi. 
No. 24662.
Eskişehir.

1 ^ 9 9 /1 4 3 7 9  Halil Bozan.
D. D. Y . Cer Atel- 
yesi Bakım Şubesi. 
13095 Sicil No. lıı. 
Eskişehir.

15400/14380 Osman, Çeliknıan.
D. D . Y . Cer Atel- 
vesi Bakını Şubesi. 
14839 Sieil No. lu. 
Eskişehir.

15396/14376 Sadık Tuncer.
D. D. Y . Cer Atöl
yesi Bakım Şubesi. 
155 Sieil No. lu. 
Eskişehir.

(Dilekçe özeti : 5434 sayılı Kanu
nun borçlanmaya nvütaallik hü
kümlerinin tadili hakkındaJ.

Dilekçiler : Daha evvel Askerî Fabrikalarda geçen hizmet
lerinin, sonradan intisap ettikleri Devlet Demiryolları İdaresin 
de mesbuk fiilî hizmetlerine borçlanma yoliyle eklenmesini 
teminen Emekli Sandığı Kanununa hüküm ilâvesini istemek 
tedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6763 6 . V . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

|.')40s / 14388 M ustafa Azman.
Adalet Odacısı. 
Çay eli.

.VMM 1439-1 Nusret Çomoğlu.
içişleri Odacısı. 
Çayeli.

Kouıisyun kararı ve ne sebepten verildiği

( Dilekçe özeti : Ücretlerinin artı
rılması hakkında).

Dilekçiler . Çayeli Kazası Hükümet dairesi odacısı olduk
larını, ©İlerine geçen eli küsur lira ücretle kendi ve aileleri ef
radının maişetlerini teminde çok müşkülât çektiklerini ve bu 
müşkülâtı idame ettirecek nânevi kudreti de artık zayi etmiş 
bulunduklarını beyanla, ücretlerinin bugünkü geçim şartla
rına uygun bir hadde çıkarılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6764 6 . V . 1953

>10!» 14339 A li Efe.. (Dilekçe özeti : Ücretinin artırıl-
Şobge Köyü Eğit- v. s. h a k k ın d a ).

meni. Dilekçi : Köy Eğitmeni olduğunu, aldığı kırk lira ücreti© 
Başköy - Lrzıııcan. kendi ve ailesi efradının maişetlerini temin edemediğini, dol

gum ve çocuk yardımlarından eğitmenlerin de istifade ettiril-* 
mesi lâzımgeleceğini beyanla, ücretinin artırılmasını ve bahis 
mevzuu yardımlardan faydalandulmasmı istemektedi.

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

Karar No. Karar tarihi 

6765 6 . V .1953

•->4-2/14397 İbrahim Tokoğlu. (Dilekçe özeti : Bir mahkeme hük-
Tüccar. müniin tetkiki hakkında).

Büyük AıaSta No. Dilekçi : İki yüz lira sarfiyle inşa ettirdiği duvara komşusu
10. Mağaza. Süleyman tarafından tesahüp edilmesi üzerine Sulh Mahkeme-I - „4- n **

1 ‘ • sinde açtığı dâvanın, lâzımgelen tahkikat ve tetkikat istikmal
edilmeden reddedilmiş olduğunu beyanla, bu baptayi 24.IX, 
1951 gün ve 610/81 sayılı hükmün tetkik olunarak hakkının 
meydana çıkarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin, aleyhinde lâhik olduğunu 
beyan ettiği hükmü temyiz ederek, müddeyatını Temyiz itirazı 
halinde Yargıtaya karşı dermeyan eylemesi icabedeceğine gö
re, vâki isteği hakkında bu itibarla komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6766 6 . V .1953
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Dilekçe

No.
Dilekçe sahibinin

adı, soyadı ve adresi

5423 /14398 A li Gündüz ve ar.
Tekel Kantarcısı . 
Niksar.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Çocuk zammından 
ve doğum yardımından istifade 
ettirilmelcri hakkında).

Dilekçi : Çok az ücretli hizmetlilerden olduklarım ve elle 
rine geçen para, ile kendi ve aileleri efradının maişetlerini te
min edemediklerini beyanla, çocuk zammından ve doğum yar
dımından kendilerinin de faydalandırılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6767 6 . V . 1953

15427/14402 H alil Çeber.
Arzuhalci.
Keşan.

' D ilekçe ¡k e ti  
v'hakkında) .

D â van  killi<)>

Dilekçi : Arzuhalcilik yapmakta olduğu Keşan’da üçten 
fazla avukat toplanmış olmasından dolayı Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 61 nci maddesi hükmünden istifade 
ile artık dâva deruhde edememekte bulunduğundan bahsile, 
bu  vaziyette dahi dâvavekilliği yapabilmesi sebeplerinin istik- 
malini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bir tadil ve binaenaleyh yeni bir ka
nun teklifi mevzuu ile ilgili olan istek hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6768 6 . V . 1953

15434/14407 Kurban Güvenç. (D ilek çe  özeli : Yardım  yapılım'
Yeni Malı. de. hakk ın d a ).
Kars.

Dilekçi : A lm akta olduğu 46 lira emekli maaşı ile 5 nüfus
tan ibaret ailesi efradını geçindiremediğinden bahsile, kendi
sine yardım  yapılmanını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiye nakdî yardım yapılabilmesi 
için daha evvel bu bapta bir kanun çıkarılmış olması icabede- 
eeğine ve komisyonumuz ise kanun teklif etmek yetkisine sa
hip bulunmamasına mebni vâki istek hakkında bu itibarla bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6769 6 . V . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

.'.4M/14409 Ali Nihat Hekimbel- 
gen .
Millî Eğitim  M üdür
lüğü odacısı.
İzmir.

(Dilekçe özeti : 513i sayılı Kana
nan tadili hakkında).

Dilekçi : On yıldan fazla hizmetlerinin de borçlanmaya tâ
bi tutularak emeklilik müddetine katılmasını teminen 5434 sa
yılı Kanunda tadilât yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6770 6 . V . 1953

r > U !  1 4 4 2 6  Kenan Özkaya. (D ilek ç i ik i l i  :  İlâm , h ü km ün ün

Ceyhan Malı. den. i/dali h a kk ın d a ).

Elbistan. Dilekçi : Murisi namına kayıtlı gayrimenkullerin kendi 
uhdesine tescili ve bu gayrimenkullere başkaları tarafından 
vâki müdahalenin men’i hakkında ikame etmiş olduğu dâva
nın mahkemece ret ve bu baptaki hükmün Temyiz Mahkemesi 
tarafından da tasdik edilmiş olduğunu, halbuki gerek esas 
dâvanın reddine gerekse Temyizen tasdikında asla isabet bu- 
lunmadığını beyanla, her iki ilâmın celbedilerek bozulmasını 
ve sözü geçen gayrimenkullerin adına tescili hususunun sağ
lanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesinin çok açık hükmü karşısında nazara alınmasına im
kân olmıyan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6771 6 . V . 1953

>464/34437 Salih Kutlu.
A fşar Köyü.
Eğitmeni.
Taşköprü.

(Dilekçe özeti : Ücretinin artırıl
ması hakkında).

Dilekçi : Köy eğitmeni olduğunu, eline geçen paranın az
lığından dolayı geçim sıkıntısı çektiğini beyanla, ücretinin 
artırılmasını istemektedü-.

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

Karar No. Karar tarihi

6772 6 . V . 1953
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15465/14438 Ali Çoşkun.
Yağsaray Köyünde. 
Çayıralan.

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

(Dilekçe özeti : Bir (lâva dosyası
nın celp ve tetkiki hakkında).

Dilekçi : Babası namına tapuda kayıtlı olan bir tarla hak
kında ikame ettiği men’i müdahale dâvasının hasım lehine 
hükme bağlanmış olduğunu beyanla, bu baptaki dosyanın ma
hallinden celbedilerek adaletin tecelli ettirilmesini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara ba
lanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında, Teşkilâtı Esasiye) 
Kanununun 54 ncü maddesi sarahatine göre, komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6773 6 . V . 1953

15468/14440 Duran Evecen 
Karnebi Köyü  
Eğitmeni. 
Kilis.

(Dilekçe özeti : Ücretinin artırıl
ması hakkındaı).

Dilekçi : Köy eğitmeni olduğunu, eline geçen paranın azlı 
ğından dolayı son derece geçim sıkıntısı çekmekte bulundu
ğunu beyanla, ücretinin artırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6774 6 . V . 1953

15477/14449 İsmail Hakkı B er- 
kay.
Emekli Yarbay. 
İkbal iye Malı. 
İkbalivo So. No. 20. 
Kadıköy - İstanbul.

(D ilek ç i özeti : E ski emekliltıin 
maaşı ha k k ın d a ).

Dilekçi : Eski tekaütlerle yeni emekliler arasında maaş 
bakımından husule getirilen ayrılığın bir an evvel giderilme 
sini istemekte olduğunu beyan etmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilg1'1 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 

mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

6775 6 . V . 1953

15484/14455 Bekir Kandemir.
İtfaiye Meydanında. 
Pınarbaşı Pazarın
da .
Ankara.

(Dilekçe özeli : İstiklâl vıadalU1'- 
sinle taltifi hakkında).

Dilekçi : İstiklâl Muharebesi sırasında maksadı ulvinin 
husulü için âzami derecede mesai ibraz ettiğinden bahsile ken
disinin de istiklâl madalyası ile taltif olunmasını istemektedir 

Gereği düşünüldü : 66 ve 869 sayılı kanunlara göre, dilek-
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çinin vâki isteğinden dolayı evvel emirde alâkalı vekâlete1 
müracaatta bulunması ve icabının, 977 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi hükmü de göz önünde tutularak bu vekâletçe yapıl
ması lâzımgeleceğinden, mezkûr istek hakkında komisyonu
muzca muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

6776 6 . V . 1953

r>4!>1 14461 Bedri Eroğlu.
Şerifali So. No. 13 
Kartal.

Dilekçi : Hakkmdaki emeklilik işleminin kaldırılması ve 
tekrar orduda tavzifi talebiyle vâki olan müracaatı üzerine 
Dilekçe Komisyonunca verilen kararda tekaüde sevkına ahlâ
ki durumunun âmil olduğundan bahsedilmekte olduğunu’; hal
buki böyle bir şaibe ile mâlûl bulunmadığını beyan ederek, 
suçunun neden ibaret olduğunun açıklanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahsettiği evvelki komisyon 
kararında kendisinin tekaüde sevkına ahlâki durumunun âmil 
olduğu yolunda bir beyan mevcut olmayıp yalnız 3360 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin H. fıkrasına tevfikan disiplin nok
tasından emekliye ayrıldığının anlaşıldığı musarrah bulunma
sına ve sözü geçen karar bu noktada vazıh olduğundan ayrıca 
tavzihe muhtaç görülmemesine binaen vâki istek hakkında 
başkaca muamele ifasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

(Dilekçe özeti : Suçun-un, neden 
ibaret olduğunun açıklanması 
hakkında).

6777 6 . V . 1953

l->4'»2 14462 Haşan Sevim.
Cafer Mah. Kesini 
So.
No. 8.
Kayseri.

(Dilekçe özeti: Merhun gayrimen- 
kullerinin kendisine idadesi ve 
saire hakkında).

Dilekçi : Mâlûl olduğu için iş göremediğini beyanla, mer
hun gayrimenkullerinin kendisine iadesini veya bir gelir temi
nini yahut eskisi gibi hastalara okumak suretiyle hayatını 
idame etmesine müsaade olunmasını istemektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

6778 6 . V . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

15499/14468 Nazif Usun.
Beş ir Köyünde. 
Besni - Samba vatı.

(Dilekçe özeti : Yardım yapılması 
hakkında).

Dilekçi : îki öküzünü birden kaybettiği için maişet vası
tasından mahrum kaldığını beyanla, kendi ve ailesi efradının 
geçimlerini temin edecek yeni çift hayvanları satın alabilme
sini imkân dâhiline sokmak maksadiyle sayın mebuslar tara
fından kendisine nakdî yardımda bulunulmasını istemektedir, 

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine nazaran bu bapta 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

6779 6 . V . 1953

15506/14475 llasan Güleaıı. 
Muhtar.
Bozan Köyde. 
Alpu - Eskişehir.

(Dilekçe özeti : Münazaalı bir kı
sım arazi hakkında).

Dilekçi : Eskişehir’in Uyuzhamamı Köyü ile kendi köyleri 
yani Bozan Köyü arasında münazaalı olan bir kısım arazi hak
kında mahallî muhakemesince müdahalenin men'ine dair veril'n 
hükümde ve bu hükmün tasdikini mütazammın Temyiz Mahkeme
si kararında kanuni isabet bulunmadığından ve her ne kadar hu
kuk işlerinde adlî hataların tâmiri için esaslı bir sistem kabul edil 
memiş ise de mezkûr arazinin kendi köylerine iadesini istihdaf 
eden bir kanun çıkarılmak suretiyle sözü geçen hatanın gideril
mesi mümkün olduğundan bahsile, zikredilen araziye mütaallik 
dâva dosyasının celp ve tetkikini ve Bozan Köyü halkının hak 
ve menfaatlerinin meydana çıkarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahkeme hükümlerine müdahale caii 
olmadığı Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 54 ncü maddesi sara
hati iktizasından bulunmasına ve hâdisede iadei muhakemeyi 
müstelzim hal ve sebeplerin mevcudiyeti takdirinde alâkalılar 
bu kanun yoluna da baş vurabileceklerine ve komisyonumuz 
kanun teklif etmek yetkisini haiz olmamasına m eb n i vâki talep 
hakkında komisyonumuzca muamele ifasına mahal bulunmadı
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6780 6. V . 1953

15507/14476 Reddç Oral.
Medrese Malı. de. 
Mardin.

( Dilekçe özeti : Aylık bağlanmam 
hakkında).

Dilekçi : Ağabeysi ölü piyade Yarbayı Osman Nuri Oral - 
dan annesine bağlanmış olan maaşın, bunun vefatı üzerine ke
sildiğini ve başka bir geçim vasıtası, gelir ve kazancı bulunma
dığı için çok zor bir duruma düştüğünü, 42 yaşında ve basta 
olduğundan çalışamadığını beyanla, kardeşinden kalan maaş111
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Dilekçe Dilekçe sahibinin.
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

kendisine bağlanmasını istemektedir.
Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve mevcut kanun 

hükümlerine göre bu bapta komisyonumuzca yapılacak bir iş
lem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6781 6 . V .1953

(Dilekçe özeti : Ücretinin artırıl
ması hakkında).

Dilekçi : Odacılıktan almakta olduğu ayda 50 lira ücretle 
geçinemediğini beyanla, bu ücretin artırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kadro cetvelleriyle miktarları tâyin 
edilmiş olan odacı ücretlerinin artırılması bütçeye bağlı bir 
keyfiyet olması hasebiyle yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili bulunduğundan vâki istek hakkında bu itibarla komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6782 6 . V . 1953

( Dilekçe özeti : Vatani hizmet 
terf ihindi n maaş bağlanması hak
kında).

Dilekçi : Babası Mirliva Tayyar Paşa'dan bağlanmış olan 
yetim maaşının 25 yaşını ikmal etmiş olmasından dolayı kesil
miş bulunduğunu ve halen hiçbir gelir ve kazancı olmadığın
dan tahsil çağındaki kızını yetiştirmek için her hangi bir im
kâna sahip bulunmadığını beyanla, kendisine vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanmasını istemektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

6783 6 . V . 1953

( Dilekçe özeti : Yetim maaşının 
tekrar bağlanması hakkında).

Dilekçi : ölü kocasından bağlanan yüz kuruş maaşın on sene
liği birden verilerek Hazine ile olan alâkası bu suretle kesilmiş 
ise de aradan yirmi bir sene geçtiği ve kendisi de yaşamakta 
olduğu cihetle mezkur maaşın tekrar tahsisi lâzımgeleceğini 
beyanla, gereğinin yapılması hususunun karar atına alınmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili

15542/14511 Fatma.
ö lü  Zeynel karısı. 
1362 So. No. 20. 
İzmir.

1 5 5 3 6 /1 4 5 j 0 5  Emine Bahriye.
Cumhuriyet Alanı 
No. 52. Çanakkale.

15535/14504 Mehmet Em in Do- 
.1 (»904/15751 ğutaş.

Hükümet Tabi'bliği. 
Muayene ve Tedavi 
evi Odacısı. 
Karacasu - Aydın.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

6784 6 . V . 1953

15544/14-513 Mehmet Barın.
Sarraflar Cad. Halk 
Berber Salonu. 
Konya.

(Dilekçe özeti : Emeklilik aidatı
nın iadesi hakkında).

Dilekçi : Konya Askerlik Mıntaka Komutanlığına bağlı has
tanede çalıştığı sırada ücretinden %  5 hesabiyle kesilmiş olan 
emeklilik aidatının iade edilmemekte olduğundan bahsile, geri ve
rilmesi hususunda bir karar ittihazını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu bapta komisyonumuzca muamele ifasına mahal bu
lunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6785 6 . V . 1953

15559/14527 Muhsin özcan.
Cezaevi Birinci Sı
nıf gardiyanı. . 
Bandırma.

( Dilekçe özeti : Ücretinin artırıl
ması halikında).

Dilekçi : Cezaevi gardiyanı olduğunu, ayda eline geçen 
yüz lira ile geçinemediğini beyanla, ücretinin arttırılmasını is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Kadro cetvelleriyle miktarları tâyiıı 
ve tesbit edilmiş olan ücretlerin arttırılması keyfiyeti ancak 
bu hususta serdedilecek yeni bir kanun teklifine mevzu olabi
leceğine ve böyle bir teklifte bulunmak komisyonumuzun yet
kisi dışında görülmesine mebni vâki istek hakkında bu ba
kımdan bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6786 6 . V . 1953

15820/14773 M ustafa Ateş. 
15562/14530 Hükümet Cad.

Esenpalâs Oteli. 
Bitişiğinde bilâ nu
mara Ateş Emlâk. 
Bürosu sahibi. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Tahsil edilen ver
ilinin iadesi halikında).

Dilekçi : Namına tahakkuk ettirilerek tahsil olunan iki 
yüz küsur lira Kazanç Vergisinin iadesi ve bundan sonra da 
mezkûr vergiden muaf tutulması hakkında bir kanun çıkarıl
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Vergi ihtilâflarından dolayı usul ve 
mevzuat hükümleri dairesinde önce mali ve sonra da idari ka
za mercilerine müracaat edilebileceğine ve komisyonumuz her 
hangi bir mevzu hakkında kanun teklif etmek yetkisini haiz 
bulunmamasına mebni vâki talebe mütaallik olarak m uam ele



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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ifasına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

6787 6 . V .1963

|.V>t>4/14531 Aziz Türe. 
17395/16193 Abdi Çelebi Malı.
1.S010/.16761 Pulcu So. No. 11-13 
1*405/17129 Samatya - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Dilekçe Komisyo
nu kararı gereğince hakkında mu
amele yapılmasına dair).

Dilekçi : Ordudan ihraç edilerek tekaüde sevkolunmasına 
mütedair olan muamele ve kararın ve cezasının hususi af yolu 
ile iptali ve tekrar askerî veya mülki hizmetlerden birine tâ
yini hakkındaki talebinin Dilekçe Komisyonunca dikkate alın
masına karar verildiği halde mensup bulunduğu komutanlığın 
bu karar hükmünü yerine getirmediğinden bahsile, keyfiyetin 
tetkik edilerek icabının yapılmasını veya Askerî Yargıtayca 
iadei muhakeme kararı verilmesi hususunun sağlanmasını is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin af talebinin dikkate alınma
sına mahal olmadığına karar verilmiş olduğu selef komisyonun 
bu baptaki 25 . V . 1951 gün ve 887 numaralı kararının tetki- 
kmdan anlaşılmasına ve her ne kadar 23 . XI . 1951 tarih ve 
16 sayılı karar cetvelinde mezkûr karar, (talebin dikkate alın
masına) şeklinde çıkmış ise de sonradan bu hatanın matbaaca 
yapıldığı görülerek hemen tashihi cihetine gidilmiş ve keyfi
yetten alâkalı vekâlet de haberdar edilmiş bulunmasına ve bu iti
barla dilekçi, mezkûr karara istinatla bir hak talep edemiye- 
ceğine ve iadei muhakeme için usulü dairesinde ait olduğu 
kaza merciine dilekçe ile müracaat olunmak lâzımgeleceğine 
binaen, vâki talep hakkında bu sebeplerden komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6788 6 . V . 1953

>74/1.4539 Bekir Necati Akııı. 
Emekli.
Çilehaııe Mah. No.
10.
Niksar.

( Dilekçe özeti : Eski tekaütlere 
verilmekte olan emekli maşının
I ezyidi hakkın da).

Dilekçi : Eski tekaütlerden olduğu için eline ayda ancak 
otuz lira kadar bir para geçmekte bulunduğunu, muahhar ka
nuna tevfikan emekliye ayrılan emsallerinin ise 80 - 90 lira 
raddesinde bir aylık aldıklarını ve bu adaletsizliğin âcilen gi
derilmesi lâzımgeleceğini beyanla, kendisi gibi eski mütekait
lere verilmekte olan maaşın da hali hazır emsalleri derecesine 
çıkarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin isteği yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili bulunmasına ve komisyonumuz böyle bir teklif 
serdine yetkili olmamasına mebni mezkûr istek hakkında bu



Dilekçe
No.

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

itibarla bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6789 6 . V . 1953

15592/14557 Kemal Tezer.
Rasimpaşa Malı. 
Ferit Bey So. No. 
21.
Kadıköy - İstanbul

( Dilekçe özeti : Bir kamın madde
sinin tadili hakkmda).

Dilekçi : 1837 sayılı Bina Vergini Kanununun 6 ncı madde
sinin tadilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6790 6 . V . 1953

15597/14562 Emine Halpşal.
Hisar Lalaşahin
Medresesinde.
Bursa.

(Dilekçe özeli : Oturmakta oklu
ğu medrese odasının tamir ettiril
in esi hakkında).

Dilekçi : Bursa’da Lalaşahin medresesinin harap bir oda
sında iki gözünden mahrum ihtiyar kocasiyle oturmakta olduk
larını, kış mevsiminde ve yağışlı havalarda çok sıkıntı çektik
lerini beyanla, bu odanın tamir ettirilmesi veya kendilerine 
başka bir yer temin olunması hususunun ilgülilere tebliğini, 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki isteğinden dolayı alâ
kalı makam veya mercie müracaat etmesi lâzımgeleceğinden 
bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6791 6 . V .1953

15601/14566 Akkuç.
B,eyeeğiz Mah. 
Zincirli'kuyu Haskıı- 
Fehmipaşa Medrese
sinde.
Karagümriik - İstan
bul.

( DileJiçc özeli : Maaile oturmakta  
olduğu medrese odasının elinden 
alın m anıas ı ihakkında).

Dilekçi : Beş sene evvel Karagümriik nahiye m üdürlü ğü  
tarafından maaile yerleştirilmiş oldukları medrese odasını ta
mir ettirerek burada oturmaktalar iken ahiren belediyenin bu 
oda hakkında tahliye dâvası açtığını beyanla, sözü geçen oda
nın ellerinden alınmaması hususunda bir karar ittihazını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olduğu an
laşılan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca



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

muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

6792 6. V . 1953

13608/14571 Kadir Abalı. (Dilekçe özfiti : Bekçi paralan
Bekcibaşı. hakkında).
Gerze. Dilekçi Bekçi paralarının tahsil ve tevziinde birçok zorluk

lara mâruz kalınmakta olduğundan bahsile, bu paraların be
lediye veya mâliyece kendi bütçelerinden ödenmesi esbabının 
teminini istemektedir.

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

Karar No. Karar tarihi 

6793 6 . V .1953

1 ><>14/145(77 Süleyman Sınar. (Dilrkçc özeti : Bir kısım hizmet
Cer Atelyesi. lerinin de borçlanmaya tâbi tutul
Dökümhane Şubesi ması hakkında).
1 ııci Sınıf Usta, Dilekçi : Askerî Fabrikalarda geçen hizmetinin de, yürür

lükte bulunan emeklilik mevzuatı dairesinde, diğer hizmetle
rine borçlanma suretiyle eklenmesini temin için, mezkûr mev
zuata icabeden ilâvelerin yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin diğer hizmetlerine eklenme
sini istediği müddet, kanunen borçlanmaya tâbi hizmetlerden 
bulunduğu takdirde, bu hususta önce ait olduğu makama ve 
ihtilâf vukuu halinde de kaza, merciine müracaat edilmesi lâ- 
zımgeleceğine ve mücerret emeklilik mevzuatına bâzı hüküm
lerin ilâvesi yolundaki talep ise yeni bir kanun teklifi mevzuu 
ile ilgili görülmesine mebni, vâki müracaatın heyeti umumi- 
yesi hakkında zikredilen sebeplerden komisyonumuzca mua
mele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6794 6 . V . 1953

l>»616/1457i) Yusuf Acuntaş. (Dilekçe özeli : 3654 sayılı Kanu
Teknik okulu müs nun 19 nen maddesinin tadili hak
tahdemleri namına kında).
tornacı.
İstanbul. Dilekçi : Muhtelif devlet müesseslerinde çalışan usta,

modelci, elektrikçi ve diğer teknisiyenlere de memurlara tanı-
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nan bilcümle hakların teşmilini temin için 3654 sayılı Kanu
nun 19 ucu maddesinin tadilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili olan istek hakkında komisyonumuzca muamele ifasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarüi\

6795 6 . V . 1953

Dilekçe Dilekçe sahibinin
Xo. adı, soyadı ve adresi

15626/14589 Hüseyin Hüsnü Ay- (Dilekçe özeti: Tekrar tavzifi lıuk-
derrür. kın<l<ı).
Rıhtım Caddesi Re- 
caizado So. 5/3 No. 
da.
Kadıköv - İstanbul.

Dilekçi : Askerî Yargıtay üyesi bulunduğu sırada altmış 
yasını tamamladığı 14 . VII . 1948 tarihinde emekliye ayrıldı
ğını, halbuki teminatlı hâkimlerden olması hasebiyle diğer 
Temyiz âzaları gibi 65 yaşını ikmal edinceye kadar vazifesin
de alıkonulması lâzımgeleceğini beyanla, bu dairede bir karar 
ittihazını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı mealde daha evvel vaki 
olan müracaatı selef Dilekçe Komisyonunca incelenerek 5.VI. 
1951 tarihinde 833 numara ile karara bağlanmış ve bu karar 
usulen kesinleşmiş olmasına göre bu bapta tekrar tetkikat ic
rasına mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6796 6 . V .1953

Muhtarı.
Fener - İstanbul.

5659/14621 Ali Tetik. (D ilekçe ö zeti: M u h ta r seçim i hak -
Atik M. Paşa Malı. knıdrt}.

Dilekçi : Mahalle muhtarlarının doğrudan doğruya ilk 
müntehipler tarafından isim tâyini suretiyle seçilmesi hususu 
nun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Muayyen seçim tarzında değişiklik ya
pılmasını istihdaf eden talebin yeni bir kanun teklifi mevzuu  
ile ilgili olduğu anlaşıldığından bu bapta komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6797 6 . V . 1953



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

‘ı(i(i2 / 1-Hİ24 Hüseyin Aşkı Şen iç.. 
Arzuhalci.
Biga.
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(Dilekçe özeti : Avukatlık Kanu
nunun bâzı maddelerinin tadili 
hakkında).

Dilekçi : Avukatlık Kanununun 23, 40 ve 50 nci maddeleri 
hükümlerinin tadilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili olan istek hakkında komisyonumuzca bîr işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi,

Karar No. Karar tarihi

6798 6 . V .1953

140155 Arif Karaca. (Dilekçe özeti : 5434 sayılı Kanu-
Yel değirin eni Yeşil- ııun 49 ncu maddeni hakkında).
ay So. No. 30. 
Kadıköy - İstanbul.

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun 49 ncu maddesinde gösteri
len zaman aşımının harb malûllerine şümulü olmadığının tef
sir yoliyle bir karara bağlanmasını veya müruruzaman haddi- 
nin bir yıl uzatılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tefsir istemek yahut tadil teklifinde 
bulunmak komisyonumuzun yetkisi dışında olduğundan vâki 
talep hakkında bu itibarla bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

6799 6 . V ,1953

1462(5 Mustafa Oker. 
Avukat.
Musa ağa. Malı. 
Sücüllü So. 
Denizli.

(Dilekçe özeti : Tütün beyiye ik
ramiyesinden istifade ettirilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Oğlunun Refah vapurunda şehit olduğundan ve 
kendisi 5715 sayılı Kanunla şehit yetimi sayıldığından bahsile 
1485 sayılı Kanunun 5755 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü mad
desi mucibince tütün beyiye ikramiyesinden istifade ettirilmesi
ni istemektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Şûrası 5 nci Dairesinden bu bapta 
verilen kararı muhtevi 28 . X . 1952 ¡gün ve 324 2719 sayılı 
ilâm münderecatına nazaran dilekçinin aynı mevzua taallûk 
eden dâvası esastan reddedilmiş olmasına göre Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzun 54 ncü maddesinin sarahati karşısında bu husus
ta komisyonumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6800 6 . V  . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

15669/14630 Fevziye Şahin.
Tepecik 1218 So. 
No. 10.
İzmir.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: Mâliyece tahakkuk 
ettirilen verginin asıl mükelleften 
alınması 11.)

Dilekçi : Asıl mükelleften alınması lâzımgelen verginin ken
disinden istifası cihetine gidilmekte olduğundan ve bu bapta
ki dâvasının Devlet Şûrasınca da aleyhinde karara bağlandı
ğından bahsile, muamelenin ıslahını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçe münderecatına nazaran kaza 
merciince incelenip karara bağlanmış olan bir husnsla ilgili 
istek hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 54 ncü maddesi 
sarahatine göre komisyonumuzca da yapılacak bir işlem bulun 
madiğin» karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6801 6 . V . 1953

Başkan Sözcü Kâtip
Maraş Bolu Bilecik Balıkesir

Abdullah Ay t emiz İsmail Aşkın Ali Fahri İşeri

Konya Elâzığ (Jümüyanc Kars
Ab dür rahman Fahri Ağaoğlu Hâmil Ali Yöney Ahmet Kemal Varınca Mehmet Bahada

Kastamonu Malatya Malatya • Seyhan
Muzaffer Ati Mühto Nuri Ocakcıoğlu Abdülkadir Özbay Salim Serçe

Tokad Trabzon Uri'a Yozgad
Ahmet Gürkan Salih Esad Alper en Reşit Kemal Tinıuroğlu Yusuf Karshoçjlu

Tokad Zonguldak
Sıtkı Ataııç Rifat Sivişoğlıı

(Dilekçe sayısı : 85)

T~~B .~M ~M ~ Basımevi



Toplantı: 4

d i l e k ç e  k o m i s y o n u
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41 Sayı : 72 U*

9 . X I . 1953 Pazartesi

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

10207/ 9484 Cevat Karaağaç. 
10402/ 9659 Yargıç. 
14172/132Ö5' DenMi.

(Bilekçe özeti : Terfi ettirilmesi 
hakkında).

Dilekçi : 16 , X . 1947 yıdında 80 lira maaşa terfi etmiş ve iki 
stno terfi süresini ikmal ederek Ayırma Meclisince tercihan yük
selmeye lâyık deftere geçirilmesine karar verilmiş ise de mü- 
taaddit müracaatlarına rağmn kadro yokluğu ileri sürülerek 
bir sene 3 ay geçtiği halde terfi ettirilmemesi kanuna aykırı gö- 
rüldüğünü beyanla kanuni haklanın bir an evvel yerine getiril
mesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin son cevabi yazısında : Evvelcc terfii, lâ
yık görüldüğü halde kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen ve 
halen Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Reisi bulunan dilekçiye kad
ro verme s'.rası gelmiş olması dolayısiyle 26 . IX  . 1951 tarihli 
mucip ile 70 liralık kadro tahsis edilerek aynı tarihte de ma
aşının 00 liraya yükseltilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiye kadro tahsis edilmiş ve bu su
retle mumaileyhin maaşının yükseltilmiş olduğu Vekâletin yu
karıya ahnan son cevabından anlaşılmış olmasına göre vâki is
tek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Dilekçiler : 1950 senesinde memleketlerine gelen toprak ko
misyonu toprak tevzi ederken köylü ve çiftçi olmalarına rağ
men kendilerini topraksız bıraktıklarını ve kuraklık dolayısiyle 
çift hayvanlarını sattıklarını, ağavat boyunduruğu altında ya
şadıklarını, mütaaddit müracaatlarının nazara alınmadığını pe
rişan ve mağdur bir duruma düştüklerini beyanla Erzincan 
veya kazaları bulunan Tercan dâhilindeki yerlerden toprak ve
rilmesini istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçilerin durumla-

Karar No. Karar tarihi

6802 11 . V . 1953

10642/9891. Hüsnü Özbek ve ar.
Çamlıderc Köyünde. 
Teream.

(Dilekçe özeti : Toprak verilmesi 
hakkında).
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No. adı, soyadı ve adr®si Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

rı incelenerek hak sahibi çiftçilerden bulundukları ve toprak
landın İmalarına imkân bulunduğu takdirde 4753 sayılı Kanu
nun 41 nci maddesi mucibince gereken işlemin yapılması lü
zumu 29 . IX . 1951 tarihinde 10 Numaralı Toprak Komisyonu 
Reisliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cvabına 
göre bu hususta komsyoııumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar vrildi.

Karar No. Karar tarihi

6803 11 . V . 1953

10643/9892 Musa Söylemez. (D ilekçe özeli : Köyleriıtt tfnemn
Zim Bucağı Bu<>nk utrleşlirihncınesi hakkında).
köyünde. .
Ankara Dilekçi : Köylerinin durumu emsali köylere nispetle hem

fakir ve hem de arazisi pek dar olduğundan bahsile köyleri
ne göçmen yerleştirilmemesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Ankara Valiliğinin 
22 . I . 1952 gün ve 59/410 sayılı yazısında dilekçinin köyüne 
iki sanatkâr göçmen yerleştirildiğini ve bu sanatkârlara ara
zi verilmesi mevzuübahis olamıyacağı cihetle müstedinin mü
racaatının yersiz ve fuzuli bir endişeden ileri geldiği ve mu
maileyhe de bu yolda tebligat yapılmış olduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet ceva
bına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6804 11 . V . 195?'

10645/9894 Seyit Ali ve ar. ( Dilekçi özeli :  Eski mez<n-l><:<'
Dâvaivekilk ölülerinin t/ömülnırsint »> iismuh
Diyarbakır. etlilmtsi hakkmtla).

Dilekçiler : Yaptıkları önemli hizmetleri bulunan iılema 
ve kumandanların ve ecdatlarının metfun bulundukları ve bin
lerce para sarfiyle etrafı yaptırılan ve Şeyh Mehmet Düzlüğü 
namı verilen mezarlığa belediye tarafından ölülerinin gömül
mesi yasak edildiğinden ve asri mezarlık diye yeniden tesis 
edilen yere ölülerinin belediye arabasiıyle nakliye ücreti veril
mek suretiyle götürülüp gömmiye mecbur tutulduklarından ve 
bu yeni mezarlığın toprakları ham v e  gevşek olup yarıklar 
açılmak suretiyle fena kokular neşrettiğinden ve halkın sıh
hatinin her an tehdit altında kaldığından ve şehir plânına 
aykırı olarak hareket edildiğinden bahsile eski Ş e y h  Mehmet 
Düzlüğü'ndeki mezarlıklarına ölülerinin serbest olarak gömül-



Dilekçe
X<>.

'İKİ JT ' t s <) (>

—  3 —

Koınisyon kararı ve ne sebepten verildiği

meşine ve daima ziyaret edebilmelerinin temin edilmesine de
lâlet buyurulmasını istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 1936 yılında Bayın
dırlık Vekâletince tasdik olunan ve Diyarbakır Şehri imar 
Pilânında asri mezarlık yeri gösterilmediğinden pilâna aykı
rılık iddiasının vârit olmadığı; yeniden tanzimi düşünülen imar 
pilânında yerini muhafaza etmek suretiyle Hıfzıssıhha Ka
nununun âmir bulunduğu biyolojik ve jeolojik evsafı haiz şeh
re hâkim rüzgârların aksi istikametinde yani Güneybatısında 
1200 metrelik mesafede tesis olunan ve şehrin mübrem ihtiya
cını karşılıyan şikâyet konusu asri mezarlığın ihdası hususun
da yapılan muamelede mevzuata aykırı bir cihet bulunmadığı 
ve keyfiyetin dilekçilere tebliği hususu Diyarbakır Valiliğine 
yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yerinde görülen vekâlet cevabına gö
re komisyonumuzca bu hususta bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6805 11. V . 1953

(Dilekçe özeli : Çorum vajmrunda- 
ölen oğlu için verilen tazminatın 
çoğaltılması hakkın ila).

Dilekçi : Çorum vapuru yangınında feci bir surette ölen 
oğlu Remzi Yücel’in keyfiyet ölümünden maddi ve mânevi 
olarak dokuz nüfus efradı ailesine verilen 3600 lira tazminat pek 
az olduğundan ve maişetini temin edecek arazi ve parası bulun
madığından bahsile bu tazminatın on bin liraya iblâğına dair 
bir maddei mahsus tâyin buyurulmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Çorum vapurunda 
zuhur eden yangında vefat edenlerin mirasçıanna tediye edi
len paralar 3633 sayılı Kanun hükmüne dayanılmakta olup 
tediyelerin alâkalıların usulü dairesinde tasdik edilmiş ibra 
senetleri mukabilinde yapıldığı ve bu yangında vefat eden di
lekçinin oğlunun geride bıraktığı çocuğu ana ve babası için 
ceman 3600 lira tediye edilip ibraname alındığı ve bu durum 
muvacehesinde yapılacak her hangi bir muamele olmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin isteği bu gibi ölüm tazmi
natlarının on bin liraya çıkarılması hakkında bir tadil veya 
tedvinde bulunmak talebini tazammun etmekte olmasına göre 
bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

■Alı nı et Yücel. 
AlnıiMüi'yi'r Köyü ’ııdt* 
Ordu.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

6806 11 . V . 1953
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10649/9808

Dilekçe
No.

10650/9899

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

Mehmet) Tcvfik Kr- (Dilekçe özeti : Malkara Posta,
üstün. Telgraf İdaresine verdiği binanın
Manifaturacı. tahliye ve teslim edilmesi hal;-
Malkara. kında).

Dilekçi : Malkara Posta Telgraf Müdürlüğüne bamukavele 
kiraya vermiş olduğu yerin müddeti hitam bulmuş ve bu yerin, 
sanatı icabı lüzumuna ihtiyaç hâsıl olmuş bulunduğundan tah
sile haksız olarak zaptedilen bu yerin tahliye edilip teslim 
edilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin başta 
akarları bulunduğu ve tahliyesini istediği yerin başkalarına 
fazla fiyatla kiraya vermek maksadına matuf bulunduğu ve 
postahane için başka bir bina teminine de imkân olamıyacagı 
anlaşılmış ve mumaileyhin P. T. T. Genel Müdürlüğüne bilâ- 
hara gönderdiği 9 . IX  . 1951 tarihli dilekçe ve buna bağlı 
mektupta halen dükkân olarak kullandığı belediyeye ait bir 
odanın başkalarına satıldığından bahsile binasının tahliyesini, 
buna imkân bulunmadığı takdirde bu binadan evvelce dükkân 
olarak kullanılan bir odanın kendisine terkedilmesini istemekte 
bulunmuş olmasına binaen bu hususun mahallen tetkiki ve im
kân hâsıl olduğunda isteğinin yerine getirilmesi Edirne P. T. 
T. Başmüdürlüğüne yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu 
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6807 11 . V . 1953

Ahdürrahıııan Zey- (Dilekçe özeti : Öğretmen bulıın-
bek. duğu köyde ipka edilmesi re tuh-
Yüksekkalan Malı. ril edilmemesi hakkında).
Kasap Durmuş So. 
No. 21.
Antalya .

Dilekçi : Öğretmen bulunduğu köy halkından memnun ve 
bu köyden tahvili hakkında hiçbir taraftan şikâyet ve müra
caat olmadığı halde eski bulunduğu köye tahvil edilmesi kanu
na aykırı ve mağduriyetini mucib olduğundan bahisle şimdi 
bulunduğu köyde birakılmasmın teminine delâlet buyurulma- 
smı istemektedir.

Milli Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin baş
öğretmen bulunduğu Duacı köyünün merkeze yakınlığı dola- 
yısiyle sık, sık merkeze gittiği ve bu hallerinin öğretim ve eği
timle birükte köy halkını yetiştirme bakımından vazifesini ak
sattığı ve okul işleri için köylü ile temas etmediği tesbit edil 
miş bulunduğundan vilâyet disiplin kurulu kararı ile yerinin 
değiştirilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
Xo. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

olmadığına, haksızlığı mucip bir hal görüldüğü takdirde dilek
çinin kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6808 11 . V . 1953

)(j;V]/  9900 Halil Yıldırım. (Dilekçe özeti : Şehit kardeşinden
'7(50/11861 Afşemen iKöyii’nde. ana re babasına şehit maaşı bağ-

Yusufeli - Çoruh. !anmadığı hakkında).

Dilekçi : 1330 Rus harbinde şehit olan kardeşi Mehmet on
başı için bu güne kadar ana ve babasına şehit maaşı bağlanma
dığını ve zaman zaman müracaatlarının nazara alınmadığım 
ve mumelenin sürüncemede bırakıldığını beyanla her vatanda
şın kavuştuğu hak ve adalete metruk hak sahibi kendilerinin 
de kavuşturulmasını istemektedir.

Mili i Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan in
celemede bu ailenin daha evvel müracaatlarına ne Yusufeli As
kerlik şubesinde ve ne de emekli şubesinde kayıtları bulunma
dığı ve bu defa getirilen nüfus kaydında dilekçinin babası 
Şerif’in 1942 tarihinde ve anası Sultan’m da 1948 tarihinde 
vefat etmiş olduklarına ve kardeşten kardeşe maaş bağlanaca- 

- ğına dair 1685 sayılı Kanunda bir hüküm olmadığına binaen 
müstedi hakkında bir işlem yapılamiyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına dilekçinin iddiasında ısrar ettiği takdirde kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6809 11 . V . 1953

10(>ö2/0901 Ahmet Karter.
dlaımi'diye Malı, de 
(Babiie.skf

Dilekçi : Bulgaristan'dan 1950 yılında yurda gelerek Baba
eski’ye yerleştiğini ve belediye tarafından bir yardım olmak 
üzere ucuz fiyatla satışı yapılan yere emsalleri gibi bina yap
maya ruhsatname alarak başlamış bulunduğunu ve henüz bina
nın tamamlanmadığı bir sırada bu yerin özel idareye ait olması 
sebebiyle inşaatın durdurulmuş olduğunu ve bu hal perişan ve 
mağduriyetini mucip bulunduğunu beyanla ya inşaatına müsaa
de edilmesini veya yaptığı masrafın verilmesini veyahutta göç
men hakla olarak bu yerin kendisine bırakılmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin ev yapmak 
üzere belediyeye müracaat ederek ruhsat verilmesini talep etti
ği ve belediyece evinin şehir plânına göre yapılmasında bir en
gel görülmediğinden ruhsat verildiği ve bilâhara bu arsanın

(Dilekçe özeti : Yaptığı inşaata 
müsaade edilmesi veya masraf hı
rının verilmesi hakkında).
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

özel idarenin tapulu arsası olduğu anlaşıldığından inşaata mü
saade edilmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu 
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6810 11. V . 1953

106').‘\/9902 Ayşe Kavurmacı.
llacımümin Cad. Di
bek Sıkmazı.
'Galata - İstanbul.

(Dilekçe özeti: Oğlu Halil'in ı , a /.•• 

tep tahsil ücretinin Hüki'nnıhı n 
nlmesi veya leyli okumasının lı 
min buyuru/ması hakkında).

Dilekçi : İstanbul’da işsiz ve perişan bir durumda olduğun 
dan ve idarelerini temin edecek mahsul de yetiştir emediğinder 
ve iki çocuğunun da Ziraat Fakültesinde tahsilde bulunduğun 
dan bahsile bu oğullarından Ankara Ziraat Fakültesinde oku 
yan Halit Kavurmacı’ya hiç olmazsa bu senelik mektep tahsil 
ücreti olan paranın Hükümetçe temin edilmesi veyahut parasız 
leyli okumasının temin buyurulmasını istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Birinci sınıftan 
Tarım Vekâleti hesabına burslu talebe alınmış olduğu, dilekçi
nin Ziraat Fakültesi üçüncü sınıfta bulunduğu anlaşılan oğlu 
Halit Kavurmacı’ya burs tahsis edilemiyeceği ve buna imkân 
da olmadığı olsa bile müsabaka imtihanı açılması ve kazanan
ların geçirileceği ve muhtaç durumda olanlara yardım edilmesi 
için bu ders yılında da elde bulunan ödenek ve her müessesenin 
gündüzlü öğrenci sayısı göz önünde tutularak birer miktar öde 
nek gönderileceği ve adı geçen öğrencinin bu yardımdan fayda
lanabilmesi için tevzi sırasında da doğrudan doğruya mensup 
olduğu fakülte dekanlığına baş vurması lâzımgeleceği bildiril 
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabını 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6811 11. V . 1953

10657/9906 Abdullah Çerkeş.
Eski Mah. No. 16. 
Devrek.

(D ilek ç i  öze t i  : öğretm enliğ i  '' 
y in i  h a l k ı n d a ) .

Dilekçi : Blugaristan’dan göçmen olarak anayurda geldi 
ğini 28 sene Türk gençliğinin gelişmesi uğrunda çalıştığa 
meslekinin öğretmen olması hasebiyle bir öğretmenliğe tâyin1 
için vâki müracaatları semeresiz kaldığını ve bu hakkının ta
nınmaması mağduriyetini mucip bulunduğunu beyanla bir öğ
retmenliğe tâyin edilmesini istemektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
N'ıı. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin ib
raz etmiş olduğu diploma suretine göre orta okul ikinci sim
lin a geçenler derecesinde öğrenim yapmış sayılacağından bir 
öğretmenliğe tâyini mümkün olamıyacağı ve keyfiyetin Zon
guldak Valiliği yoliyle mumaileyhe tebliğ edilmiş bulunduğu, 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6812 11 .-V,. 1953

!<ı;:>!i 9007 Süleyman Toz. (Dilekçe özeti : Sandık dışı lıizme-
Ömeıağa Mah. J4. tinin fiilî hizmetine sayılması ve
•Barışmak So. No. S. lekemde sevkedihnesi hakkında).

Dilekçi : Devlet Demiryolları İdaresinde çalıştığı sırada 
bir gözünün sakat olduğundan bahsile bu idarede geçen san
dık dışı 14 senelik hizmetinin fiilî hizmetine sayılması içilfl 
4001 sayılı Kanuna bir ek kanun yapmak suretiyle emsali mi- 
sillû tekaüde sevkedilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin l.VI. 
1934 tarihinden itibaren Devlet Demiryolları mülga Tekaüt 
Sandığına dâhil olmuş ve âdiyen mâlûliyeti dolayısiyle 16.VIH. 
1944 tarihinde vazifesinden ayrılmış ve 4640 sayılı Kanun hük
mü gereğince müddeti zarfında müracaat ederek mülga Ana
dolu - Bağdat Demiryollarında geçen hizmetlerinin eklenmesi
ni de istememiş bu itibarla tekaüde tâbi hizmeti de 1Q sene 2 ay
15 gün olarak kalmış bulunduğu bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

6813 11. V . 1953

0908 Ahıtıel Sevici Iin (Dilekçe özeti : Sandık dışı hizme-
Talaslılar. tinin fiilî hizmetine sayılması hak-
Ömoraua .Malı. !mre kında).
Sn. N „. 4.

K s k r s e h i r .
Dilekçi : Mülga Anadolu Bağdat Demiryolları Şirketinde ge

çen sandık dışı 14 senelik hizmetinin fülî hizmetine sayılma
sı suretiyle emsali misillû tekaüde sevkedilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : dilekçinin 4001 sa- 
yılı Kanun gereğince müddeti zarfında müracaatta bulunarak 
mülga Anadolu Bağdat Demiryolları Şirketinde geçen hizmeti
nin eklenmesini istememiş ve 13 . V . 1952 tarihinden itibaren 
yaş haddine tâbi tutulması üzerine tekaüde tâbi hizmetinin 20



Dilekçe
No.

10663/9909

10662/9910

yıldan as olduğu tesbit edilmiş ve hakkında 2904 sayılı Tekaüt 
Kanunu gereğince muamele yapılmış mevduat ve tazminat v& 
rilerek İdare ile alâkası kesilmiş ve bu suretle dileğinin yerin« 
getirilmesine kanunen imkân olmadığının mumaileyhe tebliğ edil 
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre komisyonumuzca bu hususta bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ancak dilekçinin iddiasında ısrar ettiği takdirde 
kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

6814 11 . V . 1953

(Dilekçe özeti : Toprak verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Çiftçi olup toprağa muhtaç oduğundan ve toprak
landırılması için komisyona vâki müracaatlarının yerme geti
rilmediğinden bahsile, toprak ihtiyacının temin buyurulmasını is
temektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin dilek ve du
rumunun incelenerek kanun hükümelrine göre gereğinin yapıl
ması ve sonucunun dilkçiye bildirilmesi hususu PolatlI’da ça
lışan 25 Numaralı Toprak Komisyonuna yazılmış olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6815 11 . V . 1953

(Dilekçe özeti : Köylerine i(me su' 
yu getirilmesi hakkında).

Dilekçi : 100 haneye yakın köylerine bugüne kadar devlet 
tarafından hiçbir maddi yardım yapılmamış ve içme sularının 
mikroplu olması yüzünden türlü türlü hastalıklara duçar bu
lu n m u ş olduklarından bahsile köy halkının bu dertten kurta
rılması için iyi içme suyunun bir an evvel getirilmesine dela
le t  buyurulmasını istemektedü'.

Bayındırlık Vekâletinin cevabi yazısında : 1951 Malı yı*1 
Bütçesinde mevcut köylerde halkın yapacağı su işlerine yar
dım ödeneğinin paylaştırılması neticesinde elde olunan paylar 
ait oldukları vilâyetlere evvelce gönderilmiş ve bu paraların 
hangi köylere tahsis olunacağı hususunda da valilikler yetkim 
kılınmış ve dilekçinin köyleri su işine yardım yapılması bak
landaki dilekçesi örneği Trabzon Valiliğine gönderilmiş ' e

İsmail Oğuz. 
Mezireipaçan Kö
yünde.
Çaykara - Trabzon.

LMehmet Akııı.
1 > ey o bası K öyü’ııde. 
Polatlı.



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

10605/ 9913 Turgut. B aş ve ar. 

11H99/11059 Teke l İd a re s i K o ru - 

12046/11754 ma ve T a h s il raemur- 

IOS91/10128 la n .
10792/10032 A lacam .

10666/ 9914 Mustafa Avcı. 
11322/10520 Saray Mah. Spor 
14865/13866 So. No. 19 Marangoz 

Kütahya.

yapılması gereken işlem sonucunda müstediye bilgi verilmesi 
de istenilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6816 11. V . 1953

(Dilekçe özeti: Maaşlarına zam ya
pılması ve diğer memurlara tanı- 
Itnan haldan kendilerinin de isti
fade ettirilmesi hakkında).

Dilekçiler : Kendileri İstanbul Tekel Genel Müdürlüğü 
müstahdemlerinden olup almış oldukları aylık ücretlerle ge- 
çinemedikleri ve hastalıkları iki ay devam ederse vazifelerine 
son verileceği halbuki diğer memurlar bundan müstesna ve 
muntazam maaş almakta doktor ve ilâç parası vermemekte ol
duklarından bahsile geçim durumlarının ıslahı için maaşları
na zam yapılmasını doğum parası, çocuk zammı verilmesini 
ve memurlara tanınan haktan istifade ettirilmesini istemekte
dirler.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Tekel Ge
nel Müdürlüğü D. cetveli kadroları ihtiyaca göre her yıl İda
renin, Bütçe Kanunu ile tesbit edilmekte ve bu kadro imkân
larına göre müstahdemlerden en ziyade müstahak bulunan
ların terfileri yapılmakta olmasına ve müstahdemlerin Barejm 
Kanununa tâbi memurlar misillû çocuk zammı ve tedavi üc
reti haklarından istifade ettirmeleri keyfiyeti ise ancak mas
raf kanunlarında değişiklik yapılması ile mümkün olabilece
ği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yerinde görülen vekâlet cevabına gö
re bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ancak haksızlığı mucip bir hal görüldüğü tak
dirde dilekçilerin kaza merciine müracaatta muhtariyetlerine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6817 11. V . 1953

(Dilekçe özeti : Okul inşaatından 
dolayı alacağının verilmesi hak
kında ).

Dilekçi : Kütahya Vilâyeti Merkez Parmakören ve Sarayköy 
okulları inşaatına sarfettiği şahsi masrafın verilmemesinden do
layı sefil ve perişan bir duruma düşmüş ve memleketini terket- 
mek mecburiyetinde kalmış olduğundan bahsile bu iki okul için
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

sarf ettiği paranın ve alacağının meydana çıkarılmasını ve ge
reken işlemin yapılmasını istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Alacaklı olduğu 
iddiasında bulunan dilekçinin inşaatını üzerine aldığı okul bina
larının sözleşmeye uygun olarak zamanında bitirip teslim alın 
dığı bu okullar için lüzumlu kerestenin zamanında tedarik edi
lip verildiği ve 5210 sayılı Kanuna göre köylünün temin etmesi 
gerekli taş, kum ve işçi ücreti hariç, keşifler esas olmak üzere 
mumaileyhin yaptığı iş nispetinde Parmakören köy okulu için 
6876 ve Saray Köyü okulu için de 6517 lira ödendiği ve yatır
dığı teminat parasının da kendisine iade edilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6818 11. V . 1953

10667/9!)l.> Fazıl Say. (Dilekçe özeti : Memuriyet dertct
D. D. V. I nci is- sinin 13 ten 15 e indirilmiş ohlı*
letm c. yu hakkında).
Garda (iardıl'rc.'n 
41713.
H a yd a rp a şa

Dilekçi : Devlet Demiryollarına memur olarak 1943 tarihin
de girdiğini ve 1947 tarihinde derecesinin 13 olduğu halde 1950

k " ' ....... .. ' Mayısında derecesinin on beşe indirilmiş olması mağduriyetini
mucip olduğundan bahsile kanunen haketmiş olduğu bu ücret 
derecesinin verilmesini ve mağduriyetinin önlenmesini istemek
tedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Sivas 
Cer Atelyesinde memur adayı iken istifa etmesi üzerine 9.1. 
1948 tarihinde kaydı terkin edilerek idare ile alâkası kesilmiş 
ve 11. X I I . 1949 tarihinde tekrar iş talep etmesi üzerine 15 nci 
derecede bulunan gardifrenliğe tâyini teklif edilmiş ve kendi
si de bu vazifeyi kabul ederek işe başlamış ve bu duruma göre 
hakkında şimdilik yapılacak bir işlem bulunmamış olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6819 11. V . 1953
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)ilek(jo Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

İM)Ki Mehmet Yıldırım. (Dilekçe özeti : Mâlûl
:» neü S». No. Ki. yükseltil'meni hakkında).

Iie/.irei - Sivas. Dilekçi : 1945 yılında Jandarma Karakolu kumandam va
zifesini yaparken hapishane kaçağı Mehmet Işığ’ın yakalanması 
takibinde üşütme neticesi sol ayağının kangren olması ve bil- 
âhara kesilmesi suretiyle mâlûl olmuş ve 61 lira gibi az bir 
maaş tahsis edilmiş olduğundan bahsile emsali misillû üçüncü 
derece ağır mâlûl sayılarak maaşının 120 liraya yükseltilme
sini ve mağduriyetten vikayesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Sivas 
memleket hastahanesinde yapılan son tedavisinde sol ayağının 
kesilmesi üzerine Sivas askeri hastahanesinden verilen 20 . IV .
1951 gün ve 9G6 sayılı rapor, tetkik edilmiş ve 551 sayılı Ka
nuna göre mâlûliyeti üçüncü dereceye çıkarılmış ve maaşı daı 
51 liradan 61 lira 50 kuruşa yükseltilmiş ve 120 lira maaş harb 
ve eşkiya müsademesinde mâlûl olanlara verilmekte bulunmuş 
ve Sayıştaym tetkikından geçen bu maaşın artırılmasına da 
kanuni imkân bulunmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6820 11 . V . 1953

0 / !)918 uMehmet («ürsoy. (Dilekçe özeti: Jandarmada geçen
1/12240 Özel Saynıaı111k hizmetinin fiilî hizmetine borçlan-

Tahsil Memuru. mal; suretiyle eklenmesi hakkında)

Dilekçi : Jandarma gedikli başçavuşluğundan terhis edildi-* 
ğini ve jandarmalıktaki 21 yıl 10 ay 25 gün hizmet ettiğinden 
bahsile bu hizmetinin tamamının olmadığı takdirde muvazzaf
lıktaki hizmetinin kabul edilerek kalanının veya temditli 
geçen hizmetlerinin borçlanmak suretiyle tekaüdiyesine eklen
mesine ve 5434 sayılı Kanundan istifade ettirilmesi hususunun 
ilgililere emir verilmesini istemektedir.

Emekli Sandığı G-enel Müdürlüğünün cevabi yazısında : 
Gedikli çavuşluğunda geçen hizmetler 5434 sayılı Kanunun 
geçici 65 nci maddesi şümulü dışında kaldığı ve dilekçininı 
mezkûr hizmetinin borçlandırılmak suretiyle fiilî hizmetine 
eklenmesine kanunen imkân olmadığı yalnız mumaileyhin bu 
hizmeti mezkûr kanunun geçici 14 ncü maddesinin B. fıkrası 
şümulüne tâbi ise karşılığı devralınmak suretiyle fiilî hizme
tine ekleneceği 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

ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6821 11 . V . 1953

İzmit.

10623/9871 Ilasan ¡Kurun. ( Dilekçi; tizdi : Verilen ikramiı/ı-
'Yenicuma Ankara nin az olduğundan şikâyet edildi-
■Cad. No. 13. ği hakkında).

Dilekçi : Kocaeli Tekel İdaresindeki İtfaiye Amirliği vazi
fesine haksız olarak son verildiğini ve 18 senelik hizmetine 
karşılık her senesine mukabil bir maaş ikramiye verilmesi ge- 
reğirken yalnız 500 lira verilmek suretiyle mağdur edilmiş ol
duğunu beyanla hukukunun aranılmasını ve hakkının verilme
sini istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cveabi yazısında : Dilekçinin
16 . X . 1932 gününde idareye intisap ederek 20 . X . 1947 ta
rihine kadar 15 sene beş gün hizmeti bulunduğumdan 3008 sa
yılı İş Kanununun 13 ncü maddesi hükmünce beş seneden fazla 
olarak her bir tam iş senesi itibariyle on sene için 594 lira 
tazminat ve işçi Koruma Sandığındaki sermayesi 258 lira 96 
kuruşun nısfı olan 129 lira 48 kuruşla ceman 723 lira 48 kuru 
sun 5 . XII . 1947 tarihinde müstediye ödenmek suretiyle idare 
ile alâkasının kesilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu- 
lundaıı bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6822 11 . V . 1953

10627/9878 İhsan Kılıç ve ar. (Dilekçe özeti,: Yaptıkları e r k  fi

îsmetpaşa İlkokulu orman memurları tarafından yık-
karşısında. kırıldığından şikâyet).

lialı a. Dilekçiler : Köylüler tarafından evvelce tahrip edilen sa-
, halarda evler yaptıklarını ve orman memurlarının bu evleri

yıktırmaları üzerine açıkta kaldıklarını beyanla bu müşkül du
rumdan kurtarılmalarını istemektedirler.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Samsun Bafra şosası- 
nın her iki tarafında bulunan Devlet ormanlarına dilekçiler ilo 
birlikte üç yüze yakın kimse tecavüz ederek ormanlarda aç
malar yaptıkları, buralarda evler inşa ettikleri görülmüş ve 
haklarında tanzim edilen zabıt varakalariyle birlikte mahke
meye sevkolunduğu ve 5653 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin 
tatbiki sırasında ormanlarda usulsüz yerleşmelerde bulunan 
şahıslardan bir kısmının evlerini yıkarak enkazlarını taşıdık
ları görüldüğü ve ormanlarda usulsüz yerleşmelere müsaade
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Dilekçe
No.

10028/9879

10030/988L

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

edilmemekte olduğu ve mahkemenin vereceği karara intizarın 
zaruri bulunduğunun dilekçilerden İhsan Kılıç’a tebliğ edildiği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin cevabına göre kaza merciine 
intikal etmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6823 11 . V . 1953

(Bilekçe özeti : Memuriyetlerine 
muadil bir vazife veya mükâfat 
? • e r ilm esi h a k kinci a).

Dilekçiler : 12 senedir Maraş Vilâyeti mıntakasında eğit
menlik vazifesinde çalışmaktalar iken 31 Temmuz 1951 tari
hinden itibaren hiçbir esasa istinat etmeden bu vazifelerine 
son verilmiş olmaları mağduriyetlerini mucip bulunmuş oldu
ğundan bahsile vazifelerine muadil bir vazifeye veya bir mü
kâfat verilip verilmiyeceğinin tebliğ edilmesini ve durumları
nın düzeltilmesini ve mağduriyetten vikaye buyurulmasını is
temektedirler.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Köy Enstitüle
rinden öğretmenler mezun oldukça öğretim ve eğitimde kifa
yetsiz olan eğitmenler tasfiye edilmekte olup dilekçilere hiçbir 
şekilde tazminat verilmesine kanuni imkân bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düuiinüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6824 11. V . 1953

Osman Kale ve aı\ 
Hacım irze" Kövü 
Eğitmeni.
Göksunı.

Hüseyin Gümüş ve (Bilekçe özeti : Köyleri topraksız
ar. olduğundan toprak verilmesi ve
Su'gören Köyü Ilıt i- yahut bir köy teşkil edilmesi hak-
yar Heyeti. landa).
Yalova. Dilekçiler : Kendiieri hiç arazileri bulunmıyan toprak iş

çilerinden olduklarını beyanla Yalova’nın Şakşak ve Millet 
Çiftliği mevkiinde toprak tevzi edildiği takdirde durumlarının 
nazarı dikkate alınmasını veyahut vilâyetleri dâhilinde hâli 
arazide bir köy teeşkili mümkün ise topluca naklihane edile
rek orada iskânlarının yapılmasını istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçilerin aynı konu
da Vekâlete verdikleri dilekçeleri üzerine dilek ve durumları
nın Çiftçiyi Topraklandırma ■ Kanunu hükümleri dairesinde 
incelenerek istekleri hususunda gereken işlemin yapılması lü-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

zumu 29 . IX . 1951 gününde Yalova’da çalışmakta olan 31 Nu
maralı Toprak Komisyonu Başkanlığına yazılmış olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Dilekçi : Karaköse’de Posta Telgraf Memuru bulunduğu sı
rada yevmiye hâsılatı Posta Müdürü Mehmet Cağlar'a verdi
ği halde mumaileyhin inkâr etmesi yüzünden aralarında bir 
zimmet hâdisesi zuhur ettiğini ve bu zimmetten dolayı sahte 
zabıt tanzim ettirilerek adliyeye verildiğini ve haksız olarak 
sekiz ay ceza ve o kadar da memuriyetten mahrumiyet cezası 
ile cezalandırıldığını ve bu cezanın tecil edilmediğini ve mah
kûmiyetine sebep olan müdürün tecziye edilmeyip halen va
zifede bulundurulduğunu beyanla evrakı tahkikiyenin Genel 
Müdürlükten celbedilerek tetkik edilmesini, memuriyetinin ia
desini ve iadei muhakeme hakkının tanınmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 15G li
ra 79 kuruşu âdiyen zimmetine geçirdiğinin sübutuna binaen 
Ağrı Asliye Ceza Mahkemesince 8 ay müddetle hapsine bu 
kadar müddetle de memuriyetten mahrumiyetine ve mezkûr 
paranın faizi ile birlikte tahsiline 12 . VIII . 1950 tarihinde 
karar verilmiş ve bu kararın Yargıtayca onanmak suretiyle 
kesinleşmesi üzerine Memurin Kanununun 49 ncu maddesine 
tevfikan mumaileyhin memuriyetten ihracı icra kılınmış ve 
mahkûmiyet kararı kaldırılmadıkça tavzifi yönünden bir iş
lem yapılmasına imkân görülmemiş ve müstedinin haksızlığa 
mâruz kaldığından bahsile vâki şikâyetleri müfettiş marife
tiyle tahkik ettirilmiş ve neticede Miidür Mehmet Çağlar in 
zimmete geçen mezkûr parayı aldığı ve fakat inkâr ettiği ka- 
naatma varıldığı ve bu hâdisenin dilekçinin m ah k û m iyet va
ziyetini değiştirecek mahiyette görülmediği ve müdürün ey
lemlerinin bir kısmından dolayı işlem yapılmak üzere C. Sav
cılığına verildiği ve savcılıkça ademitakip kararı ittihaz olun
duğu ve diğer kısımlardan da meni muhakemesine karar ve
rildiği ve Af Kanunu gereğince işlem yapıldığı ve yukarda ko
nusu edilen mahkûmiyet kararının tashihi için sonradan va
ki talep ise Yargıtay Başsavcılığınca reddedilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin iadei muhakeme talebi ile

Karar No. Karar tarihi

6825 1 1 .V . 1953

1063İJ/9882 M'evlât Kayhan. 
13674/12733 Yenimahalle No. 77. 
14138/13173 Devrek.

( Dilekçe özeti : laılei m v ltıd ;ı» u  
hdebinin kabulü re yeniden nr.i- 
fiye hıvzifi hakkında).
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Dilekçe

No.

Kili:;:', m s s :»

i)88-fc

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

ait olduğu mahkemeye müracaat hakkı kanunen mevcut ve 
mahfuz bulunmasına ve tekrar tavzifi hakkmdaki isteği de 
komisyonumuzca nazara alınacak hususlardan olmamasına bina
en vâki talep hakkında bu sebeplerden bir işlem yapılmasına 
mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6826 11. V . 1953

(Dilekçe özeli : Şehit oğlundan 
maaş veya ikramiye verilmesi hak
kında). .

Dilekçi : Oğlu Gedikli Üsçavuş Halil İbrahim Refah facia 
smda şehiden vefat etmiş ve 5795 sayılı Kanuna göre bu va
purda ölenlerin dul ve yetimlerin# şehit maaşı verileceği yazılı; 
ise de babaya verilmesi kaydı bulunmaması yüzünden kendisine 
maaş ve ikramiye verilmemiş ve bu hal mağduriyetini mucip 
olduğundan ve merhumun kendinden başka kimsesi olmadığın
dan bahsile mezkûr kanuna babanın ithal edilmesi için bir ek 
yapılmasına delâlet buyurulmasını istemektedir.

flflillî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
oğlunun ölümü tarihinde 65 yaşma vardığından mülga 1683 
sayılı Kanun gereğince maaşa müstahak olmadığı ve emekli 
olup 22 Ura 44 kuruş her ay emekli maaşı almakta olduğu ve 
5434 sayılı Kanun ise 1 Ocak 1950 tarihinde yürürlüğe girdi
ğinden bu tarihten evvelki hâdiselere şümulü olamıyacağı bil
dirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

6827 11 . V . 1953

İsmail Arvkaıi'. (Dilekçe özeli: Elinden alınan ye-
Kavaklı Köyümde. rin kendisini verilmesi hail,nida).
Inwo - Kırkıllaıreıli1. , , ,  v , ,Dilekçi : Ham topraktan açmış olduğu (70) dekar yerm

Toprak Komisyonu tarafından elinden alınarak umum meya- 
nmda tevzie tâbi tutulduğundan ve mağdur edildiğinden bu 
yerin nüfusuna göre kendisine verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçinin dilek ve du
rumunun 4753 sayılı Kanun ve tüzük hükümleri dairesinde in
celenerek gereğinin yapılması ve sonucundan dilekçiye de ceva
ben bilgi verilmsi hususu Kırklareli Valiliğine yazılmış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına, 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal

Molınıet Mortol.
1 laliimağa Çanşsmd a 
■No. 72/7.
Avukat Hiisnü Türk
oliıyle.
itfmir.
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Dilekçe
No.

10635/9886

10637/9888

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

olmadığına ihtilâf zuhurunda dilekçinin kaza merciine müra
caatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6828 11 . V . 1953

Yahya Yanmaz. 
Yavuzlar .Fabrikası 
Borıt Atölyesinde 
Torn&eıı (4007) 
Kavsıınpaşa-lsüınbııl.

(Dilekçe özeti : Emsaline yapılan 
zamlardan istifade ettirilmesi hak
kında).

Dilekçi : 30 seneyi mütecaviz bir zamandan beri fasılasız 
geceli gündüzlü olarak İstanbul Kasımpaşa Havuzlar Fabrika
sında tornacılık işi ile çalışmakta bulunduğunu ve emsaline 
yapılan yardımlardan mahrum bırakılmakta olduğunu beyanla 
emsaline yapılan zamlardan istifade ettirilmesinin temin bu- 
yurulmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 40 ku
ruş saat ücreti ile Tophane atelyesinde çalışmakta iken l.VII. 
1943 tarihinde Haliç Fabrika ve Havuzları İşletmesi işçiliğine 
nakledilerek saat ücreti 1 . I . 1947 tarihinde 68 ve 26.IV.1950 
tarihinde ise 108 kuruşa yükseltildiği bu itibarla kendisinin 
emsali arkadaşlarına yapılan zamlardan müstefit bulunmuş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
bu hususta komisyonumuzca bir işlem yap.imasma mahal ol
madığına ancak dilekçinin emsalinden az zam bördüğünii iddia 
ettiği takdirde kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6829 11. V . 1953

IF ¡işeyin Aslanı,.
11 üseymim Köyünde, 
Akçak oyunlu.
Oğuzeli . Gazianteb.

(Dilekçe özeti : İskân edilmesi vfi 
toprak verilmesi hakkında).

Dilekçi : Köylerinde geniş arazi sahipleriyle evvelce ortak 
olarak çalışıp geçinmekte iken mal sahipleri traktör, döverbi- 
çer alıp işletmekte ve ortaklıktan ve köylerinden çıkarılmak
ta olduklarından arazileri ve evleri olmayıp perişan bir duru- 
¡.¡A düştüklerinden bahsile 327 hane 1426 nüfus ailenin bir an 
evvel hali arazi ve çiftliklere iskân edilmelerini ve geçinmek 
için de yardım yapılmasını ve toprak verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Gazianteb merkez ka
zası ile bu vilâyete tâbi bütün kazalarda 4753 sayılı Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununun uygulanmasına karar verilmiş ve 
başlanacağı zaman usulen yapılacak ilân üzerine dilekçinin ve 
arkadaşlarının mahallin toprak komisyonuna; ziraat dairesine 
veya idari makamlarına müracaat ettikleri takdirde hak sahibi 
iseler kendilerinin de topraklandınlacağı ve bu müddet zarfın
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. ad ı, soy ad ı vc ad resi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

da zor durumda kalmamaları için Hazine topraklarından kira
lamak suretiyle ziraat yapmaları için mal dairesine müracaat 
etmelerinin iktiza eylediği, meskûn bulundukları kazanın iklim 
şartlarına uygun her hangi bir kazada mahallî ihtiyaç fazlası 
toprakların zuhurunda istekleri göz önünde bulundurulmak 
üzere not edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Dilekçi : Pazar yerinde satıcılık yapmakta iken kayfî mu
ameleye mâruz kalıp karakolda polis memurları tarafından 
döğüldıiğünü ve kendisine verilen 23 günlük raporla soruş
turma evrakının muameleye konulmıyarak saklanmış bulun
duğu, iki sene sonra da bahis konusu suç ölmüş bulunan bek
çiye atfedilerek takipsizlik karan verildiğini ve polis memur
ları haklarında bir işlem yapılmadığım ve komiser muavininin 
hareketi de idari görevle ilgili görüldüğü hususlarından do
layı şikâyette bulunup haklanın meydana çıkarılmasını iste
mektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin çarşı mey
danında merkep ve beygir derilerini sığır derisidir diye köy
lüye sattığı ihbar olunması üzerine polis tarafından karakola 
celbedildiği orada polis; komiser ve bekçiye hakaret ettiği id- 
diasiyle asliye ceza mahkemesine dâva açıldığı ve neticede suç 
sabit görülmiyerek sanığın berat ettiği bekçi ve polis memur
ları tarafından dövüldüğüne dair delil ve emvare olmadığın
dan ve bekçinin ölmüş bulunduğundan takibata yer olmadığına 
karar verilerek vâki itiraz üzerine kararın polis ve bekçiye 
taallûk eden kısmının merciince onandığı ve karakolda komi
serin de müstediyi dövdüğü hususundaki iddianın kararda 
meskût bırakılmış bulunmasına göre bu cihetten de mukteza 
tâyini için evrakın iade edildiği ve bu bapta yapılan ihzari 
soruşturma sonunda kendisine isnadolunan suç teyit eder delil 
olmadığından işlem yapılmasına yer olmadığının dilekçiye teb
liğ edildiği ve müştekiye ait raporun kaybedilmesi de mev- 
zuubahis olmayip bunun dosyasında mevcudiyeti anlaşılmış 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağ
lanmış olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl-

Karar No. Karar tarihi

6830 11 -V  . 1953

IO-li:!!)/f)(S!>0 A li B u /ku rt. ( IHlcliçc özeti : Polis memurları
1 ıt rafından d oğul düğünden şil;û - 
yet).

Paizünrtaındıa seyyar 
çarıkçı esn af imdim 
Yalova,
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. udi, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ııe sebepten verildiği

masına mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

6831 11 . V . 1953

10039/10799 Xafiiz Ay dm.
Beylik Malı. de 
cağaz Köyünde. 
T. C. Ziraat 1 
Me.
Heban - Bolu.

(Dilekçe özeti : Sakin bulunduğu 
Hac- mahallesinin Hat'cağaz Köy m

bağlanması hakkında).

Dilekçi : Sakin bulunduğu Beylik Mahallesi Seban Kazasının 
Yağma Köyüne bağlı bulunduşu mezkûr köyün diğer mahallesi 
olan Haccegaz'de müstakil muhtarlık teşkil edilerek kendi ma
hallesinin de bu köye katılmış olması usule mugayir bulundu
ğundan bahsile bu mahalleden ayrılmasını ve en yakındaki köye 
bağlanmasını veya eski köylerinde ipka edilmesini ve kurulan 
muhtarlığın lâğvedilmesini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında, : Bahis konulu muann- 
le üzerinde mahallince gerekli incelemeler yapılarak bu mahal
lenin Haccagaz’le birleştirilmek suretiyle bağımsız bir köy ha
line getirilmesi halkın arzusuna ve yetkili kurul mütalâalarına 
dayanarak valilikçe teklif edilmiş ve vekâletçe de bu teklif ye
rinde görülerek keyfiyet 17 . V I I . 1951 gününde tasdik edilip 
valiliğe tebliğ olunmuş ve yeniden yapılan incelemede bug'iinki 
durumun değiştirilmesini icabettirir bir sebep görülememiş ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6832 11 . V . 1953

10800/10040 D. Ali Karakoca ve
a î'j
Muhtar.
ıBuoakkısla
man.

Kara-

( Dilekçe özeli : Okul için ilnıır 
ttlil mis olan keresi elerin veya İa
delinin verilmesi hakkında).

Dilekçiler : Bucaklarında kararlaştırılmış olan yatılı okul 
tesisi için 14 pare köyün yardım ve iştirakleriyle gerekli inşaat 
kerestesi ihzar edilmiş bulunduğu halde Millî Eğitim memurlu- 
ğunca bu kerestelerin ellerinden alınıp bedellerinin verilemiye- 
ceği cihetine gidilmesi mağduriyet ve perişaniyetlerini m1-'-- 
cip olacağından bahsile henüz derdest halinde bulunan kereste
lerin aynen teslimi veya geçer fiyattan bedelinin nakden öden
mesini istemektedirler.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Karaman kazası
nın Bucakkışla merkezinde bulunan kerestenin kaldırılan köy 
okulları yapımı birliğine ait olduğu bu kerestelerden okul sıra
sı, yazı tahtası ve masa yapılmasına il daimî komisyonunca ka
rar verildiği ve mezkûr köyün programa göre sırası geldiğin
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

de okulun yaptırılacağı ve keyfiyetin dilekçilere tebliğ- edilmiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan komisyonumuzca bu hususta bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6833 11 . V . 1053

0801/10041 Ekrem AtaJay. 
Bâyi.
Mut - Mersin.

(Dilekçe özeli. : Kadehle dükkâ
nında eskisi f/iln içki salmak mü
saadesine dair).

Dilekçi : Kaymakamlıktan dükkânında açık kadehle içki 
satmak müsaadesi verildiği kanun ve nizamlara riayet ettiği 
halde zabıta tarafından saat 21 de dükkânının kapatılması 
mağduriyetini mucip olduğundan bahsile bu müşkül durum
dan kurtarılmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin dükkâ
nına evvelce verilmiş olan açık kadehle içki satmak müsaade
sinin 2 Ekim 1951 tarihinde toplanan komisyon karariyle elin
den geri alındığı ve o tarihten beri diğer bâyiler gibi muame
leye tâbi tutulmakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6834 11 . V . 1953

10804/]0044 Hüseyin Durak.
Hasanıçdebi Köyün
de.
Hekimhan.

(Dilekçe özeli : Bahçe 
suyun köye alınmak 
hakkında).

sinde çıkan 
istenildiği

Dilekçi : Köylerindeki kıraç bir yeri imar ve ihya ederek 
bizzat emek ve masraf sarfiyle çıkardığı ve 30 seneden beri 
bahçesini sulamakta olduğu suyunu köye akıtılmak istenilme
si perişaniyetini mucip olduğundan ve başkaca da geliri 
olmadığından bahsile mağdur edilmemesi cihetinin teminine 
delâlet buyurulmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Hekimhan Kazası
nın Hasançelebi Bucağı Merkez Köyünün içme suyu ihtiyacı
nı sağlamak üzere dilekçinin arazisi içinden çıkan suyun Köy 
İhtiyar Meclisince istimlâk cihetine gidilmiyerek mumailey
hin rızası ile ve 400 lira bedel mukabilinde satın alınıp köye 
isale edildiği Malatya Valiliğinden alınan yazıdan anlaşılmış 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait ol-
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Dilekçe Dilekçe sahihinin

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

duğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasın̂  
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K a ra r  tarihi

6835 1 1 . V . 1953

10837/10075 isaici't Öadoğru. (l)ılcl;çe özeti :  Tapusuz </lıırul;\
M'aşuıkılıar Yokuşu aldığı arazinin üzerine tapulumlı-
No4 31. rılması lıal,kında).
Beşiktaş - İstanbul.

Dilekçi : Arı yetiştirmeye elverişli olan ve Eyüp Kazasının! 
Kemerboğaz köyü mmtakasmda bulunan bir yeri aynı köyden 
Süleyman ve Hüseyin namındaki şahıslardan tapuları olmadı
ğından noter senedi ile satınalmış ve çok para sarfı ile fidan ye- 
tişritmiş olduğundan bahsile bu arazinin kendi üzerine tapulan- 
dırılması hususuna delâlet buyurulmasını istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında: Kemerboğaz’da Başhavuz 
mevkiinde kâin ve Süleyman ve Hüseyin’den haricen satın 
alman gayrimenkulün 4753 sayılı Kanunun geçici maddesini 
değiştiren 5618 say ılı Kanunun üçüncü maddesine tevfikan di
lekçi tarafından tescili talep edilmiş ise de mezkûr gayrinienku- 
lün iskân haddi haricinde bulunduğu tesbit ve kaza idare kuru
lunca Hazine namına tesciline karar verilmiş ve Hâzinece vazıyed 
edilmiş bulunması hasebiyle tapu idaresince yapılacak bir iş
lem olmadığı ve keyfiyetin de dilekçiye tebliğ edilmiş olduğu 
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

6836 11 . V . 1953

■Cad. No. 154. 
Amkaıra.

15673/14634 Faik Kunday. (Dilekçe özeli : Emekli »ataşım»
YdnıiimiIıaH« Postane artırılması haklında).

Dilekçi : Ayda eline geçen 109 lira ile kendi ve ailesi efradı
nın maişetlerini temine imkân görmediğinden bahsile, emekli 
maaşının artırılması sebeplerinin istikmalini rica etmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilg'  ̂
olan istek hakkında komisyonumuzca muamele ifasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6837 11 . V ■ 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

|;ı67S/14(i38 Tacettin Dhııçulp.
!). 1 la. r a  Us. Mailse, 

(îrp, K. lığı 'Slok 
Koultuol Subayı Kd. 
Vsıh.
Dülhtkcsiıv.

( Dilekçe özeti : 5950 sayılı Kanu
nun makable teşmili hakkında).

Dilekçi : 5950 sayık Kanun hükümlerinden eski uçucula
rın da istifade etmelerini temin için bu kanunun makable teş
mil olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan talep hakkında komisyonumuzca muamele ifasına mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

6838 11. V . 1953

I4(».')l Sü’lıilh A 'kalp.

2. ü r .  M ü. Dp. 2 Kd  
Baışça.vuij.
K oıvva.

(Dilekçe özeti : Temdit zammının 
verilmesi hakkında).

Dilekçi : Kendisinin de emsalleri gibi 10 . XI . 1944 tari
hinden itibaren temditli ve kıdemli başçavuş olarak tanınma
sını ve haklarının verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı konu hakkında açmış 
olduğu dâvanın Askerî Yargıtayca reddedilmiş bulunduğu di
lekçesi münderecatından anlaşılmasına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca başkaca bir işlem yapılamıyacağına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6839 11. V . 1953

l’*7f»2/14()62 Nuım an Salm anı. (Dilekçe özeti : Jandarma men-
Jamfcmna Karakolu supları hakkında).

/Kom utan ı Onıb. 

Havaili. - l’kbaa.
Dilekçi : Jandarma mensuplarının da barem dâhiline alına

rak haklarında bu yolda muamele ifasını istemektedir.
Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 

olan istek hakkında komisyonumuzca muamele ifasına mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6840 11. V  . 1953

’T"!' 14(1(1 i, Kâmile Aktrü11. (Dilekçe özeli : Yardım yapılması
Söhit MHıni'rt S o. hak kında).
No. 23.
,Bornova - İzm ir.

Dilekçi : Dul ve muhtaç bir kadın olduğunu, İzmir Kız Li
sesinde okuyan kızının tahsil masraflarını karşılıyacak hiçbir 
imkâna sahip bulunmadığını beyanla, kendisine nakdî yardım
da bulunulması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

dilekçinin mahallindeki hayır cemiyetlerinden birine mî 
caatta muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6841 11. V . 19531

.1 . > 7 0 6 / 1 4 6 6 6  - M u ş t a l a  A l t  ( l e ' l ^ e ç .  (Dilekçe özeti : Yardım yu/nlnım
L S I 7 -1 /1  ü ! ) 0 7  A k a ı l 'a n . K ö y ü n d e .  hakkında).

A 'C f p a y a 'm  - D e n i z l i . Dilekçi : Evi ile birlikte eşyasının da kamilen yandığıA 
beyanla, yeni bir mesken inşa ettirebilmesi için sayın mebul 
ların kendisine nakdî yardımda bulunmalarını rica etmekti 
dir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine nazaran bu baptl 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına kal 
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6842 11. V . 1953

1 5 7 1  (i, 14(> 7(*  Z i h n i  A r a l .  (Dilekçe özeti : 5950 saydı Kamu
i>. A v .  ü s .  1 0 3 .  F i / i o  nun makable teşmili hakkında■).
Baksın Subayı Kd. 
V z l ) .

Bal ¡ıkesi r

Dilekçiler : 5950 sayılı Kanun hükümlerinden eski uçucu! 
ların da istifade etmelerini temin için, bu kanunun makable 
teşmilini istemektedirler. ■

1 5 7 7 1 / 1  1 7 2 0  H a l i l  Ç c 'l i n i ü n c ü .  Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ili
9 .  A v .  T s .  P o r s u .  S .  gjli olan istek hakkında komisyonumuzca muamele ifasına! 
A i d .  V .  K d .  Y / b .  mahal bulunmadığına karar verildi.
» 3 8 - 2 1  Karar No. K a r a r  tarihi
Ha! Jkesi ı-

6843 11 • V 1963

r u ı ı d i m .  

< ) i 'd ı ı ,

—— - — --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --— " j
5 7 2 4 / 1 4 6 8 2  .Mulıınot Akbaya. (Dilekçe özeti: Madalya ile taltif]

Okcniıı K ö y ü n d e .  hakkında).

^  ^  < Dilekçi : Millî Mücadeleye iştirak ettiğinden ve mâlûl kal
dığından oahsile, ordunun vereceği bir madalya ile taltifin'ıs' 
temektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki isteğinden dolayı alâka
lı vekâlete müracaat etmesi lâzımgeleceğinden bu hususta ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6844 11 • v  •1953



—  23 —

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No, adı, soyadı ve adresi

i;>7o{)/14688 Mehmet Yurda la«' ve 
ar.
.Merkez Ceza Evi 
(ia'rdi'y anıları., 
Erzincan.

(D ilekç i  iiıcl i : Maaşa g e ç ir i lm e 
leri  h a k k ın d a ) .

Dilekçiler : Ceza evi gardiyanlarının da mahkeme mübaşir
leri gibi ücretten maaşa geçirilmelerini istemektedirler.

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

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

6845 11. V . 1953

1 ‘«7(14/1471 !>■ ,1). 1). Y. ve LiınanJaı- 
¡rı Knıekliler Cemiye
ti Başkamtlağı. 
Haydarpaşa - Isıtanr 
bu.1.

(D i l ek çe  ö z e h  : 5 İH i sağılı K a n u 
na bir  fıkra  Hâresi hakkında) .

Dilekçi : Devlet Demiryolları İdaresinden emekliye ayrılmış 
olanların itibari süre zamlarının tanınması hakkında, 5434 sa
yılı Kanuna bir madde ilâvesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca muamele ifasına mahal 
bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6846 11 . V . 1953

"<İ7 14722 Osman Y üzülene.
Kandır,ti Oteli Miis- 
teciri H aşan nezdin- 
de.
İzmit.

(D i l ek çe  özeli  
hakkında ).

Maaş bağlanması

Dilekçi : Balkan Harbinden itibaren bütün savaşlarda ge
çen hizmetlerinden bahsile, kendisine hidematı vataniye terti
binden maaş bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca muamele ifasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6847 11. V . 1953

ı1*!* 14724 Fevzi ÇeMkek
Yol Çavuşu (28324) 
Musaköy İstasyonu. 

ıSi'vas - Kamtîu.11':.

( Dilekçe,  özel i  : Emekli l ik  h a l l i 
nin tanınmasına d air) .

Dilekçi : Devlet Demiryolları idaresinde kendisi gibi yol 
çavuşu olarak vazife görenlere bir yanlışlık eseri olarak emek
lilik hakkı tanınmamış olduğundan bahsile, yol çavuşlarının da 
5434 sayılı Kanunun şümulü içine alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu yanlışlığın bir tadil tek
lifi ile giderilmesi hususunun düşünülmekte olduğu mümasil 
bir işte Ulaştırma Vekâletinden alınan cevabi yazıda bildiril
miş ve binaenaleyh dilekçinin talebi de yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili bulunmuş olduğundan mezkûr talep hakkında
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

bu itibarla komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6848 11 . V . 1953

15772/14727 Sultan Yüce.
Nü.sk Köyünde. 
Bardiz - Şenkaya.

( Dilekçe özeli : Yardım, yapılması 
hakkında).

Dilekçi : Eyüp Paşanın karısı olduğunu, kocasının Devlet 
tarafından iaşe edilmesi hasebiyle kendisine bakacak malî kud 
reti, gelir ve kazancı bulunmadığını beyanla, geçimini ve mes 
ken ihtiyacını temin edecek miktarda bir yardım yapılmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü: Devlet Bütçesinden dilekçiye para yar 
dımı yapılabilmesi için bu hususta bir kanun çıkarılması lâ- 
zımgeleceğine ve kanun teklif etmek hakkı da münhasıran me
buslara ve Vekiller Heyetine ait bulunmasına mebni vâki istek 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6849 11 . V . 1953

10782/14737 Halil Dadak. 
13713/16114 ( ’eza Evinde tutuklu 

Konya.

15787/14741 Nuri Fidan.
Ceza Evi Başgardi
yanı.
Ağn.

( Dilekçe özeli : Muhakemenin in
ilesi hakkında).

Dilekçi : Kasden adam öldürmek suçundan dolayı mahke
mece üç yıl hapse mahkûm edilmiş ise de asıl fail malûm bu 
lunduğundan lâzımgelen tahkikat ve tetkikatm icrasiyle mu
hakemenin iadesi sebeplerinin istikmal olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
talep hakkında komisyonumuzca muamele ifasına mahal olma 
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6850 11 . V . 1953

( Dilekçe özeti : Ücretten man-yı 
(/eçirihn esi hakkında).

Dilekçi : Ceza evi gardiyanlarının da mahkeme mübaşirleri 
gibi ücretten maaşa geçirilerek memurların müstefit olduğu bü
tün haklardan faydalandırılmalarını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgih 
olan istek hakkında komisyonumuzca muamele ifasına mahal 
olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6851 11 . V . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

.5788/14742 Kara Salih Çavuş.
Fatih - Karagüm - 
rük Sefalıç.eşme 
So. No. 86.
İ stanbu.1.

|: ¡4(17/12549 İsmail Ezhcrli. 
Diyanet işleri Baş
kanlığı Müşavere 
Heyeti Mümeyyizi. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Vatani hizmet ter
tibinden maaş baylanması hakkın
da).

Dilekçi : Balkan harbinden itibaren bütün savaşlara iştirak 
ederek vatanın müdafaa ve muhafazası gibi en kudsi bir va- 
zifeyi sonuna kadar yaptığından v6 halen çok muhtaç bir du
rumda bulunduğundan bahsile, kendisine de vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca muamele ifasına mahal 
bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

6852 11 . V . 1953

(Dilekçe özeti : iskân hakkının 
tanınmasına■ dair).

Dilekçi : 14 . XII . 1949 tarihinde yurda geldiğini, iskân edil
mediğini ve 1 . I . 1950 tarihinden itibaren serbest göçmen ola
rak gelenler iskâna tâbi tutulduklarını beyanla bu tarihten 
evvel gelen kendisinin de iskâna tâbi tutulması ve gereken yar
dımın yapılmasını istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçinin 14 . XII . 1949 
tarihinde Bulgaristan’dan serbest göçmen olarak yurda geldi
ği, halen Diyanet işlerinde 30 lira asli maaşla Müşavere Heyeti 
Mümeyyizi olduğu, 1950 yılı başından itibaren serbest göçmen 
vaziyetinde gelen Türklerin 5098 sayılı kanun hükmü daire
sinde (iskânlı göçmen olarak) kabul edilmeleri ve bu suretle 
muamele yapılması 16 . IV . 1951 tarihli ve 3/12911 sayılı Ve
killer Heyeti kararı iktizasından bulunduğu ve mumaileyhin 
mezkûr kararda yazılı tarihten evvel serbest göçmen olarak 
geldiğine göre bu karardan istifade etmesine imkân bulunma
mış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Devlet Vekâletinin 
cevabına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1;HM»/I26fi6 Hakkı t »budak. 
Babu Aksaray Malı. 
Sa l âh attiıı Çel ebi oğ
lu.
Konva.

6853 11 . V . 1953

(Dilekçe özeti : Tapulu arazisinin 
teslimi ve Hâzinece fuzuli işgale 
nihayet verilmesi hakkında).

Dilekçi : Konya Harası civarında bulunan 22 hektar ve 
9 664 metre kare bir "kıta tarlanın babası merhum Salâhattin Çe
lebi'den veraset hükümleri gereğince kendisine intikal etmiş ve 
Hâzinece 1938 ve 1949 tarihlerinde aleyhine açılan iptal ve
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D ile k ç e

» N o .

14311/13329

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

men’i müdahale dâvalarını kazanmış bulunduğundan ve şimdi 
ise Hâzinece ve gerekse hara idaresince zaman aşımından dola
yı mezkûr araziyi işgal etmiş olduklarından bahisle bu fuzuli 
işgale nihayet verilerek tapu ile mutasarrıf bulunduğu bu top
raklarının bir an evvel kendisine teslimi veya insafın kabul ede
ceği âzami mutedil bir fiyatla satın alınması veyahut da âmme 
menfaati mevcut ise usulü dairesinde istimlâk yoluna gidilme
sini ve mağduriyetten siya net «buyurulmasını istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında: Bahis konusu arazi 1323 
tarihinden itibaren 38 sene yekdiğerini istihlâfen teşekkül eden 
hayvancılık kuramlarına, nizasız ve fâsılasız malik sıfatı ile 
zilyed ve mutasarrıf bulunduklarından Medeni Kanunun 639 
ve 642 nci maddelerine dayanarak hara idaresi ve Hâzinece ta
pu iptali dâvası açılmış ve dâva sonuna intizarın zaruri görül
müş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine 
intikal etmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyo- 
nuuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6854 11 . V . 1953

(Dilci,re özeti : Tuğfitııci'idhilı 
!/HI;s( IIil»ıı si hakkında).

Dilekçi : Jandarma Albayı olduğunu 1949 - 1950 seneleri 
yüksek komuta kursuna iştirak ettiğini ikinci tümen emrinde 
altı buçuk ay bilumum arazide talim ve tatbikatta ve manev
ralarda bulunduğunu ve kıta komutanlarından üst rütbe yapar 
diye müspet notlar aldığını ve terfi şartlarını tamamen kazan
mış olduğunu ve durumu 4273 sayılı Terfi Kanunu şümulü da
hiline girdiği halde Genelkurmay Başkanlığının indi ve keyfi 
olarak terfi listesinden çıkarılmış olduğunu ve Danıştaya aç
mış olduğu dâvasının reddedilmiş bulunduğunu beyanla duru
munun tetkik edilerek 30 Ağustos 1950 tarihinden itibaren 
Tuğgeneralliğe yükseltilmesine karar verilmesini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında - Dilekçinin 30.V1II
1950 tarihinde terfi sırasına girmiş olduğundan 5061 sayılı Ka
nuna göre büyük komuta kursuna sevkedilmiş burada başarı 
göstermiş, ancak Tuğgeneralliğe yükselecek albaylara, 4273 
sayılı Terfi Kanununun 9 ncu maddesi gereğince G en elk u rm a y  
Başkanlığının muvafakati lâzımgeldiğinden ve m ü sted in ın  

Generalliğe terfi için yeterliği Genelkurmay B a şk a n lığ ın ca  

onanmadığmdan bizzarure 30 . VIII . 1950 tarihinde terfi etti
rilememiş v e  bu konuda mumaileyhin Devlet Şûrasına açmış 
olduğu dâvasının da reddedilmiş olduğu bildirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : Ait olduğu kaza merciince tetkiki la-

Necmettin Savaş. 
İçcebeci Dilim  So. 
No. 7/2.
A nkara ,
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

zımgelen istek hakkında komisyonumuzca yapılacak işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6855 11. V . 1953

5803/14757 Ziver Dönmez.
Adalet Kapıcısı. 
Sivrice.

5800/14754 Bekir Sütlü.
Maliye Odacıeı. 
Sivrice.

(l)ilekçe özeti : Ücretlerinin artı
rılması hakkında).

Dilekçiler : Ayda ellerine geçen elli küsür lira ile kendi ve 
aileleri efradının maişetlerini temin edememekte olduklarından 
bahsile, odacı ücretlerinin de birer miktar artırılmasını iste
mektedirler.

Gereği düşünüldü : Bütçeye bağlı kadro cetvelleriyle muay
yen ücretlerin artırılması keyfiyeti yeni bir kanun teklifi mev
zuu ile ilgili bulunduğundan vâki talep hakkında bu itibarla 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6856 11. V . 1953

15810/14763 Mehmet Kalfa.
Köşk Camii imam 
ve Hatibi.
Oerze.

(Dilekçe özeti : Daimî surette 
mezun sayılan hayrat hademesi 
hakkında).

Dilekçi : Hayrat hademesi iken daimi surette mezun sayı
lanların terfihleri esbabını temin edecek bir kanun çıkarılma
sını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir Kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca muamele ifasına mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6857 11. V . 1953

15811/14764 Abdullah Kani Er- 
tuğ.
Kadıköy Mühürdar 
Karakol So. No. 33.
de.
İstanbul.

( Dilekçe özeti : Emekli maaş ve 
ikramiyesi hakkında).

Dilekçi : Emekli aylığının yüz lira asli maaş üzerinden bağ
lanmasını, ikramiyesinin de bu miktara göre hesap edilerek 
tesviyesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bu baptaki dilekçe münderecatına na
zaran müstedinin talebi daha evvel kaza merciince incelenerek 
menfi bir karara bağlanmış olmasına göre aynı konu hakkın
da komisyonumuzca muamele ifasına mahal bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6858 11 . V . 1953
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D ilekço

No.

D ilekçe sah ib in in  

adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

15817/14770 A li Son. (Dilekçe özeti: Temditti jandarma
A b d ii lh a y ır  1 >. P. <nıbaşılun hakkında).
B a lka n ı.

O rdu.
Dilekçi : Temditli jandarma onbaşılarına verilmekte olan

ücretin, bunların en hakiki ve mübrem ihtiyaçlarını karşılıya- 
bilecek miktara çıkarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

6859 11. V . 1953

15824/14775 '.'aka A. (¡aliıp. ( Dilekçe özeti : Subaylara da is
Keraalıpaşa M a lı. I)e- tifa hususunda serbesti verilmişi
ğ irine™* itlik Sokaık halkında).
\<>. 56.

(Ja'kii .M. ( îa li'p  eliyle'
Dilekçi : İstifa hususunda sivil memurlara tanınmış olan

serbestinin subaylara da teşmili suretiyle bu mevzuda her' • ııı<ıwk*;ı ıı*. iki meslek erbabı arasında mevcut farkın giderilmesi lâzım 
geleceğini beyan ve iddia etmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgi
li olan istek hakkında komisyonumuzca muamele ifasına ma
hal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6860 11. V . 1953

1.63H2/ir»;i()-! Y aıki'l' Ş e r i f  İ n a n . (Dilekçe özeti: İstimlâk edilen ar
T e ş v i k i y e  Bay ii- S n . sasının iadesi hakkında).
No. S4/2.

A l a ç f c ı  - İs la r .ıb u K
Dilekçi : 1946 senesinde Trabzon Tekel İdaresince depo ya

pılmak üzere istimlâk edilen arsasına depo yapılmadığından
ve başka yere depo yapılmış olduğundan bahsile 1295 sayılı Is 
timlâk Kanununa göre arsasının kendisine iadesini istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr 
arsanın üzerine Tekel İdaresince yaptırılması düşünülen idars 
ambar binasının bugüne kadar inşa ettirilmemiş olması bütçe 
imkânsızlığından ileri geldiği bütçe müsaade eder etmez idare 
binasının yaptırılacağı ve bu itibarla arsanın eski sahibine ia
desi mümkün görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile Tekel Genel Müdürlüğü ara
sındaki mezkûr arsa ihtilâfının halli kaza mercüne ait olduğun
dan komisyonumuzca bu bapta bir işlem yapılmasına mahal ol 
madığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6861 11. V . 1953



17707/16493 Vehbi Kı-tıarr.
Km niyet Müdüriiiğü 
Şube 2  Teknik Büro 
!)!)/20245 sieiilHi. 
İstaıiıibul.

Dilokçe Dilekçe sahihinin
No. adı, soyadı vo adresi

29 —

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

( Dilekçe özeli : T erfi hakkında 
D erlet Şûrasenea verihn hüküm
lerdi müb<tu< )K l bulııııtluyuıtdaıı 
ıslahı re terfi cl tirit m esine dair).

Dilekçi : kıdem tablosunun tanziminde kadrosuz olarak 
üst maaşa geçenlerin öne alınması esası kabul edilmekle kendi
sinden sonra komiser muavinliğine yükselenlerin ileriye geçi
rilmelerine itirazla kıdem süresinin düzeltilmesi, kıdemsiz ili
şik liste de isimleri yazılı kimselerin yanlış esaslara göre tan
zim edilen kıdem tablosuna istinaden yapılan terfi muamele
lerinin iptali ile kendisinin 5 . X  . 1951 tarihinden itibaren 
terfi ettirilmesi ve maaş farklarının ödenmesi hakkında Dev
let Şûrasına açmış olduğu dâvaların reddedildiğinden ve ve
rilen bu hükümler de mübayenet ve adlî hata bulunduğundan 
bahisle mezkûr hükümlerin tashihini ve yeniden dâvayi muka- 
menin tetkik buyurulmasını ve 5 . X  . 1951 tarihinden itibaren 
terfiinin icrasını ve kıdem zammının bu tarihten itibaren tâ
yin edilmesini ve maaş farklarının verilmesini ve müktesep 
haklardan bir daha mahrum edilmemesinin karara bağlanma
sını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Şûrası beşinci dairesinin evrak 
arasında bulunan ilâmları münderecatına nazaran aynı konu 
hakkında muhtelif tarihlerde ikame edilen dâva vârit görül- 
miyerek reddolunmuş bulunmasına ve mevcudiyeti iddia olu
nan hatadan dolayı usulü dairesinde kanun yollarına başvuru
labileceğine göre vâki talep hakkında bu sebeplerden komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6862 11 . V . 1953

Başkan yerine 
Bilecik

İsmail Askın

Sözcü
B o l u Balıkesir 

Ali Fahri İşeri
(îümüsane 

Ahmet, Kemal Varınca

Kars 
],l(h m et B ahadır

Malatya
• i bdülkadir Özbay

31araş 
Salâhattin Hüdayioğlu

Seyhan 
Salim Serçe

Trabzon Urfa Yozgad
halih Esad Alperen Reşit Kemal Timuroğlu Yusuf Karsltoğlu



Dilekçe
No.

8253/7671

12366/11483
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Dilekçe sahibinin

adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Emekli Kanunu
nun 3!) ncu maddesine yöre, hak
sız olarak yapılan emekli muame
lesinin kaldırılması hakkında).

Dilekçi : Millî Eğitim Vekâletinin, muhtelif şubelerinde 
42 küsur yıllık bir hizmeti olup hali ve sicili bakımından her 
türlü şaibeden âri ve yaş haddini doldurmasına da henüz 2 
yıl bulunduğa halde hiçbir kanuni sebebe dayanmaksızın Emek
li Kanununun 39 ncu maddesine göre emekliye çıkarılmış ol
duğundan bahsile sicilinin tetkik buyurulmak suretiyle emek
li muamelesinin kaldırılmasını istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : 30 hizmet yı
lını ve 60 yaşını doldurmuş olan dilekçinin hesap ve kayıt iş
lerini göremiyecek derecede gözlerinden miyopi olduğundan 
emsalleri ile birlikte ve 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi
ne tevfikan emekliye sevkolunmuş bulunduğu ve vekâletçe ya
pılacak bir işlem kalmadığı bildirilmektedir.

Vâki davet üzerine 12 . V . 1953 tarihli komisyon top
lantısında hazır bulunan mezkûr vekâlet Ortaöğretim Genel 
Müdürü Mehmet Doğanay’ın verdiği izahatta :

Mumaileyhin muhtevası arzolunan sicillerine nazaran göz
leri zayıf bulunması itibariyle kayıt ve hesap işlerini g'öre- 
miyeceğini belirtmiş bulunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Sin durumu ve vâki işar ve izahat iti
bariyle kabule şayan görülmiyen talep hakkında komisyonu
muzca bir muamele ifasına mahal görülemediğine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

6863 12 . V . 1953

(Dilekçe özeti : Emeklilik muame

lesinin iptali hakkında).

Dilekçi : İçişleri Vekâleti Hukuk Müşaviri iken 5434 sayıl1* 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu mad
desinin B fıkrasına tevfikan emekliye sevkolunmuş bulunduğu
nu ve yapılan bu muamelenin zikrolunan maddei kanuniyenin 
ve 1728 sayılı Yüksek Meclis Kararının sevkına saik lüzum ve 
sebeplere istinad ettirilmeksizin ve hatâ ile mâlûl bir takdir ne
ticesi yapıldığını ve ezcümle mezkûr vazifede geçen 10 yıllık 
hizmet durumu itibariyle vâzıı kanunun; âmme hizmetlerinin

Kem al Aral. 
Nevşehirli. 
Ibradıi'mpaışa Cad. 
No. 52.
Fatih - İ stanlbul.

Katıp lyi'güngör. 
Tramvay Cad. No. Dİ 
Arnavut köy - İstan
bul.
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Dilekçe

No.

1:^77/1202:

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

daha iyi yürümesi ve yürütülmesi maksadiyle; ve mânevi ta
katsizlik ve fikrî kudretsizlikleri dolayısiyle artık kendilerin
den istifade olunamıyanlar hakkında tatbik olunmak üzere ida
reye tanıttığı bu tasarruf hakkının; mezkûr vekâletçe kendisi 
hakkında tatbik olunmasındaki isabetsizliğe işaret ederek sicil
leri ve daha önce kendileri ile teşriki mesai ettiği iki vekilin ka
naatleri de alınmak ve incelenmek suretiyle emeklilik muame
lesinin iptal olunmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında • Mezkûr maddei kanu
niyenin; 1728 sayılı Meclis Karan ile de müeyyit bulunan ve 
idareye tanıdığı mutlak takdir hakkına dayanılarak; 30 hik
met yılını doldurmuş bulunan dilekçinin 14 . 1 .1952 tarihinde 
emekliye çıkarılmış bulunduğu bildirilmektedir.

Vâki davet üzerine 12 . V . 1953 tarihli komisyon toplantı
sına gelen temsilci Zatişleri Umum Müdürü Memduh Payzın 
verdiği izahatta :

1309 doğumlu ve Mülkiye mezunu olup, 1340 yılında Gürün 
Kaymakamlığına tâyin edilen dilekçinin sırası ile bulunduğu 
diğer kaymakamlıklarla 1939 yılında 3 ncü sınıf mülkiye müfet
tişliğine ve hukuk müşavir muavinliğine tâyin edilmiş bulundu
ğunu belirttikten sonra; emekliye sevk muamelesinde; memu
riyeti dolayısiyle vâki mütalâaları üzerinde vekilin kendisi hak
kında edindiği kanaate ve kanunen tanınan hakkı takdirine is
tinat edilmiş bulunduğunu ifade ederek sicil durumunu komis
yon!': n nazarı ittilâına arzetmiştir.

Gereği düşünüldü : Komisyonumuzca; kabule şayan görül
meyen talebin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6864 12 . V . 1953

(D ilekçe özeli : Em eklilik muame
lesinin ip i a! olunması hakkında).

Dilekçi : Emekliliğe sevkını icabettirir hiçbir kanuni ve 
muhik sebep bulunmadığı, keza sin ve sıhhatinin yerinde olup 
ahlâki ve İlmî her hangi bir nakisesi dahi bulunmadığı halde' 
hakkında; 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin tatbik olun
masından şikâyet ederek sicil dosyasının celp ve tetkiki ile bu 
muamelenin iptal edilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Mumailey
hin; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 ncu maddesinin B fıkrasına göre emekliye sevkalun- 
dı.ğu bildirilmektedir.

Vâki davet üzerine 12 . V . 1953 tarihli komisyon toplantı*

> Alâcddin Özsaıı.
Dereboyıı Cad.
No. 14/3.
'Sarıyer - 'îstaaıluvl.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı vc adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

smda hazır bulunan mezkûr Vekâlet temsilcisi; Erkânı Harbi- 
yei Umumiye Riyaseti Personel Reisvekili Albay Hilmi İris 
verdiği izahatta :

Müstedinin; 636 sayılı Askeri Şûra kararının verdiği yetki
ye ve Sicil Yönetmeliğinin 33 ncü maddesine dayanılarak Ve
kâletçe arzolunan sicil durumu üzerinde Şûraca yapılan gizli 
müzakere sonunda emekliye sevkına karar verilmiş bulundu
ğunu ve bu muamele aleyhine açtığı dâvanın da Askerî Tem
yiz Mahkemesince esastan reddedilmiş olduğunu ifade ve mu
maileyhe ait mahrem sicillerden bir kısmını komisyonun naza
rı ıttılâma arzetmiştir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ. 
lanmış olan vâki talep hakkında gerek bu bakımdan ve gerek
se verilen izahat itibariyle bir muamele ifasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6865 12 . V  . 1953

17397/16195 Süleyman ¡liaşcğmez.
tBirilıılei P iy a d e  A layı 
■ Kom utan AI ııa'v i ıııl i -

Î"'11 n t ' ' ,l1 Dilekçi : 1337 yılında orduya duhul ederek bilfiil 32 yık
pj'n'j hizmet etmiş bulunduğunu, sin, sicil ve yeterlik bakımından

da halen her yerde vazife görebilecek bir durumda olduğu halde 
bu durumuna ve mesbuk hizmetlerine bakılmaksızın 5434 savıl1 
Kanunun 39 ncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak emek
liye sevkedilmekle mağdur edildiğini ifade ederek mezkûr ta
sarrufun iptali ile iadei memuriyet ettirilmesini istemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 36 hizmet yılı
na göre ve 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasına 
tevfikan emekliye çıkarılan dilekçi hakkında her hangi bir suret
le haksız muamelede bulunulmamış olduğu bildirilmektedir.

Vâki davet üzerine 12 . V. 1953 tarihli komisyon topla
sında hazır bulunan Kara Kuvvetleri Personel Reisi Tuğgene
ral Şerafettin Akkoç’ un verdiği izahatta :

Erkânı Harbiyei Umumiye Reisliğinin müstedi hakkmdakı; 
21 Ocak 1931 gün ve 55307 sayılı yazısı muhtevası il© keza 
hakkında yapılan bir ihbarla Orman Muhafaza Genel Komutan
lığının 1937 tarih ve 3103-15286 sayılı tezkeresiyle mündereca- 
tı komisyona arzolunduktan sonra.

Gereği düşünüldü : Kabule şayan gerülmiyen talep hakkın^1

(D ilekçe özeti : E eneklilik muıınu- 
lesinin kaldırılarak iadei •nıeıınu’i- 
yet ettirilm esi lalı bine dair).



— 33 -
DİVki'o Dilekçe sahibinin

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

komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi. *• %j

Karar No. Karar tarihi

6866 12 . V . 1953

îaşkaıı yerine Sözcü
l’.ilecik Bolu Konya Gümüşüne

İsmail Aşkın .1. Fahri Ağaoğlu Ahmet Kemal Varınca

Malatya Seyhan Tokad Trabzon
\mi Ocakcıoğlu Salim Serçe Ahmet Giirkan Salih Esad Al peren

Ur fa
V1 Kcmai Tinıuroğlu

Yozgad 
Faik Erbaş

Yozgad 
Yusuf Karslıoğlu
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9933/9246

Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Ömer Isbirgil. 
Aksaray Mah. 
Çatalpmar So. 
No. 21.
Elâzığ.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Malatya’da bulu
nan posta memuru oğlunun Elâ
z ı ğ ’ a nakli memuriyet e ttirilm esi  
halikında).

Dilekçi : 80 yaşında ve yardıma muhtaç bir durumda oldu
ğundan bahsile Malatya’da Posta Telgraf idaresinde vazife 
gören büyük oğlu Veysi’nin Elâzığ’a nakli memuriyet ettirilme
sini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin son cevabi yazısında : Dilekçinin 
Malatya’da Posta Telgraf, Telefon merkezi memuru olan oğlu 
Veysi Isbirgil’in Elâzığ’a nakli yapılmış ve 14 . VII . 1952 
tarihinde orada işe başlamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin oğlunun Elâzığ’a nakli me
muriyet ettirilmiş olduğu vekâletin yukarıya alman son ceva
bından anlaşılmış ve bu suretle istek yerine getirilmiş oldu
ğundan artık bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapıla
şma mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6867 13 . V  . 1953

10715/9961 Ahmet Gültekin. 
Kahveci Zekeriya 
öztekin eliyle. 
Silvan.

10718/9964 Ali Rıza Kava. 
12677/11782 D. D. Y. Sivas Ma

ğazası Gr*çi<*i tggj
Mümessili.
Sivas.

( Dilekçe özeti : Yapmış oldniju 
D ıvar işçiliğinden alacağının Inh- 
sili hakkında).

Dilekçi : 1949 yılında Silvan Jandarma E r Okuluna ait 
dört paviyon duvarının işçiliğini taahhüt etmiş ve bu taahhü
dünü yerine getirmiş ve alacağı olan 827 lira 37 kuru> nvH»- 
addit müracaatlarına binaen alamamış olması mağduriyetini 
mucip bulunmuş olduğundan bahsile bu alacağının ödenmesi 
hususuna delâlet buyurulmasım istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin alacağı 
olan 827 lira 37 kuruş karşılıksız borçlar meyamna f,v 
bulunduğu ve şimdilik tediyesine imkân bulunmadığı gerek
li kanun çıkınca tediye olunacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait ol
duğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6868 13 . V . J953

( Dilekçe özeti : Kışlık kömür, Crt' 
c.uk zammı, permi verilmesi h«k- 
kmda'f.

Dilekçi : Devlet Demiryolları Sivas Mağazasında dauııi 
olarak dört senedir işçi olarak çalışmakta olduğundan - ;'e 
permisinden, çocuk zammından ve kışlık kömürden istifade ede-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

mediğinden, fakir bulunduğundan bahsile kömür, permi ve ço
cuk zammından istifade ettirilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Demiryollarında 
çalışan memurlara gösterilmekte olan parasız mahrukat ta
şıma kolaylığının dilekçe sahibi durumunda olan geçici müs
tahdemlere teşmiline ve aile efradına seyahat permisi veril
mesine Genel Müdürlük îdare Encümenince müttehaz 390 sa
yılı kararın mâni bulunduğu bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

6869 13 . V . 1953

99(il
121 ıı

990S

i 9970

909

’9 9975

-<79991

9988

Nihat İşık.
Ordonat Müh. De
posunda Barut Uz
man r.
Kayseri.

II i İ ni i Coşkun, 
r. Ordu Mıih. Dp. 
Barut Ustası. 
Bostancı.
Bostancı - İstanbul.

Kâzını Kafkas.
1 nei Ordu Müh. 
Dp. Tapa Ustası. 
Bostancı - İstanbul.

Sabri Beder.
.Müh. Dp. Mermi 
Ustası.
Eskişehir.

Necati Gürler.
Müh. D]). Barut Us
tası.
Eskişehir.

Osman Hallaç.
Mülı. Dp. Mefnıi 
Ustası.
Konya.

Mehmet Efkııl.
Müh. Dp. Tapa Us
tası.
Eskişehir.

(Dilekçe özeti : Mermi, barııt re 
tapa ustalarından Nihat Işık, 
Hilmi Coşkun, Kâzım Kafkas, 
Sabri Heder, Necati Gürler, Os
man Hallaç, Mehmet Erkııl, Şük
rü Eğlen ve Nihat Şimşek’in Ba
rem dışı çalışanların Barem dâ
hiline (ılınmaları hakkında).

Dilekçiler : Maaşlı Devlet memurlarına kanunen bahşedi
len haklardan kendileri gibi müteferrik müstahdemlerin de 
faydalandırılmaları için icabeden kanunun çıkarılmasını iste
mektedirler.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiler gi
bi ücretli sanatkârlar her sene ehliyetlerine göre yapılacak 
teklif üzerine fiilî kadronun müsaadesi nispetinde terfi ettiril
mekte ve 150 lira aylık ücret verilmekte olduğu ve müstedi- 
lerin istekleri tamamen kanun ve tesis mevzuu bulunduğu ci
hetle Vekâletçe haklarında yapılacak bir truamele olmadığı 
bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

6870 13 . V . 1953



—  36 -

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

10731/9977 Şükrü Eğlen.
Müh. Dp. Mermi 
Ustası.
Sivas.

10730/9976 Nihat Şimşek.
Müh. Dp. Barutçu 
Ustası.
Bor.

10728/ 9974 Hamnuy Yaver. 
10838/10076 Sarayiçi No. 12.

G odikpaşii - lstan-

( Dilekçe', özeti : Iiabımn<lan h si
len yetim ma<işınuı teknır r< ril- 
ıııe.si hakkında).

Dilekçi : Çorlu emlâk memuru iken 1922 tarihinde vefat 
eden babası Agup ’tan anasına ve bakire kız kardeşine, kendisine 
maaş tahsis edilmiş ve 18 sene evvel toptan verilmek suretiyle 
bu maaş kat’edilmiş anası ve kız kardeşi de ölmüş ve kendisi de 
evlenmemiş ve gözlerindeki mevcut hastalığa binaen çalışamaz 
bir hale gelmiş ve parişan bir duruma düşmüş olduğundan 
bahsile babasından tekrar maaş bağlanmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Eytam ve eramilden 
her hangi bir sebeple maaştan çıkanların bilâhara kimsesiz ve 
muhtaç duruma düşmeleri halinde kesilen maaşlarının tekrar 
bağlanacağına dair 1683 ve 5434 sayılı kanunlarda bir hüküm 
mevcut olmadığı anlaşılmış olduğundan dilekçi Haranuş Ya
ver’e babasından iadeten maaş tahsisine imkân görülememiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine göre vâki 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Dilekçi : Özel idare mevzuatının tatbikındaki zorluk lardan  
şikâyetle ıslahını ve tâyin keyfiyetinin usulsüzlüğünden dü
zeltilmesini ve adalet prensiplerinin tatbik edilmesini iste
mektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında: Dilekçinin vilâyet tah
rirat kâtibi iken 1947 yılında Koçhisar Kazası özel îdare Tahsilat 
Müfredat kâtipliğine ve iki yıl burada vazife gördükten sonra 
da isteği üzerine vilâyet özel idare tahsilât kâtipliğine tâyin 
edildiği ve idare mevzuatının tatbikındaki zorluklardan şikâ
yet sebebi ise Tahsili Emval Kanunu ve talimatnamesinin tat-

Karar No. Karar tarihi

6871 13 . V . 1953

10732/9978 Murat Ertemi. ( D ilekçe öz e ti : Ö zet idare mı vzn 
atın ın  ta tb ik ında k i zorluktan V 
k â y e t ).

özel idare Tahsilat 
Kâtibi.
Ayd-ın.
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i inekçe Dilekçe sahibinin
\\>. adı, soyadı ve adresi Kom isyon kararı ve ne sebepten verildiği

bikatı üzerindeki mütemadi çalışmalarının kendisine verdiği 
yorgunluktan ileri geldiği, yol ve arazi vergileri ise kanunu 
mahsuslarına tevfikan tahakkuk ettirilip takip ve tahsiline 
devam olunmakta ve maddi hataların da kanun yolu ile ıslahı 
cihetine gidilmekte olduğu ve mumaileyhin ilk okuldan mezun 
olup gerekli bilgilere sahip bulunmadığı ve halen bulunduğu 
kâtipliği dahi tahsil memurunun devamlı murakabesi ve mesai 
arkadaşlarının yardımı ile yapmakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına ancak dilekçinin tâyin işinde bir haksızlık varsa 
kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

0872 13 . V . 1958

( Dilekçe özeti : I l a k s ı z  ola,rai; ya 
pılan emeklilik muamelesinin r e f ’ i 
hakkında).

Dilokçi : 45 nci Süvari Alayı İkici Bölük Komutan vekili 
iken usul ve mevzuat hükümlerine aykırı olarak 15 Ocak 1940 
tarihinde 3360 sayılı Kanunun D. fıkrasına tevfikan emekliye 
tâbi tutulması mağduriyetini mucip olduğundan bahsile şahsa 
haksız olarak reva görülen bu maddenin ref ’edilmesini iste
mektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Süvari Üst- 
teğmen olan dilekçinin ahlâki kusurlarından ötürü orduda bu
lunmasının caiz olmadığı hakkında yetkili sicil üstlerince dü
zenlenen ve muhtar üstçe de onanmış olan ve 1945 yılı sicili 
üzerine 3360 sayılı Kanunun birinci maddesinin (D) fıkrasına 
göre 15 Ocak 1946 tarihinde emekliye ayrılmış ve hakkında 
yapılan emeklilik işleminin kaldırılarak muvazzafa nakline 
kanunen imkân görülememiş ve mumaileyhin aynı konu hak
kında evvelce Dilekçe komisyonuna yapmış olduğu müracaatına 
23 . IX  . 1947 gün ve 90027 sayılı yazı ile cevap verilmiş olduğu 
bildirilmektedir,

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha önce aynı mevzu hak
kında yapmış olduğu müracaat üzerine selef komisyonun 2347 
sayılı (bu duruma göre komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına) karar verilmiş olduğu anlaşıldığından bu 
hususta komisyonumuzca tekrar tetkikat icrassına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

!»ÜS0 iS iile y m a ııı A k ı n c ı -  

11 ,s 71’> I. ((¿I u.

(,'alıışırıa, V o k a l d i  İş
çi S  i » o r t a 1! a r ı  K u r u 

m u  B u r s a  Ş u b e s i  

V e/m ıed a iT ı. 

iBuraa.

6873 13 . V . 1953
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10736/9982 Makbule Erdemi.
Hcteraöıvii Sebil Mi- 
na'larv Nazılnbey Cad. 
No. 1.
Kavseri.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

( Dilekçe özeti : istiklâl llıırln n ıh• 

ki hocasının hizmetinin fiilî lıiımı- 
tine iki kal olarak eklenmişi bık
kında).

Dilekçi : Merhum eşi Trabzon Hukuk İşleri Müdürü Kemal 
Erdem Teşkilâtı Mahsusa ve İstiklâl Harbinde hizmet görmüş 
olduğundan bahsile mumaileyhin beyaz şeritli 3418 N um aralı 
İstiklâl Madalyası vesikası ve Fuat Balkan’ın şahadeti veçhile 
bu hizmet kayıtlarının çıkarılarak 788 sayılı Memurin Kanunu 
gereğince bu hizmetinin iki kat hesap edilerek fülî hizmet 
müddetine eklenmesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin kocası 
Kemal Erdem’in 1329 yılı bidayetinden 1331 Temmuzuna ka 
dar İskeçe’de teşkilâtı mahsusa emrinde ve 15 . VIII . 1335 
tarihinden 31 . V . 1339 tarihine kadar da Yunan hududu mm 
takasında vazife gördüğü ve 3418 sayılı istiklâl madalyasiyle 
taltif edildiği Kocaeli eski Milletvekili Fuat Balkan taralın 
dan Genelkurmay Başkanlığına bildirilmiş ise de gerek Gene! 
kurmay Başkanlığı ve gerekse Millî Savunma Bakanlığınca 
yapılan incelemede müteveffanın iddia edildiği gibi her hangi 
bir vazife gördüğüne ve istiklâl madalyası ile taltif edildiğine 
dair bir kayıt bulunmadığı ve tevsik edilemiyen bu hizmetleri 
hakkında yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmiş ve mum a
ileyh hakkında Vekâletçe bu hususta bir muamele yapılması
na da imkân görülmemiş olduğu 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

6874 13 . V . 1953

10739/ 9984 tsiıınaâ*! Şahm vo ar. 
Tl332/10530 Isınctıpa â - Es/kiî$<*- 

bir.

(D ilekçe özeti: Toprak dıi()ıhi"l/!' 
ilan istifinle edcmediklırı I"1"' 
da).

Dilekçiler : Ezelden çiftçi ve ehil zürradan olduklarından 
ve hiç toprakları bulunmadığından fakru zaruret içinde kıl
dıklarından ve toprak dağıtımından istifade etmeleri için va
ki müracaatlarından bir semere hâsıl olmadığından şikâyetle 
mer’i olan Toprak Kanunu gereğince her hangi bir yerden ve 
ya haksız tevziattan tasarruf edilecek yerlerden miktarı kafi 
toprak verilmesini istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin r ,',,e!,-!’ 
yaptıkları şikâyet üzerine müfettiş tarafından yapılan tahki
kat sonunda; dağıtımın kanuna uygun bulunduğu ve bu def-' 
ki şikâyetleri üzerine yeniden yapılan incelemede her hanv 
bir yolsuzluğun varit olmadığı ve müstedilerin şikâyetlerim11
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W  adı, soyadı vo adresi v Komisyon kararı re ne sebepten verildiği

yersiz ve mesnetsiz bulunduğu anlaşılmış olduğu bildirilmekte
dir.

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

Karar No. Karar tarihi

6875 13 . V . 1953

İl'*■!() !)<),sr> Alil Kocaoğhı. (Dilekçe özeli : Toprak verilmesi
.Mııhdiıp Köyünde. hakkında).

Dilekçiler : 10 sene evvel serbest göçmen olarak Bulga
ristan’dan yurda geldiklerini toprak verilmesi için vâki mü
racaatlarının bir netice vermediğini beyanla Muttalip Köyün
de mevcut Hazine topraklarından bir miktar toprak verilme
sini istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiler 1935 se
nesinde hicret ettikleri halde 2510 sayılı Kanunun 7 nci mad
desinde yazılı süre içinde iskân dileğinde bulunmamak suretiyle 
iskândan mütevellit haklarını kaybetmiş oldukları, toprağa 
muhtaç çiftçi oldukları takdirde haklarında 4753 sayılı Ka
nun gereğince işlem yapılması için Eskişehir Valiliğine ge
rekli tebligatın yapılmış olduğu bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi 

6876 13 . V . 1953

Havsan Kolukısa. (Dilekçe özeti : İzinsiz yapılan hi-
v(i aa\ nal ar hakkmdaki kanun tasarm-
-Âtıfbcv .Afalı. No. (>. na bir fıkra ilâvesi hakkında).
Ankara. Dilekçiler : Bina yapımını teşvik ve izinsiz binalar hakkın- 

daki kanun tasarısının üçüncü maddesine (5218 sayılı Kanun ge
reğince belediyelere devredilmiş olup birinci taksit bedelleri tah
sil edilmiş gayrimenkullerin geri kalan dokuz taksiti aranmaz) 
fıkrasının eklenmesini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Mevzuubahis arazinin 
tapu kıymeti olan 105 714 lira üzerinden 10 yılda on müsavi 
taksitle belediye ye devri hakkmdaki sözleşmenin noterden tas
dik edilerek defterdarlığa tevdi ve birinci taksit tutan da te
diye edilmiş bulunduğu anlaşılmış ve vâki teklifin kabulünde 
bir mahzur bulunmamakla beraber bahsi geçen tasannın da 
Yüksek Meclise sunulmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili



Dilekçe
No.

1074j / î)98!>
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Dilekçe sahibinin

adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6877 13 . V . 1953

( Dilekçe özeli : Eczane olmu/an 
Herlerde tabiplerin ve veterinerle
rin serbest ilâç şahından halkın
da).

Dilekçi : Eczanesi olmıyan yerlerde halk hastalarının ilâçla
rını tedarikte müşkülât çekmekte olduğundan bahsile tabiplerin 
ve veterinerlerin kayıtsız ve şartsıp halkın istifadesine yarı- 
yacak iç ve dış hastalarına yarıyacak ilâçları serbestçe hasta
larına ve müşterilerine makbuz mukabilinde satabilmelerinin 
ve tarifeli olan ve dâhilen kullanılan ilâçların köy odalarında 
ve teşekküllerde bulundurulmasının temin ve serbest tutulma
sını ve uyuşturucu ve semi ilâçların kontrola tâbi tutulmasını 
ve ziraatte ve veterinerlikte kullanılan parazit ve dış hastalık
larının tedavisinde kullanılan ilâçların da tamamen serbest bı
rakılmasını istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : Ec
zanesi olmıyan yerlerde gerek memur ve gerekse serbest tabip 
ve veterinerlerin ecza dolabı açmak suretiyle halka ilâç satma
larına kanuni mâni bulunmadığı eczane ve ecza dolabı bulunmı- 
yan mahallerde halk sağlığını korumak maksadiyle Vekâ
letçe tensip edilecek ilâçların doğrudan doğruya halka satılmak 
üzere bâzı dükkânlarda bulundurulmasına müsaade eden ka
nun lâyihası hazırlanmış ve Yüksek Mecliste derdesti müzakere 
bulunmuş olduğu ve uyuşturucu ve zehirli ilâçların sureti sarfı 
ve alıcıya verilme şekli daimî kontrola tâbi tutulmakta olduğu 
ziraatte kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin sa
tışı için valilikten alınan müsaade üzerine açılacak dükkân
larda muhafaza edilmekte ve elbetteki talimatnameye riayet 
edilmek suretiyle satışının esasen serbest bulunduğu veteriner
likte parazit ve dış hastalıkların tedavisinde kullanılan ilâçla
rın ise eczanesi bulunmıyan mahallerde, dükkânlarda verilecek 
müsaade ile satılması hakkında kanun lâyihası ihzar edilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

ıSııtkf Telelkoğhı. 
Emekli Veteriner 
-Müdürü. 
Kastamonu.

6878 13 . V . 1953
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10747/İMM)0

Dilekçe
No.

107r>0/î)ÎW2

Ali Ergün. (Dilekçe özeti : İyi toprak veril-
Kairaniie.suMu1 Kö- inesi hakkında).

•' in "'e' Dilekçi iskânlarına tahsis edilen toprakların ham olduğun
dan işleyemediğini ve elinde ne öküz ve ne de parası bulundu
ğunu metrûk ve fuzulü şunun bunun işgali altında bulunan Hâ
zineye ait toprakların verilmesine mal müdürlüğünce mümanaat 
edildiğini beyanla müstahsil duruma geçebilmesi için iyi yerden 
toprak verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Kırklareli Valiliğin
den alınan yazıda bu dilekçi göçmene verilen toprağın işlenmiş 
ve mümbit evsafta olduğu ve evinin yaptırıldığı, çift alât ve 
hayvanı ile tohumlukları verilerek ayrıca çevirme kredisinin de 
sağlandığı ve halen müstahsil duruma geçtiği ve şikâyetinin 
gayrivârit olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

6879 13 . V . 1953

Rı/jit Ö z y a v ıı/ .

Tüi'kobası Köviiııdı 
Uzuıııiköprii.

Dilekçi : Özel idareye ait 217 dönüm arazinin artırma ile sa
tışa çıkarılması kanunsuz olduğundan bahsile Çiftçiyi Toprak
landırma Kanununun 14 ncü maddesinin B fıkrasına göre bu 
yerlerin topraksız çiftçilere ve göçmenlere dağıtılmasını iste
mektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Özel idarenin hiçbir 
suretle faydalanmadığı dört parçadan ibaret 207 dönüm arazi
nin Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümleri de göz önünde 
bulundurularak satılması için 1950 yılında genel meclisçe da
imî komisyona yetki verilmiş ve mezkûr komisyon karariyle ve 
mevcut hükümlere tevfikan 17 . V III . 1951 tarihinde sataşın ic
ra kılınmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

(D ilek çe  ö z e ti  : Ö zel id a reye  ait 
arazinin satışa çıkarılm asının  ka
nunsuz o ld u ğu  h a k k ın d a ).

6880 13 . V . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

107.">1/!M)!)3 H üseyin  Ihsam 'ı az- 
gaııı.
K y ü b o ğ -l ı ı  .M a b . Iv a s -  

U 'lb a .ş ı Ç ı k m a z ı  

N o . IÎ2.

( ¡azilaııvteıb.

10754/9995 Haşan öner. 
11929/11084 Gazi Cad. No. 347. 

Giresun.

( Dilekçe özeti : Açıkta kaldığı 
müddete ait maaşının verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Kanunsuz olarak verilen disiplin cezasının vekâ
letçe ortadan kaldırılmış ve emekliye sevk edilmiş olduğu 
halde altı aylık açık maaşının verilmemesi mağduriyetini mu
cip olduğundan bahsile Memurin Kanununun 48 nci maddesine 
tevfikan maaşının tamamen verilmesini ve bu müddetin fülî 
hizmetine ilâve edilmesini istemektedir.

Milli Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Gazianteb Va
liliğinden aknan 25 Ekim 1951 tarih ve 6647 sayılı yazıda di
lekçinin vilâyet disiplin kurulunun kararı ile ve 4357 sayıla 
Kanunun yedinci maddesi gereğince altı ay müddetle görevine 
son verilmiş olduğundan 1 Mart 1948 tarihinden 28 Eylül 1948 
tarihine kadar açıkta kalıp vazife görmemiş olduğundan mu
maileyhe maaşı da verilmemiş ve açıkta kaldığı bu müddet 
hizmet cetvelinde de gösterilmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

6881 13 . V . 1953

( Dilekçe özeti : Tekrar jandarma
na alınması hakkında).

Dilekçi : 14 seneyi mütecaviz bir müddetle jandarmada 
hizmet ettiği halde haksız ve sebepsiz ve hilâfı hakikat yazı
larla meslekten çıkarılmış olması mağduriyetini mucip oldu
ğundan bahsile tekrar jandarma meslekine alınmasını iste
mektedir.

içişten Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 1946 yı
lında Elâzığ Vilâyet Jandarma kıtasında onbaşı olarak bulu
nurken tavru hareket uygunsuzlukları birliğinin disiplinini 
bozduğundan mesleki bilgi ve kabiliyetinin yetersizliğinden 
dolayı 1861 sayılı Jandarma Erat Kanunun muaddel 20 nci 
maddesine göre jandarmadan kaydının silinmesine teşekkül 
eden komisyonca karar verilmiş ve bu karar komutanlıkça da 
uygun görülmüş ve yapılan işlemde her hangi bir haksızlık 
ve yanlışlık bulunmamış ve mumaileyhin tekrar jandarmaya 
alınmasına kanuni imkân görülmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına, dilekçinin dilediği takdirde kaza merdine müra
caatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6882 13 . V . 1953
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10755/99%

Dilekçe
No.

İbrah ini (lülene. 
Halit Ağa - Reşadi
ye Köyü D. 1’ . Ocak 
Üyesi.
Tarsus.

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

( Dilekçe özeti : Köylerinin toprak 
komisyonunca ele alınması hakkın
da) .

Dilekçi : Topraksız çiftçi vatandaşlardan olduğundan icar 
ve ortak suretiyle tarla bulup çoluk çocuklarını geçindirmek
te müşkilat çektiğinden bahsile faaliyette bulunan 46 numa
ralı Toprak Komisyonunun hemen köylerine gelmesine emir 
buyurulm asını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Yıl sonuna kadar 
göçmen işleri bakımından daha önemli bulunan Mersin Kaza
sına bağlı beş köyün ele alınmış bulunduğundan dilekçinin 
köyünün ancak 1952 yılı çalışma programına ithal edilebile
ceği ve keyfiyetin ilgiliye tebliğ edilmiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal’ olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6833 1 3 .V .1953

10756/9997 Hakkı Yanık. 
13312/12406 Adalet Dairesi 

Zabıt Kâtibi 
Vakfikebir - Trab
zon.

(Dilekçe özeli : Yaş haddini dol
duran ve mâlid bulunan iki evlâ
dına çocuk zammı verilmesi hak
kında).

Dilekçi : Biri erkek diğeri kız olmak üzere iki çocuğunun 
yaş hadlerini doldurdukları için çocuk zamları kesilmiş ise de 
çocuklarının mâlûl olduğundan bahsile yaş haddine bakılmak
sızın çocuk zamlarının verilmesine devam edilmesini istemekte
dir. ,,

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Memurları 
Aylıklarının Tevhir ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkmdaki 4598 sayılı Kanunun 6 ncı madde
sinin B fıkrası gereğince dilekçinin yaş haddini dolduran ve 
mâlûl olduğu bildirilen iki çocuğu için zam verilmesine mesağ 
kanuni görülmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine göre vâki 
istek hakkında komisyonumuzca, bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

688)4 13 . V . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adı*esi

10750/10000 Aziz Allahverdi. 
15424/1439!) Vagavor.Köyünden. 
120r.'»/l 1201 Erzincan.

107(10/10001 E m ine Münire, Sa
raç.
Menekşegil Ap. Kat 
3. Münevver Pak el . 
nezdinde.
Şişli - İstanbul.

(Dilekçe özeti : İskân hakkının 
ta mumlanması hakkında).

Dilekçi : Nakle tâbi kimselerden olduğunu ve mürettep 
yerinde verilen toprakların nüfusuna kifayet etmediğini ve es
ki memleketi olan Erzincan Vilâyetinde istimlâk edilen gayri- 
menkullerine ait bin liralık istimlâk bedelini tekrar Hükümete 
iade ettiğini beyaniyle mevcut nüfusuna göre iskân hakkının, 
tamamlanmasını istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Altı nüfustan ibaret 
olan bu aileye Umurlu Nahiyesi merkezinde 240 metre kare 
ev arsası ile üç parça da 13 dekar 895 metre kare incir bahçe
si verildiği ve bu yerlerin 1943 ve 1946 yıllarında namlarına 
tescil edildiği, iki baş öküz, puilluk ile diğer iskân yardımları 
yapıldığı ve verilmek istenilen 200 liralık nakdî inşaat yardı
mını kabul etmediği ve verilen çift hayvan ve pulluğu satarak 
amelelikle maişetini temin ettiği ve nakilden sonra Erzincan 
Vilâyetinin Vagaver Köyünde belediyece istimlâk edilen top
raklarına ait verilen bin lirayı da Aydın Mâliyesine iade etmiş 
bulunduğu anlaşılmış ve bu vaziyete göre dilekçiye mürettep 
yerinde oturduğu ve bilfiil ziraatle iştigal ettiği takdirde bir 
miktar daha toprak verilmesi muvafık görülmüş ve hakkında, 
bu suretle muamele yapılması hususu valiliğe yazılmış olduğu, 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

6885 1 3 V . 1953

(Dilekçe özeti : Vefat eden karde
şinin emekli maaşının kendisine 
tahsis edilmesi veya bir tazminat 
verilmesi hakkında).

Dilekçi : înfak ve iaşesini şimdiye kadar mülga Dahiliyer 
Nezareti kâtiplerinden ağabeyisi Haşan Lûtfi Saraç tarafından 
temin edilmekte iken mumaileyhin vefatı üzerine kimsesiz vö 
muhtaç bir vaziyete düşmüş olduğundan bahsile müteveffa» 
ağabeyisinin almakta olduğu emekli maaşının kendisine tahsis 
edilmesini veya bir tazminat verilmesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanunda 
emekli iken ölenlerin kardeşlerine aylık bağlanacağına veya 
tazminat verileceğine dair bir hüküm olmadığından dilekçiye 
8 . 6 .  1950 tarihinde vefat eden kardeşi Has,an Lûtfi Saraç’tan 
maaş bağlanmasına veya tazminat verilmesine imkân olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına
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ve 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre vâki istek hakkında, 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

6886 13 . V . 1953

(Dilekçe özeti : Köylerindeki mer
adan toprak verilmesi hakkında).

Dilekçiler : Tevzi edilen araziden askerde olduklarından; 
faydalanamadıklanndan ve elyevm topraksız bir vaziyette 
bulunduklarından bahsile köylerindeki meradan topraklandı
rm alarını istemektedirler

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : 14 numaralı Toprak 
Komisyonunca mahallinde yapılan tetkikat neticesinde Çeltik; 
Köyünü teşkil eden çiftlik Evkafa ait iken evvelce Romanya 
ve Bulgaristan’dan gelen 84 aile tarafından satınalmarak ara
larında taksim ettikleri ve dilekçilerin askerde olmaları dola-| 
yısiyle mezkûr çiftlikten hisse alamadıkları ve köyde başkaca 
arazi de bulunmadığından Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa 
göre mumaileyhlerin topraklandırılmasma da imkân bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine vekâlet cevabına 
göre komisyonumuzca bu hususta bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

10763/10004 Talât Terzioğlu 
ve ar.
Çeltik Köyünde. 
Silivri.

6887 13 . V . 1953

10764/10005 Nurettin Ergün. (Dilekçe özeti : Fizik ve tarih
1604-9/14988 Şehir Oteli. derslerinden bir defa imtihan

Siird. hakkı verilmesi hakkında).

Dilekçi : 1945 Eylül ve 1946 Haziran dönemlerinde ortaokul 
imtihanına girmiş ve iki dersten 1946 Haziran döneminde dok
tor raporiyle tevsik edilen hastalığı dolayısiyle kalmış oldu
ğundan bahsile başaramadığı fizik ve tarih derslerinden bir de
faya mahsus olmak üzere bir imtihan hakkının tanınmasını is
temektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin imti
han yönetmeliğinin 62 nci maddesi gereğince kendisine yeni 
baştan ve bütün derslerden iki defa daha Devlet ortaokul bi
tirme imtihanına alınması Maraş Lisesi Müdürlüğüne yazılmış 
1945 Eylül ve 1946 Haziran dönemlerinde girdiği imtihanlar
da tarih ve fizik derslerinden başaramamış olduğu ve bu suretle 
mumaileyhin imtihana girme hakları sona ermiş bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan istek hak-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebeplen verildiği

kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6888 13 . V . 1953

10765/10006 D. H ilm i Artukoğlu.

V ilâyet Jandarm a  

K. Yard ım cısı. 

Kıdem li Yarbay. 

Elâzığ .

( Dilcice ikc.ti : Nasp ve kulem 
tashihi ile albaylık rütbesi hak
kının verihnesine dair).

Dilekçi : 1943 tarihinde tanınan ve evvelce tanınmamış bulu
nan ve yedek subaylıktan mütevellit geçmiş hakkı olan üç yıl 
28 günlük hizmet müddetinin kıdem ve nasplarma ilâve edilmesi 
ni beyanla 1945 nasplı yarbaylığının kabulü ile emsali gibi 30 
Ağustos 1948 nasplı albaylık rütbesinin verilmesini ve 4497 sayılı 
Kanun hükümlerine göre dâvasının kabulünü istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Mevzuatın kesin ve 
âmir hükümleri karşısında hiçbir mağduriyeti olmıyan üst su
bay dilekçinin Askerî Yargıtay a açmış olduğu idari dâvasının 
28 . I I I . 1951 tarihli ve tashihi karar talebinin de 13 . V I . 1951 
tarihli kararlarla reddedilmiş olduğu gibi mumaileyhin duru
mu emsal gösterdiği üst subayların durumuna da benzemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi tarafından, yedek subaylıkta ge
çen hizmetinin kıdemine eklenerek rütbesinin albaylığa yük
seltilmesi talebiyle açılan dâva, Askerî Temyiz Mahkemesince 
incelenerek esastan reddedilmiş olmasına ve sonradan yürürlü
ğe giren 4497 sayılı Kanun hükümlerinden miistedinin istifade 
ettirilip ettirilemiyeceğinin tâyin ve takdiri de yine kaza mer
ciine ait bulunmasına binaen, mumaileyhin mezkûr kanuna is
tinat ettirdiği iddiasını usulü dairesinde ve dâva şeklinde sözü 
edilen mercie karşı dermeyan etmekte muhtar olmak üzere, vâ
ki isteği hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6889 13 . V . 1953

10766/10007 i l .  İbrahim Süer.

D. P. idare Heyetin
den.
Sevitsrazi.

( D ilekçe ö z e li : llatlale/azi ivıam  
vı hatib i M im e! Y a v u z ’ un vazi- 
fisin d e kalm ası h a lk ın d a ).

Dilekçi : Seyyit Battalgazi türbe ve camii şerifi kasabaların 
15 dakika mesafede bir tepe üzerinde bir eser olduğundan ve 
türbenin iptal olunmaması ve camiin kapanmaması için Cuma 
ve bayram namazlarının kılınmasına Ahmet Yavuz ismindeki 
şahıs tâyin edilmiş bulunduğundan ve 9 seneden beri bu vazi
feyi yapan mumaileyh hakkında birkaç ldmsenin parti aley
hine hutbe okuyor diye ihbarı üzerine tahkikat yapılmadan



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

10767/10008 Ahmet Ali Helvacı.
Kürkçübaşı M alı. 

Kiirkçüçeşm c Ç ık 

mazı No. 41/1. 

A ksaray - İstanbul.

10768/10009 Mustafa Dağdelen.
Ilacrhahlar Köyün
de.
Manisa.

Diyanet işlerince derhal hatiphkten uzaklaştınlmış olması ka
nuna aykırı olduğundan bahisle mumaileyh Ahmet Yavuz’un 
vazifesinde ipka edilmesini ve neticenin bildirilmesini iste- 
mektediı.

Diyanet İşleri Başkanlığının cevabi yazısında : Mumaileyh 
Ahmet Yavuz’un vazifesi imam ve hatip olduğuna göre camaat 
olsun olmasın muvazzaf bulunduğu camide beş vakitte namaz 
kıldırması icabederken yalnız Cuma ve bayram namzalannı 
kıldırarak kadrosuz başka bir camide vazife aldığı ve buna 
mukabil halktan yardım gördüğü ve esas vazifeli bulunduğu 
camide devam etmesi müftülükçe tebliğ ve ihtar edildiği halde 
riayet etmediğinden Cami Hademesi Nizamnamesinin 29 ncu 
maddesi mucibince işine son verilmesi halikındaki Mahallî 
Tevcih Komisyonunca ittihaz edilen karar tasdik edilmiş bu
lunduğu cihetle yapılacak bir işlem kalmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçede adı geçen imam ve hatibe 
mütaallik olarak Mahallî Tevcih Komisyonunca ittihaz edilen 
karar üst merci tarafından yerinde görülerek tasdik edilmiş 
bulunmasına nazaran vâki istek hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Krar No. Karar tarihi

6890 13 . V . 1953

( Dilekçe özeti : Itır işe yerleştiril
mesi hakkında).

Dilekçi : Askerlik hizmetini ifa ettiğini ve seyyar satıcılık 
yapmakta olduğunu beyanla daimî olarak bir işe yerleştirilme
sini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin tahsil du
rumu itiabriyle bir odacılığa tâyin edileceği bildirilmiş ise de 
kabul etmediği anlaşılmış ve keyfiyetin mumaileyhe tebliğ edil
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6891 13 . V . 1953

(Dilekçe, özeli : Yumcınistan’a <jil
mek için pasaport verilmesi hak
kında .

Dilekçi : 28 yıl önce Yunanistan’dan ana vatana gelmiş ve 
Manisa'nın Hacıhahlar Köyünde ikamet etmekte olduğundan 
ve Yunanistan’a gitmek için pasaport istediği halde verilmedi
ğinden bahsile oğlu 1932 doğumlu Ramiz ile Yunanistan’ın
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııc sebepten verildiği

Kozana’sına gitmek üzere pasaport verilmesini istemektedir.
İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin (Para- 

onoiya) denilen akıl hastalığına müptelâ olması ve yabancı 
memleketlerde geçinmek için müsait sebep ve şartlara malik 
blırunnıaması hasebiyle 5682 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 
üçüncü fıkrası hükmü gereğince mumaileyhe pasaport verilme
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6892 13. V . 1953

( Dilekçe özeti : Hastanede kaldığı 
dört; sene üç aylık sürenin mahkû
miyet süresine mahsup edilmesi 
lınlknula).

Dilekçi : Musap olduğ-u akıl hastalığı sebebiyle Bakırköy 
emrazı akliye ve asabiye hastaha nesinde kaldığı döt sene| 
üç aylık sürenin mahkûmiyeti olan 20 sene müddete mahsup 
edilmemesi mağduriyetini mucip olduğundan bahsile bu müd
detin mahsup edilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi Mehmet Ay- 
gün’ün adam öldürmekten Trabzon Ağır Ceza mahkemesince 
ölüm cezasına mahkûm edildiği ve hükmün Temyiz Mahkeme
since onandığı ve dosya Yargıtay da iken müstedinin akıl has
talığına müptelâ olmasından cezasının infazı tehir edilip iyi 
oluncaya kadar Bakırköy hastahanesinde muhafaza ve tedavi
sine karar verildiği ve iyi olması üzerine ceza evine iade edil
diği ve 5677 sayılı Af Kanunu gereğince ölüm cezası 20 sene 
ağır hapse çevrildiği ve tedavide geçirdiği müddetin mahkû-< 
mivetine mahsup edilip edilmiyeceği hakkında C. Savcılığının 
sepkeden talebi üzerine yukarda adı geçen mahkemece Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kaaununun 399 ncu maddesine tevfikan 
tedavide geçen müddetin mahkûmiyetine mahsubu caiz bulun
mamasına 3 . V . 1951 tarihinde karar verildiği ve bu karara» 
karşı hükümlü tarafından yapılan itirazın Rize Ağır Ceza 
mahkemesince reddedildiği ve kaza nıercilerinden geçerek ke
sinleşmiş olan muamelede kanuna aykırı bir cihet görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercilerince incelenip karara 
bağlanmış ve kesinleşmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında! 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

10769/10010 Ahmet A y gün ve 
T.'MSO/12646 kardeşi Osman Ay- 

ı>ün.
Bakkal Osman 
Apaydın eliyle. 
Trabzon.

6893 13 . V . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

10770/10011 Mahbube Tercan.
îskenderpaşa Malı. 
Limoni Sok No. 57. 
Trabzon.

( Dilekçe özeti : Murisinden kalan 
<! at) ri menkullerini işgal edenler
den alınması hakkında).

Dilekçi : 1944 yılından beri ve baba ve anasından intikal 
eden gayrimenkullerini almak için bugüne kadar Hükümet 
kapılarında uğraşmakta olduğundan ve bir kısım gayrimenkul- 
lerin hicret dolayısiyle baba ve amcasının ölümleri ve kendi
lerinin de küçük bulunması hasebiyle bu arazilere sahip olama
dığından bahsile mezkûr gayrimenkullerin fuzulen işgal eden
lerden alınarak kendisine teslim edilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında: Dilekçinin ve iki arka
daşının Hasibe Onur ile 23 arkadaşı aleyhine Akçaabad Sulh 
Hukuk Mahkemesine ikame ettikleri taksim dâvasında gayrimen- 
kullerden birinin tapu muamelesinin noksan bulunduğundan 
tamamlanmasına intizaren talikler yapıldığı 13 . III . 1951 
günlü oturumda dâvacmm mahkemeye gelmediğinden Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 409 ncu maddesine göre ta
raflardan birisinin yenilemesine kadar dosyasının muameleden 
kaldırıldığı ve 6 aylık süre içerisinde de bir müracaat vâki 
olmadığından 29 . IX  . 1951 tarihinde ittihaz olunan bir kararla 
dosyanın muameleden kaldırıldığı, yapılan muamelelerde usul 
ve kanuna aykırı bir cihet ve sebepsiz bir gecikme bulunma
dığı ve mumaileyhamn delillerini ibraz edememesi ve dâvasını 
takip etmemesi sebebiyle işin intaç edilmemiş bulunduğu bil
dirilmektedir .

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi,

Krar No. Karar tarihi

6894 13 . V . 1953

10771/10012 Mustafa Pekeçen (Dilekçe özeli : t ercilerine zam
ve ar. !t<t}>ıhn<txı halkında).

Tekel isçilerinden. Dilekçiler : Ödemiş Tekel İdaresinde çalıştıklarından ve
Ödemiş. bugünkü hayat şartlarının ağırlığı yüzünden müşkül durumda

olduklarından bahisle ücretlerine zam yapılmasını istemekte
dirler.

Gümrük ve Tekel Vekâleti cevabi yazısında : Ödemiş Tütün 
işletme evi bu sene açılırken, geçen seneki ücretlerle mahallî 
rayiç göz önünde tutulmak suretiyle tesbit edilen işçi ücretle
rine ayrıca beşer kuruş zam yapılmış ve işçilerin saat ücretleri 
geçen senekine nazaran bu sene daha fazla verilmiş ve mezkûr 
isletme evinin de 19 . X . 1951 tarihinde faaliyeti sona ermiş 
ve dilek hakkında bu sene için yapılacak bir muamele kalma
mış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına



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

10773/10014 Ali öztürk.
Atatürk ilkokulu 
öğretmenlerinden. 
S. No. 609. 
M a la ty a .

10777/10018 Hüseyin Akpmar.
Ağaçlı Bostan. 
Sokak No. 8.
Harı ver.

göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Krar No. Karar tarihi

6895 13 . V . 1953

( Dilekçe özeti : İstanbul'a nakli 
memuriyet ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : 21 senelik öğretmen olup uzun senelerden beri 
Şarkta bulunduğunu eşinin dört sene evvel musap olduğu rahat
sızlık sebebiyle Malatya Sağlık Kurulunca verilen raporda İs
tanbul Haseki veya Gureba hastanelerinde tedavisi mümkün ol
duğuna karar verildiği ve Maarif Vekâletince de 1948 tarihinde 
İstanbul merkezine nakli uygun görüldüğü halde bugüne kadar 
müspet bir netice verilmediğinden bahsile eşinin tedavisi bakı
mından İstanbul’a nakledilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : 1946 yılından 
beri İstanbul’un merkezi köy ve bucakları için karı, koca sağlık 
ve çocuk okutma durumlarından ötürü görevleri başında sıra 
bekliyen öğretmenler bulunmakta olduğundan bu il emrine nak
len tâyin yapılmamakta bulunmuş ve dilekçi öğretmenin eşinin 
sağlık durumundan dolayı il merkezi için sıra bekliyen öğret
menlere ait cetvelin 84 sıra sayısına kaydedilmiş ve sırası gel
meden mumaileyhin İstanbul’a tâyininin yapılmasına imkân 
görülememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6896 13 . V . 1953

( Dilekçe özeti : Belediyede çalış- 
lifiı zıımnim ait tazminatını ıda- 
mildiğindim şikâyet hakkında).

Dilekçi : İstanbul belediyesinde çalıştığı zamana ait tazmi
natını alamadığından şikâyetle makamatı resmîyeyi hilafı ha
kikat beyanatla iğfal edenler hakkında kanuni takibat icrasını 
ve tediye iddiasının resmî kayıt ile tevsik ettirilmesini istemek
tedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Belediyece vaktiyle 
kurulmuş olan kantar muhtacin sandığının 1 . VI . 1946 tari
hinden itibaren Genel Meclisçe feshine karar verildiği ve tas
fiye edilen sandıktan nemalariyle birlikte dilekçinin hissesine 
düşen 248 lira 58 kuruşu alması için mumaileyhe tebliğ- edil
diği ve miistedi tarafından Danıştaya açılan dâvanın da süre 
aşımından reddedilmiş bulunduğu, ihmali görülenler hakkında
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Oilckçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

10778/10019 Necmettin Çeliköz.
Özel İdare Yaya
Tahsildarı.
Amasya.

kovuşturma yapılması hususu mahalline tekrar yazılmış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin iddiası kaza merciince tet
kik edilecek hususlardan olmasına ve esasen Danıştayda bu 
mevzu ile ilgili olarak açtığı dâvasının süre aşımı noktasından 
reddedildiği vekâlet cevabından anlaşılmasına göre vâki istek 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6897 13 . V . 1953

(Dilekçe üzeli : ,V imtihan hakkı
nın verilmesi hakkında).

Dilekçi : Maişet temini yüzünden fasıla vermiş olduğu orta
okul bitirme imtihanlarına girmek için Vekâletten 4 imtihan hak
kı aldığını ve 7 dersi başarıp 4 dersi başaramadığını ve kar
deşinin hasta ve ölümü dolayısiyle bu üç hakkını kullana
madığını vâki müracaatında bu haklarının kaybedildiği ve bü
tün derslerden tekrar imtihana girmesinin bildirilmiş olması 
mağduriyetini mucip olduğundan bahsile bu üç imtihan hak
kının kullanmasına müsaade buyurulmasını istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin im 
tihan yönetmeliğinin 48 nci maddesine göre Zile Ortaokulunda 
okul dışında Devlet ortaokul imtihanlarına alınmasına müsaa
de edilmiş ve 1948 Haziran döneminde girmeye başladığı imti
hanlarda tarih, coğrafya, matematik ve fransızcadan başarama
mış mütaakıp üç imtihan döneminde de bu derslerin imtihanına 
mazeretsiz girmemek suretiyle dört dönemlik imtihan hakkı
nın sona ermiş bulunduğu ve mumaileyhin iki dönemde ta
mamlamak suretiyle yeni baştan tekrar Devet imtihanlarına gi
rebileceği bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

6898 13 . V . 1953

10779/10020 Haşan Girgin.
Garp Linyitleri 
İşletmesi Direk 
Servisi Şefi. 
Tavşanlı.

(Dilekçe özeli : Füzulen tarholu- 
nan vergilerin iade edilmesi hak
kında).

Dilekçi : 1948 yılında işlettiği ambalaj atelyesinde çalıştır
dığı işçilerden dolayı namına cezalı olarak tarholunan 243 lira 
84 kuruşluk verginin haciz yoliyle tahsil edildiğinden ve vâki 
itirazı üzerine temyiz komisyonunca kaldırılmış bulunduğun
dan bahsile tahsil olunan bu paranın iadesini istemektedir.
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Dilekçe
No.

107*1/10022 

18977/17667

107*2/1002-'!

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

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 1948 yılın 
da atelyesinde çalıştırdığı işçilerden dolayı namına tarholunan 
cezalı vergilerin temyiz komisyonunca terkinine karar verildi
ğinden 243 lira 84 kuruşun reddi için tanzim edilen fişin bir 
nüshasının 24 . X . 1951 tarihinde mumaileyhin Tavşanlı’daki 
adresine tebliğ olunmak üzere postaya verildiği ve Vergi Usu
lü Kanununun 110 ncu maddesine tevfikan tebliğ tarihinden 
itibaren bir yıl içinde müracaat edildiği takdirde mezkûr vergi
lerin mumaileyhe iade edileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6899 13 . V . 1953

(Dilclcçc üzeti : Kendisine tahsis 
( dilin arazilerin sebepsiz olarak 
dinden alındığı hakkında'/.

Dilekçi : Eminler Köyünde 1308 - 1310 senelerinde baba
sına tahsis olunan ve 1927 arazi tahririnde vergice 166 dönüm 
olarak namına kaydedilen arazinin 1937 senesindeki vergi tah 
ririnde kendisine 35 dönüm arazi kaydedilmiş olması mağdu
riyetini mucip olduğundan bahsile geri kalan 131 dönüm top
rağının da kendisine verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Eminler 
Köyündeki tarlalarının tapusuz olduğu 1937 senesinde yapı
lan vergi tahriri ile 1327 yılında yapılmış olan eski kayıtların 
hükümsüz kaldığı ve iddia edilen tarlaların tesbitine imkân 
bulunmadığı ve 35 dönüm kadar arazinin halen miistedi adına 
vergice kayıtlı olup akrabaları tarafından tasarruf edilmekte 
olduğu tapulu ve tapusuz topraklar halikındaki ihtilâfların 
tasarruf ve tescil iddialarının idari yollarla halledilmesine im
kân olmadığı ve iskân kanunları hükümlerine göre de yapıla
cak bir işlem 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 tarihi

6900 13 . V . 1953

(Dilekçe özeli : Verilen ikramiı/c- 
ııin e/eri alınması re emekli maaşı, 
bağlanması hakkında).

Dilekçi : Jandarma gedikli başçavuş olarak 19 sene iki ay 
hizmeti olduğunu ve yaş haddinden emekliye ayrılmış bulum

Ilasan Yücel. 
Yukarı Çavundur 
Köyünde.
Çubuk.

A rs lan  öztürk. 

(!eııcl K u rm a y  O r

du Donatım Baş

kanlığı 12 nci Şu 

bede K ıd e m li A st

subay.

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

duğunu va 20 yılı doldurmadığı için toptan 2740 lira 31 kuruş 
para verilmiş olduğunu ve bu para ile geçim temin edemiye- 
ceğini beyanla bu paranın geri alınarak emekli maaşı bağlan
ması veyahut kesilen emekli keseneklerinin verilmesini iste
mektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Yaş haddinden emek
liye çıkarılan dilekçinin 18 sene 7 ay 6 gün hizmeti olmasın
dan dolayı 5434 sayılı Kanunun 82 nci maddesi gereğince 2740 
lira 31 kuruş toptan ödeme yapılmış ve bu paranın geri alın
masına ve maaş bağlanmasına imkân olmadığı gibi toptan öde
me yapılanlara ayrıca kesenek iadesinin de mümkün olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6901 13 . V . 1953

(D ilek çe  özeti : 200 ton otun şevk i  
için 25 açık vagon verilm esi hak
kında ).

Dilekçi : Elâzığ'daki 10 ncu Tümene karşı taahhüt ettiği 
200 ton otun şevki için istemiş olduğu vagon verilmediğinden; 
ve 10 gün içinde sevkiyat yapılamadığı takdirde beş bin lira 
tazminat ve 11 bin lira zarara uğrıyacağından bahsile mağdu
riyetine mahal bırakılmaması için 25 açık vağonun verilmesi
ne emir buyurulmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Bahse konu otların 
hangi istasyondan sevkedileceği tasrih edilmediğinden ihtiyacın 
mahiyeti anlaşılamamış ve keşide olunan telgrafın Erzurum’dan 
olduğundan Erzurum istasyonundan sorulmuş ise de böyle bir 
müracaattan malûmatları olmadığı anlaşılmış olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu husunta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6902 13 . V . 1953

( D ilekçe  özeti : İadeten  nıa/ış tah 
sisi ta lih i h a k k ın d a ).

Dilekçi : Kaş kadılığından emekli iken vefat eden kocası 
Ahmet Tevfik’ten bağlanan ve miktarı 45 kuruş olan ve 1928 
senesinde on seneliği verilmek suretiyle kesilen maaşının üze
rinden 24 sene geçtiğinden ve kendisi de halen sağ olduğun-

10830/10077 Zehra Dcdeoğht.
Sofulaır Cad. Değ
nekçi So. No. 16. 
Fatih - İstanbul.

I07SS/1002M Kaptan K eşeni en. 
Erzuruan.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

dan bahsile bu maaşın iadeten tahsisini ve mevzuat müsait de
ğilse Büyük Meclisin kendi gibilerini hatırlamasını ve bu hu
susta yeni bir kanun yapılmasını istemektedir,.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : On senelik maaşları 
verilmek suretiyle maaşla alâkaları kesilenlere on senenin hita
mında tekrar aylık bağlanacağına dair ne mülga 1683 sayılı 
Kannuda ve ne de yürürlüğe giren 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanununda bir hüküm mevcut olmadığından dilekçiye maaşı
nın iadeten tahsisine kanunen imkân görülememiş bulunduğu 
bildirilmektedir.

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

Dilekçiler : Hâlen Hazine malı olan dilek hava meydanın
daki fuzuli şagiller elinde bulunan yerlerden bir kısmının göç
menlere verilmekte ve kendilerinin de arazisi bulunmamakta 
olduğundan bahsile bu yerlerden miktarı kâfi toprak verilme 
sini istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilek hava alanındaki 
yerlerden 1455 dönümünün Bulgaristan’dan gelen göçmen aile 
sine verilmiş olduğu ve 900 dönüm kadarının istimlâk bedelle 
rini iade eden eski mal sahiplerine geriverilmek için ilân ve
rilmiş bulunduğu aynı yerden arazi almak için civar köylerin 
muhtaç çiftçilerinden pek çok müracaatlar vâki olduğundan 
şayet arazi sahiplerinin bedelini yatırıp bu tarlalarını geri 
almadığı veya geri kalan parça bulunduğu takdirde kanunun 
hükümleri dairesinde hak sahipleri olanlara dağıtma cihetine' 
gidileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabın;'1 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6903 13 . V . 1953

10836/10074 Yusuf Dönmıez ve av.
( ¡ölpi'MiT Köyünde. 
Malatya.

(Dilekçe özeti : J/ava meydanııı- 
<l(iki yerlerden toprak!tmdmhm- 
ları hakkında).

Karar No. Karar tarihi

6904 13 . V . 1953

.10840/1007S Y u su f Kenan.

O rta ınaha lle 'de .

¡Sürmene.

( Dilekçe özeti ; If uslar tarafından 
zapt edilen ticari eşyasının bedeli
nin verilmesi hakkında).

Dilekçi : Ruslar tarafından müsadere olunan ticari eşya
larından dolayı kendisine bir miktar tediyat yapıldığını be-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kaıarı ve ne sebepten verildiği

yanla bakiye kalan alacağının da ödenmesini istemektedir.
Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçenin bu mev

zuda evvelce Yüksek Başkanlıklarına vâki müracaatı üzerine 
vekâletçe (Dilekçinin vâki zarar miktarının mülga tesbiti za
rar kcminyonunca 9700 lira olarak kabul edildiği ve bunun» 
yüzde sekseninin de kendisine tediye edildiği veya başka bif 
alacağı olmadığı ve bunun üzerine Devlet Şûrasına açtığı dâva
nın da reddedildiği) 23 . 12 . 1947 tarihinde cevaben bildiril-^ 
miş bulunduğu ve yüksek komisyonlarınca ittihaz buyurulan 
v20 . 5 . 1948 tarihli ve 1213 sayılı kararla mumaileyhin dileğim 
ııin reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha önce ayni mevzu hak
kında yapmış olduğu talebi kaza merciinde ve selef komisyon 
tarafından incelenip karara bağlanmış olduğu anlaşıldığından 
bu hususta komisyonumuzca başkaca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

Dilekçi : Ziraat Bankasına olan borcunu tamamen ödemiş 
ve tekrar dört bin lira talep etmiş ve bankaca da bin beş yüz 
lira verilebileceği bildirilmiş olduğunu beyanla ihtiyacı olan 
dört bis liranın teminat, mukabilinde verilmesüıe delâlet bu- 
yurulmasım istemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi
nin arazisinin ipoteği mukabilinde bin lira daha kıredi veril
mek suretiyle bu yılki zirai ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
Ziraat Bankasınca açılan kıredi miktarının 2 500 liraya iblâğ 
edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6905 13 . V . 1953

10841/10079 İlacı (iürldc.
Od abaş i Köy üııd c. 
Yunak - Akşehir.

(Dilekçe özeli : Ziraat Harikasın
dan fazla kredi verilmesi hak
kında) .

Karar No. Karar tarihi

6906 13 . V . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

11569/10757 Muzaffer Akbıü'ut. (Dilekçe özeti : Erkânı Harbiyci 
Umumiye Riyaseti Mahkemesince 
tetkik ve karara bağlanıp ve tem- 
yizen ele tasdik edilmiş bulunan 
mahkûmiyet dosyasının sivil b ir  
heyete tetkik ettirilmesi hakkın
da).

Hayalliye Mah, (.¡üz 
Su. No. lö-A . 
■¡Samsun.

Dilekçi : Uğradığı muhtelif haksızlıklara ilâveten; ken 
disiııe yapılan hakaretten, keza tekâmül kursundaki muvaf
fakiyetine rağmen zayıf ve sonuncu olarak belge verilmiş ve
3 sene içerisinde 8 defa yerinin değiştirilmiş bulunduğundan 
dolayı usulü dairesinde yapmış olduğu müracaat ve şikâyetle
rin kayden sabit bulunmasına rağmen, hâdiselerle Erkânı 
Horbiyei Umumiye Reisinin şahsan alâkalı bulunması ve si
cil âmiri olarak askeri mahkeme üzerindeki tesir ve nüfuzu 
aşikâr bulunduğundan usulsüz ve yalan yere şikâyette bu 
lunmuş olduğu iddiasiyle mezkûr makama bağlı askerî mahke 
rne tarafından haksız yere 5 ay 4 gün hapse ve bu mahkûmiye 
tinin teciline karar verilmiş ve Askerî Temyiz Mahkemesince 
de belirttiği sebebe mebni kararın tasdik edilmiş olduğunu 
belirterek mezkûr mahkûmiyet dosyasının asker olmıyan bi
taraf bir heyet tarafından incelenilerek vâki haksızlığın mey
dana çıkarılmasını ve bu suretle bâzı komutanların gayrika 
nuni ve keyfî hareketlerinin önlenmesinin temin buyurulması 
m istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : tddia olunan 
lıususatm daha önce adlî tahkik mevzuu yapılarak Erkânı Har- 
biyei Umumiye Riyaseti Mahkemesince vârit görülmiyerek di
lekçinin yalan yere şikâyette bulunduğuna kanaat getirilerek 
mahkûm edilip, cezasının tecil edilmiş ve kararın Askerî Tem
yiz Mahkemesince de tasdik edilmek suretiyle kesinleşmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara 
bağlanmış olan bir meseleye taallûkuna binaen vâki talep hak
kında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi muvace
hesinde komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6907 13 . V . 1953

11573/10761 (Y m akllin: Tekin. (Dilekçe özeti : Pederine ait ikra
miye ve tekaüt sandığındaki mü
terakim aidatının ödenmesi hak
kında).

CamiikebİT Malı. 
No, 35.
Düzce.

Dilekçi : Reji memurlarından iken vefat eden pederinin 
bu idarenin tasfiyesi dolayısiyle Hâzineden alacaklı bulunduğu
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No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

500 lira ikramiye ile 28 yıllık tekaüt aidatının kendisine öden
mesini istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Mefsuh 
reji şirketin 1 . III . 1925 yılında Devlete geçtiği, Tekel Tekaüt 
Sandığının da 1 . VI . 1934 tarihinde kurulmuş olduğuna işaret 
olunan mezkûr tarihlerden önce ve 1338 tarihinde vefat eden 
dilekçinin babası hakkında hiçbir muamele yapılmasına imkân 
olamıyacağı gibi ikramiye namı ile bir paranın ödenmesine de 
kanuni cevaz bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercnne müracaatta muhtar olan 
dilekçinin vâki talebi hakkında komisyonumuzca bir muamele 
ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6908 13 . V . 1953

11577/10765 Abdi Yağız. 
16064/15001 Sulu Ziraat Dene

me istasyonu Ma- 
kiunisti.
Menemen.

( Dilekçe özeti : 3656 sayılı Kanu
nun 1.9 ncu maddesinin değiştiril
mesi hakkında).

Dilekçi : Tedavi masraflarının gönderilmesi için Menemen 
sulu ziraat deneme istasyonundan yazılan yazıya karşılık Ta
rım Vekâletince; kendisinin 3656 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desine tâbi ücretli hizmetlilerden olduğu için bu masrafın Dev
let tarafından ödenmesine imkân olmadığı hakkında karşılık 
alındığından bahsile, kendisi gibi bütün ücretli memurların 
da diğer memurlara tanınan bu ve diğer haklardan faydalan
malarının temini için zikrolunaıı maddei kaııuniyenin değişti
rilmesini istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : 4598 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesiyle tanınan tedavi masraflarının ödenebilmesi
nin 3656 sayılı Kanuna tâbi memurlardan olmakla mümkün 
bulunduğundan, zikrolunan kanun dışında kaian dilekçiye mü
teferrik müstahdemlerden bulunmasına mebni yaptığı masra
fın ödenmesine kanuni imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
15 nci maddesi muvacehesinde komisyonumuzca ve bu sıfattla 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6909 13 . V . 1953
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11570/10707 Ilanife ve Kızı Mü- (Dilekçe özeti : Beraberlerinde
nevver. getirdikleri eşyanın Gümrük Res-
Namnzfrâh Karakol mine tâbi tutulmadan gümrükten
karşısındaki X*». çıkmasına müsaade olunması hak-
10. kında).
7.111 İt'. Dilekçi : Serbest göçmen pasaportu ile Rodos’tan yurda 

geldiklerini belirterek beraberlerinde getirdikleri eşyaların res
me tâbi tutulmaksızın Gümrükten çıkarılmasını istemektedirler.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : İfadesine mü
racaat olunan dilekçi Münevver İzmir’e geldikleri vakit ilgili 
makamlara müracaat ettiklerinde : Taprak ve İskân İşleri Mü
dürlüğünce Türk vatandaşlığına kabul muameleleri yapılma
dıkça iskân muafiyetine dair vesika verilemiyeceğinin bildiril
mesi üzerine Yüksek Meclise müracaat etmiş bulundukları ve 
bunu mütaakıp Gümrük İdaresine giderek eşyalarını aldığım 
beyan ettiği.

Filhakika dilekçinin; Gümrük İdaresine ibraz ettiği pasa
port ve Rodos Başkonsolosumuzun belgesi üzerine 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 19/D - 2 fıkrasına istinaden eşyasını almış 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
tayini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6910 13 . V . 1953

Yeni Turan Malı. 
No. 32.
Ankara.

11582/10769 Jtoeı-p Bayraktar. (Dilekçe özeti : 68 hm<e Bulgaris-
ve ar. tan göçmeninin biran önce iskân
Kazıkiçi Boşalanları olunmaları hakkında).

Dilekçi : 68 hanelik Bulgaristan mülteci ve muhacir adına 
müracaat ettiğini ifade ederek müsait bulunan Polatlı veya Ak
saray bölgelerinden birinde bir an önce iskân olunmalarını 
istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : İskân için hak sahibi 
iseler emsalleri ile birlikte iskânlarının temini ve neticnin di
lekçilere bildirilmesi hususunun Ankara Valiliğine yazıldığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre ta
lep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6911 13 . V . 1953
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1585/10772 Mehmet Tmımaz 

ve ar.

îmanı oğlu Köyü D. 
P. Ocak Başkanı 
ve Köy Muhtarı.
K y/.tiıı.

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

(Dilekçe özeti : İnşasına müsaade 
olunmıyan köy dükkânlarının ya
pılmasına müsaade edilmedi hak
kında).

Dilekçiler : Köye bir varidat temini mülâhazası ile ve Köy 
Kanununa tevfikan yapmaya karar vermiş bulundukları 2 köy 
dükkânının tahrirat kâtibinin yalan yanlış beyanlarına istina
den kaymakamlık ve valilikçe inhasına müsaade olunmadığın
dan şikâyet ederek sadece mezkûr inşaat sahasını satmalmak is- 
tiyen Doktor Ali Deniz’in hatırı ve tahrirat kâtibinin köyleri
nin kalkınmasını baltalamak maksadiyle vâki olan bu mümana
attan mutazarrır olduklarından gereken müsaadenin verilmesi
ni ve bu tarihe kadar olan zararlarının müsebbiplerine tazmin 
ettirilmesini istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Adana - Kozan şosesi 
üzerinde ve inkişafa müsait olan bu köy için valilikçe tanzim 
ettirilen imar plânına göre tesbit edilen pazar mahallinin tam 
ortasına yaptırılmak istenilen köy dükkânlarının nafıa fen me
muru tarafından gösterilecek münasip bir mahalde inşaası hu
susunun bu köye bildirilmiş olduğu ve bu konudaki şikâyetlerin 
de vârit bulunmadığı belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6912 13 . V . 1953

11588/10773 Nceati Özdemir.
4 Grar. Mlı. A. Lv. 
Tm.
Mardin.

(Dilekçe özeti : Gümrük Muhafa
za teşkilâtında vazife alan yedek 
subayların üst rütbe ve dereceye 
yükselmelerinin temini hakkında).

Dilekçi : Yedek soıbay rütbesi ile ve meslek olarak intisap 
etmiş bulunduğu gümrük muhafaza subaylığında 1076 sayılı 
Kanuna tevfikan ancak kıdemli yüzbaşılığa ve 60 lira maaşa 
kadar yükselebileceği ve bunu mütaakıp rütbe ve terfi isteme
sinin mümkün bulunmadığını, dolayısiyle kendisi ve emsalleri
nin âtilerinin teminat altında olmadığını ifade ederek sair su
baylar gibi üst rütbeye ve maaşa yükselmelerinin ve yaş had
lerinin 46 dan 51 e çıkarılmasının temini için hazırlanan Tevhi
di Zabıta Teşkilât Kanununda durumlarının göz önünde bu
lundurulmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Gümrük Mu
hafaza Teşkilâtının takım ve bölük komutanı ihtiyaçlarını kar
şılamak maksadiyle ve 1841 sayılı Kanuna uyularak bu teşki
lâta alman yedek subaylann 1076 sayılı Kanuna tâbi bulunma-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

ları itibariyle bu kanunun 17 nci maddesi ile tesbit olunan hal
ler dışında binbaşı ve daha yüksek rütbeleri ihraz etmeleri 
mümkün bulunmadığı ancak bu teşkilâttan sivil memuriyete 
geçtikleri vakit 5215 sayılı Kanun dairesinde, geçirdikleri her 
üç yıl için bir derece verilmek suretiyle maaşlarının tesbit edil
mekte olduğuna göre mağdur olmamalarının teminat altına 
alınmış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ala 
kalı bulunan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 
nci maddesi muvacehesinde komisyonumuzca bir muamele ifa
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6913 13 . V . 1953

( Dilekçe özeti : Otelinde yatırdan 
muhacir ve mültecilere ait yatııl; 
ücretinin ödenmesi hakkında).

Dilekçi : İskan Müdürlüğünün yazılı, emirleri ile otelinde 
yatırılmış olan muhacir ve mültecilere ait yatak ücreti karşı- 
hği alacaklı olduğu 6800 küsur liranın tediyesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Yatak ücreti olarak 
tahakkuk eden 4769 lira 10 kuruşa mukabil bütçede mevcut 
4400 liranın derâkap alacaklılara ödenmesi için 26 . 2 . 1952 
tarihli telle İzmir Valiliğine gönderildiği.

Karşılıksız olan borç için de 1950 ve 1951 yılları bakiye veı 
tahakkuk miktarları üzerinde Devlet muhasebesi muamelât, 
yönetmeliğinin 110 nuu maddesi gereğince muamele ifası husu
sunun keza adı geçen valilikten istenildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına gmre talep hakkında* 
komisyonumuzca tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6914 13 . V . 1953

( Dilekçe özeti : 70 lira maaşa ter
li ettirilmesi ve vâki gecikme do- 
I ay isiyle tahakkuk eden farkı mel
aslarının ödenmesi hakkında).

Dilekçi : 40 liralık kadroda almakta bulunduğu 60 lira 
maaş derecesindeki terfi sürenini 31 . 12 . 1950 tarihinde İkmal' 
ve Ayırma Meclisince de terfie lâyik olanlar listesine ithal ve 
ilân edilmiş bulunmasına rağmen bir yıldır üst kadro verilme
diği için el’an 70 liraya fülen terfi edemediğini belirterek 
Hâkimler Kanunu ile istihdaf olunan maksada muhalif olan 
bu hal dolayısiyle terfi esbabının temin buyurulmasını ve

11591/10776 Hilmi Alanya.
C. Savcı Yardımcı
sı 7932.
Uşak.

1Jd;K)/]u775 Mehmet üzdıl.
Kemeraltı Ana fa r- 
talar Cad. Büyük 
Salepçioğlıı Oteli 
Müsteciri.
İzmir.



—  61 —

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

farkı maaşlarının ödenmesini istemektedir.
Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Filhakika 30 Ağus

tos 1950 tarihinde terfie lâyik gmrülenler arasında bulunan 
dilekçiye üst kadro temin olunamadığı için emsal durumda 
olanlar gibi terfi ettiği derece maaşının verilemediği.

Ancak açılan kadroların; Hâkimler Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren 5457 sayılı Kanun hükümleri dairesinde ve 
Ayırma Meclisi terfi defterlerindeki tarih ve sırası ve Hâ
kimler Kanununun değişik 60 ncı maddesi gereğince tevzi edil
mekte bulunduğu ve bu esaslara göre dağıtım defterinde 50 
liralık kadro alacak âdiyen terfie lâyik yargıçlar arasında 
sırası geldiği vakit dilekçinin terfiinin de temrn edileceği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve tıe sebepten verildiği

6915 13 . V . 1953

’>94/10779 Selim Alakalan 
ve ar.
Tüccar
Bingöl

( Dilekçe özeli : Devlet karayolu* 
nun liingöl merkezinden geçiril
mesi hakkında).

Dilekçiler : Elâzığ Bingöl - Muş Devlet karayolunun Bin
göl merkezinden geçirilmesini istemektedirler.

Bayındırlık Vekâletinin cevabi yazısında : Alâkalı mü
hendis ve mütahassıslara birkaç defa etüd ettirilen bu yolun 
Bingöl'ün içerisinden geçirilmesi topoğrafik durum ve stan
dartlar bakımından imkânsız görüldüğü.

Bununla beraber yolun Bingöl’e mümkün olduğu kadar ya
kınlaştırılması imkânı aranmak üzere yeniden bir etüt daha 
yaptırılarak yola en iyi şekilde bağlanmasının temin olunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Krar No. Karar tarihi

6916 13 . V . 1953

'1596/10781 Şaban Bürü.
İbrahim Çavuş 
Malı. Kahveci Hü
samettin eliyle No. 
78/1.
Şehremini - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Mesken verilmesi 
re nakdi yardım yapılması hak
kında).

Dibkçi : Serbest göçmen olarak 1934 yılında yurda geldi
ğini ve hiçbir yardım görmediğini, dolayısiyle fakrü zaruret 
içerisinde bulunduğunu belirterek sair göçmenlere yapıldığı
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gibi kendisine de bir mesken verilmesini ve nakdî yardımda 
bulunulmasını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : 885 sayılı Kanunun muvak
kat 12 nci maddesinde yazılı müddet içerisinde müracaatta bu
lunmadığı anlaşılan dilekçinin iskân hakkım kaybetmiş oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi *

Krar No. Karar tarihi

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

0917 13 . V . 1953

(Dilekçe özeti : Orman Teşkilâtın
dıı her hangi bir münhal vazifeye 
tâyin olunması hakkında).

Dilekçi : İstanbul Orman İşletmesi bakım memurlarından 
iken kadro tensikatı dolayısiyle açığa çıkarılıp ve vâki mü
racaatlarına rağmen vukubulan münhallere de tâyin edilme
miş olduğundan bahsile münhalâttan her hangi birine tâyin 
olunmasını ve Borçlar Kanununa tevfikan kendisinden yapıl
mış olan tevkifatm iade olunmasını istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : 1951 yılında yapılan 
kadro tasarrufu dolayısiyle açıkta bırakılan dilekçinin hâlen 
münhal kadro olmaması ve açılması halinde de tâyin salâhi
yetinin işletmelere aidiyeti bakımından vekâletçe tâyini ci
hetine gidilemiyeceği, Borçlar Kanunun? tevfikan mumailey
hin ücretinden kesilmiş bir para da bulunmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6918 13 . V . 1953

(Dilekçe özeti : Eski muharipler 
, tahsisatının rütbelere göre ayar

lanması hakkında).

Dilekçi : Emekli memurine ve sair rütbe sahiplerine tanı
nan haklardan mahrum bırakılmak suretiyle kendilerine çok 
az bir aylık tahsis edilmiş olan eski muhariplerin vâki mağ-

11600/10785 Şefik Özbek.
Caankurtaran Caferi- 
ye So. Medrese Çık
mazı No. 3. 
Sultanahmet - İstan
bul.

11598/10783 Mustafa Karanlık.
Cuma Mah. Yeşil- 
çınar So. No. 56. 
Kami - İstanbul.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

duriyetlerinin giderilmesi için maaşlarının rütbelerine göre 
ayarlanmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Gerek 1683 ve ge
rekse 5434 sayılı Kanunlara göre; emekli aylığı bağlanma
sında subay ve memurinin emekliye sevkolundukları tarihte 
almakta bulundukları aylık esas tutulduğu için prim esası
na dayanan Emekli Sandığından; tahavviil ve tebeddül ede
cek olan rütbe ve unvan esası üzerinden aylık bağlanması
na kanuni ve maddi imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan ta
lep hakkında komisyonumuzca bu sıfatla yapılacak bir mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6919 13 . V . 1953

ltıOl/10786 Mehmet. Saymıer.
Maliye Vergiı Me
muru.
Kadirli.

(D ilek çe  ik cU  : Ui-f-î sa y ılı K a v u 
na tev fika n  verilm iş olan maaş 
fark ın ın  istird a t o lunm am ası v e  
l e r f i  t i  (ir ilm esi h a k k ın d a ).

Dilekçi : 20 lira maaşa muadil 60 lira ücretle 34 Numaralı 
Toprak Tevzi Komisyonu Reisliğinde çalışmakta iken teşkilâ
tın lâğvı üzerine 15 lira maaşla aradaki fark da 4644 sayılı 
Kanuna tevfikan ödenmek kaydı ile Feke Varidat Memurluğu
na tâyin edilip ücretle maaş arasındaki farlc. da almakta iken 
yürürlüğe giren 4805 sayılı Kanunun 5 nci maddesine tevfikan 
ve bu kanunun kendisi için hakkı müktesep teşkil eden duru
ma tesir etmemesi icabettiği halde sadece hissî ve keyfî bir ha
reketle bu farkın kesilmesine tevessül olunduğundan şikâyet 
ederek mezkûr maddei kanuniyenin hakkında tatbik olunma
masını ve 11 yıldır terfi dahi ettirilmemiş bulunduğundan ter
fi ettirilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin beyan et
tiği şekildeki tâyini muamelesi açıklandıktan sonra 1 . I . 1946 
tarihinde yürürlüğe giren 4805 sayılı Kanunun 5 nci maddesi
ne tevfikan mezkûr farkın kesilmesi icabederken 31 . I . 1948 
tarihine kadar 20 lira üzerinden maaş aldığı anlaşılması üzeri
ne fazla aldığı maaş farkı olan 328 lira 84 kuruşu nzasiyle 
ödemediği için tahsili cihetine tevessül olunup ve Sulh Hukuk 
Mahkemeninden de hüküm istihsâl edilmiş bulunduğu ve müş
tekinin iddia etmiş bulunduğu gibi kendisinin 4988 sayılı Ka
nunla hiçbir alâkası bulunmadığı ve yetersizliği bakımından da



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

Başkan yerine 
liilecik 

İsmail Asi;m

(üimüsanc 
A h m et K em al V arın<

terfi cihetine gidilemediği bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan talep 

hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6920 13 . V . 1953

Sözcü
Bolu Balıkesir Elâzığ

Ali Fahri İşeri IIamit Ali Yöney

Kars Malatya Seyhan
Mehmet Bahadır Nuri Ocakcıoğlu Salim Serçe

Trabzon 
Salih E şad At peren

Yozgad 
Faik Erbaş

Yozgad
Yusuf Karslıoğlu

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

14802/13609 Sal iri Reca i Baykal.
N ahiye M ü dü rü . 
(J e ıfe sk ö y  - T rak ya.

( D ilekçe ö z e li : Im tilunı hakkı ve
rilm işine ıltıir).

Dilekçi : 1943 yılında; İktisat Fakültesi son sınıfında tek 
dersten sınıfta kaldığı için mezkûr fakülteden mezun olmadı
ğını ve vâki müracaatlarına karşılıkta sonradan yürürlüğe gi
ren yeni imtihan talimatnamesi hükümlerine tevfikan bu sını
fın bütün derslerinden imtihana girmesi icabettiği yolunuda ce
vap verilmekte olduğundan bahsile mağduriyetine mahal bıra
kılmaması için sadece kalmış olduğu dersten imtihan hakkı ta
nınmasını istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazılarına bağlı İstanbul 
Üniversitesi Rektörlüğü ile adı geçen fakültede Dekanlığı tez
kerelerinde : 7 yıllık tahsil hayatı yapmış olan dilekçinin durumu 
yönetim ve Profesörler Kurulunca ıslaha lâyık görülerek tek
rar 4 ncü sınıfa kayıt ve kabulüne karar verildiği ancak bu sınıf 
derslerinin imtihanlarını ya eski veya yeni imtihan rejimi da
iresinde tekrarlaması icabettiği belirtilmektedir.

Komisyonca; dilekçinin imtihan talimatnamesinin 18 ve 30 
ncu maddeleri muvacehesindeki durumu hakkında tekrar sorul
ması kararlaştırılması üzerine bu bapta yazılan tezkereye kar
şılık teşkil eden adı geçen Fakülte Yönetim Kurulu kararında; 
ezcümle :

Mumaileyhle aynı durumda olup da kendisine tek dersten 
imtihan hakkı verilen talebe ohuaiığı ve dilekçinin zikrolunan 
talimatnamenin 18 nci maddesine tevfikan 7 - 8 sömestreye 
yenideu yazılmış olduğu, yönetmeliğin 30 ncu maddesinin 
halen yüriirîükte bulunan Lisans Öğretim İmtihan Talimatna
mesini alâkalandırmakta bulunduğu; ayrıca 7 Kasım 1952 ta
rihinde verilen bir karar ile bu gibi intikal devresi öğrencilerin 
1952 - 1953 kış sömestresi bidayetinde disiplin seçerek eksik 
enskripsiyonlarmı tamamlamaları gerektiği belirtilmiş bulun
maktadır .

Vâki davet üzerine 18 . V . 1953 tarihli komisyon toplantı
sında hazır bulunan adı geçen fakülte dekanı Profesör Refiî 
Şükrü Suğla verdiği izahatta:

Fakültenin bidayeti tesisinde; 1936 senesinde kaydedilmiş 
bulunan dilekçinin o zaman cari olan yönetmeliğe göre 2 yıl 
üst üste başarısızlık gösterdiği için 1943 yılında fakülteden 
kaydının silinmiş bulunduğu, 1946 ve müteakip yıllardaki vâki 
müracaatı üzerine o tarihteki üniversite heyetince bir atıfet 
olarak bir sene daha imtihanlara girme hakkı tanınmış olduğu 
ancak o tarihteki imtihan talimatnamesine göre bütün ders
lerden tekrar imtihan vermesi veyahut yeni talimatnameye 
göre kalmış olduğu Maliye dersi gurupundaki bütün dersler
den imtihan vermesi icabedeceği hakkında yapılan tebligata 
rağmen mumaileyhin bu atıfet kararından istifade etmiyerek 
kaldığı tek dersten imtihan hakkı tanınması hususunda ısrar
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

etmiş ve kaydını dahi yenilememiş bulunduğunu ve talimatna
menin 18 nci maddesinde mündemiç ve «o sırada» kelimesi 
ile ; kendisine yeniden son sınıf talebesi hüviyeti verilen muma
ileyhin kaldığı ders grupundan imtihan vermek zorunda oldu
ğunu ifade ve beyan etmiştir.

Gereği düşünüldü : Yapılan incelemeye ve temsilcinin ye
rinde görülen izahatına göre kabule şayan görülmiyen talep 
hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olma
dığına karar verildi.

Krar No. Karar tarihi

6921 18 . V . 1953

Başkan yerine Sözcü yerine 
Al ara,ş 

Salâhattin Hüdayioğhı
Yozgad Balıkesir 

Ali Fahri İşeri
Elâzığ 

Hâmil Ali YönsyYusuf Karslıoğlu

M u z a f f e r  Al i  M n k ( o
Kasiaıaomı Seyhan 

Stilini Serce
Tokad 

Ahmet Gürhan
Yozgad 

Faik Erbaş

Zonguldak 
E. Sivişoğlıı

(Dilekçe sayısı : 156)

T. B. M, M. Basımtvi



Dönem : IX

T. B. M. M.
Toplantı: 4

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
— HŞ Sayı :

9 . X I . 1953 Pazartesi

I *i l('k<;c Dilekçe sahibinin 
\o. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

<>400 tstilyano Pnokpop. 
Tarlabaiji Cad. No.

Beyoğlu - İstanbul

f DHekçr özeli : D ükkân  hissesinin  
satışına m üsaade ed ilm esi hakk ın 
d a ).

Dilekçi : İstanbul’da Mollafenari Mahallesinde kain bir 
dükkânın mutasarrıf olduğu sayı hissesinin satışına müsaade 
edilmesini istemektedir.

Dışişleri Vekâletinden alman son cevabi yazıda : Dilekçi 
gibi Arnavut uyruklu gerçek kişilerin memleketimizdeki gay- 
rimenkullerini bâzı kayıt ve şartlarla vatandaşlarımıza ferağ 
veya ipotek etmelerine müsaade olunması yoluna gidilmiş ol
duğu bildirilmekte, Devlet Vekilinin muahhar tarihli cevabi 
yazısında da : Tedavül kayıtlarına nazaran müşterek mülki
yet halinde şayian tasarruf edilmekte olan mezkûr dükkândaki 
dilekçiye ait hissenin mahcuz bulunduğu ve satışı hakkında he
nüz bir muamele yapılmadığı beyan edilmektedir.

Türkiye’de oturan ve memleketimizde gayrimenkul iktisap 
eden bir ecnebinin bu gayrimenkulle alâkalı bir mesele hak
kında Büyük Millet Meclisine yapacağı müracaat yalnız âmme 
hakları grupunu ilgilendirip siyasi mahiyeti haiz görülmemiş 
ve Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzda da böyle bir müracaat 
hakkının kullanılması hususunu engelliyen her hangi bir hük
me rastlanmamış ve Anayasa Komisyonundan alman mütalâa 
dahi bu cihetler teyit edilmekte bulunmuş olduğundan, Arna
vut uyruklu ve aynı durumu haiz dilekçi tarafından vâki mü
racaatın zikredilen sebeplere mebni kabulü ile esas hakkında 
gereği görüşülüp düşünüldü : Arnavut uyruklu hakiki şahıs
ların Türkiye'de edinmiş oldukları gayrimenkulleri vatandaş
larımıza ferağ veya ipotek etmelerine son zamanlarda Hükü
metçe b^zı kayıt ve şartlarla müsaade edilmiş olduğu Dışişleri 
Vekâletinin yukarıya alman cevabından anlaşılmasına bina
en vâki talen hakkında komisyonumuzca başkaca muamele 
ifasına mahal olmadığına ve dilekçinin, gayrimenkul hissesinin
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soj’adı ve adresi Komisyon kararı ve tıe sebepten verildiği

10783/10024 Abdullah Kurt 
ve ar.
Güvercinlik Köyün
de .
Havza,

satışı hakkında ait olduğu daireye usulü dairesinde müraca
atta muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6922 20 . V . 1953

(D ilekçe özeti : H ayrettin , H ızır 
ve Melun et paşalar vakfından his
si verilmesi hakkında).

Dilekçiler : Amasya’da (Hayrettin Hızır ve Mehmet Paşa
ların) vârislerinden oldukları halde çok eski ahkâma göre tan
zim edilmiş bulunan vakfiye hükümlerine istinat edilerek mez
kûr vakıflar gelirinden yalnız ön batındaki evlâdın istifade et
tirilerek kendilerine bir şey verilmediğinden bahsile haklarının 
korunmasını istemektedirler.

Başvekilliğin cevabi yazısında : (Hayrettin Paşanın) 1870 
tarihli iki kıta vakfiye ile tesis edilmiş ayrı ayrı iki vakfı ve 
(Hızır Paşa oğlu Mehmet Paşanın) da 1896 tarihli vakifye ile 
tesis edilmiş bir vakfı olduğu anlabılmıte ve son mütevellileri 
olan Arifin  1938 yılında vefatına binaen 2762 sayılı Vakırlar 
Kanununun 21 nci maddesi uyarınca emaneten idare edilen bu 
valuflardan yalnız (Hızır Paşanın) yaptığı vakıflardan birinin 
gelir fazlası ön batındaki oğullarının aslâhına meşrut olup di
ğer iki vakıf gelirinden evlâda bir hisse ayrılmamış ve dilek
çilerin birinci batındaki evlâttan bulunmadıklarına binaen 
vakiin gelir fazlasından istifade ettirilmesine imkân görülme
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6923 20 . V . 1953

10795/10035 Vast'iye Dalgıç. ( Dilekçi özeti : 350 lira ataeağı-
Yenice Malı, do unu icra dairesince tahsil mumne-
Dalgıç Hamdi Esi. leşinin ı/apılmadığı hakkında).
Rd incik. Dilekçi : Eski kocası Mehmet Özden hükmen alacağı olan 

350 liranın tahsili hakkında Bandırma icra Dairesine müraca
at etmiş ve mumaileyhin emvalinin haczedilmesini istemiş ol
duğu halde birtakım müşkülâtlar ve mâniler ihdas edilerek 
haciz yapılmamakta olduğundan şikâyetle bu haciz muamele
sinin bir an evvel neticelendirilmesi husununa delâlet buyu- 
rulmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin alacağı 
olan 350 liranın tahsili hakkında Bandırma icra Dairesinde 
yaptığı takip üzerine önce borçlunun koyunları haczedilmiş
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Dilekçe

No.

10706 lOOliii

10802 10042

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

ise de sonradan açılan istihkak dâvası ile mezkûr hayvanların 
borçluya ait olmadığı anlaşıldığından haczin fekkedilmiş oldu
ğu ve bundan sonra borçlunun beş parça gayrimenkulu üzeri
ne haciz konmuş ise de alacaklı tarafından satış isteğinde bu
lunulmaması sebebiyle bir muamele yapılmamış olduğu ve müs- 
tedinin haczedilen tarlaların satılmasını talep etmesi icabede- 
ceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin mahcuz gayrimenkullerin 
İcra ve İflâs Kanunu hükümleri dairesinde paraya çevrilmesi
ni ait olduğu îcra Dairesinden istemekte ve icra muamelele
rinden mütevellit şikâyeti de icra tetkik merciine bildirmekte 
muhtar olmak üzere vâki talebi hakkında komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarih;

6924 20 . V . 1953

Zekeri ya Özer, 
ve ar.
Bayramoğ'hı Köyü
Bğitmcııi.
A rdahan .

( D ilekçe özeli : E sk i va zife ler in e  
imli ler i ha k k ın d a ).

Dilekçiler : Köy enstitüsü okulunda tahsil görerek eğitmen 
olarak okuldan mezun olmuş ve köylere tâyin edilerek vazife 
görmekte bulunmuş ve hiçbir noksanlık yapmadıkları halde mü
fettişin tazyiki neticesi gezici başöğretmen tarafından verilen 
orta rapor üzerine vazifelerine son verilmiş olması kanına 
aykırı ve mağduriyetlerini mucip bulunmuş olduğundan bahsile 
eski vazifelerine iade edilmelerini ve müfettiş hakkında tahki
kat açılmasını istemektedirler.

Milli Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Öteden beri mes
lekte verimsiz oldukları anlaşılan dilekçi eğitmenlerin, bölge ilk 
öğretim müfettişlerinin mütaaddit defalar yaptığı teftişlerde 
yapılan nasihatlarm ve verilen öğütlerin tutulmadığından 
haklanııda zayıf rapor verildiği görülmüş ve başansızlıklan 
tesbit edilen bu eğitmenlerin tasfiyesi cihetine gidilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına ve kanuni sebep 
mevcut olduğu takdirde dilekçilerin tazminat talebiyle kaza mer
ciine müracaat edebileceklerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6925 20 . V . 1953

Adem Berber ve ar. (Dilekçe özeli : tskân edilmeleri
Pancar Köyünde. hakkında).

Babaeski. Dilekçiler : 1950 yılında Bulgaristan'dan anayurda geldik
lerini ve mütaaddit müracaatlarına rağmen iskân edilmedikleri
ni ve bulunduklan Pancar Köyünün arazisi gayet müsait ve
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vâsi olduğunu ve perişan bir durumda bulunduklarını beyanla 
mezkûr köyde iskân edilmelerini istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçilerin Kırklareli 
Vilâyeti çevresinde iskâna tâbi tutulmuş göçmenlerden olduk
ları takdirde ev yerleri ve toprakan verilmek ve meskenleri 
yaptırılmak suretiyle bir an evvel iskânlarının sağlanması ve 
neticenin müstedilere tebliği 25 . X . 1951 tarihinde Kırklareli 
Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve yerinde görülen 
Vekâlet cevabına göre bu hususta komisyonumuzca 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

6926 20 . V . 1953

( Dilekçe özeti : Zıyaa uy riyan 
iki senelik hakkının iadesi hak
kında/.

Dilekçi : 1947 yılında tanzim edilmiş olan sicil varakasının 
terfiine esas tutulmak icabederken, müktesep hak mefhumları 
nazara almmıyarak 1949 senesinde aldığı sicille 2 nci sınıf mua
mele memurluğuna yükseltilmiş ve iki senelik bir hakkın zıyaa 
uğratılmış ve bu hususta Askerî Yargıtaya açmış olduğu ida
ri dâvasının müruru zaman noktasından reddedilmiş olduğun
dan bahsile zıyaa uğrıyan hakkının iadesi suretiyle mağduriyet
ten vikâye edilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi hak
kında uygulanan işlem 4273 sayılı Terfi Kanunu ve sicil yönet
meliği hükümlerine tamamen uygun bulunduğu ve mumaileyhin 
aynı konu hakkında 3410 sayılı Kanun gereğince Askerî Yar- 
gıtaya açtığı idari dâvasının Yargıtaym 15 . V III . 1949 gün ve 
898/643 sayılı karariyle zaman aşımından reddedilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciinden geçmiş olan bir hu
susla ilgili istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6927 20 . V . 1953

(Dilekçe özeti : Fabrikada, çalışan 
işçilerin tutuldukları verem has
talığının meslek hastalığı sayıl
ması riya yardımın .'2 500 liraya 
t; ı k a n i  m a sı h akk ı ııda).

Dilekçi : Karabük Demir Çelik fabrikalarında çalışan hara
ret, gaz ve tozlar içerisinde vazife gören işçi arkadaşların sıhhi

10806/10046 Ali Kaya ve ar.
Demir - Çelik İsçile
ri Sendikası Baş
kanlığı.
Karabük.

10803/10043 Rıl'kı Gün.
2. Ordu 1. Şube 
Muamele Memuru.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

durumları bozulduğu ve neticede bu rapor verem hastalıklarına 
mâruz kaldıkları ve tedavileri sonunda tamamen eski zinde 
hallerine avdet etmelerinin imkânsız olduğunu ve ayrıldıkları 
zaman İş Kanunu hükümlerine göre yapılan bin lira bir yar
dımın bugünkü hayat şartlarını karşıhyamadığını efradı aile
leriyle birlikte sefalete düştüklerini beyanla bugünkü işlemin 
durdurularak verem hastalığının meslek hastalığı sayılmasını 
ve bu imkânsız görülürse hastalara yardım fonundan ödenen 
bin liranın 2 500 liraya çıkarılmasını istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Karabük Demir Çelik 
Fabrikasından sağlık durumları dolayısiyle ayrılacaklara ka
nuni haklarından başka müessese tarafından her işçiye 2 500 
liralık bir yardım yapılması hakkında yapılacak bir muamele 
görülmemiş ve dileğin fabrikanın bağlı bulunduğu Genel Mü
dürlüğe intikali ile iktifa olunduğu İşletmeler Vekâletinin işa
rından anlaşılmış ve verem hastalığından muzdarip 188 işçinin 
teşkil olunan bir heyet tarafından hastaların eski teşhisleri, 
meslekleri, bugünkü umumi halleri kilinik ve röntgen durum
ları esas tutularak muayeneleri yaptırılmış ve durumlarına gö
re tasnif ve tanzim olunan rapor örnekleri icabının ifası zım
nında İşletmeler Vekâletine gönderilmiş olduğu bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

6928 20 . V . 1953

10807/10047 Dilber Er.
Bisk incik Köyümü 
Tokad.

(Dilekçe özeti : Gayrimenkulleri- 
ne yapılan haksız müdahale ve te
cavüzlerden şikâyet hakkında).

Dilekçi : iskân yoliyle verilen ve tapuya bağlanan gayri- 
rnenkullerine Giiyünlü köyleri tarafından yapılan haksız mü
dahale ve tecavüzler yüzünden tasarruf hakkının ihlâl ve mah
sullerinin yakılarak mağdur ve mutazarrır edildiğinden şikâ
yetle ya başka bir yere iskânını veya hakkında münasip görü
lecek muamelenin yapılmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yzısmda : Tokad’in Biskincik 
Köyü halkından dilekçi Dilber Er tarlada yığın halinde bulu
nan mahsulünü yakan 18 sanık hakkında düzenlenen tahkikat 
evrakının C. Savcılığına tevdi edilmiş ise de sübut delili mevcut 
olmadığından sanıkların beraet etmiş oldukları ve adı geçene 
ait araziye hiçbir tecavüz vukubulmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kısmen kaza merciince incelenmiş kıs
men de incelenmesi gerekmekte bulunmuş olan istek hakkında



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Krar No. Karar tarihi

6929 20 . V . 1953

10808/10048 Ahmet Sevsevil.
İnönü Cad. No. 496. 
tzmir.

(Dilekçe özeli : Dört imtihana gir
me hakkının verilmesi hakkında).

Dilekçi : Gazi Terbiye Enstitüsü öğrencilerinden olup 
1945 - 1946 ders yılı son sınıf imtihanlarında sırf bir 
talisizlik eseri olarak asabi rahatsızlığı dolayısiyle 
Erebiyat dersinden ve diğer imtihanlardan muvaffak 
olamadığı ve bu suretle dört imtihan hakkını da kaybettiğini 
ve elyevm sıhhatini kazanmış ve subaylık vazifesini de bitir
miş olduğunu beyanla meşru ve raporlu olan hastalık maze
retinin kabul buyurularak yeniden dört imtirana girmek hak
kının verilmesini istemektedir.

Milî ı Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
1944 - 1945 Ders yılı sonunda yapılan mezuniyet imtihanla
rından başarı göstermemiş ve yönetmelik gereğince mütaakıp 
iki yıl içinde imtihana iki defa daha girmek suretiyle son hak
kını da, kullandığı halde (Edebî metinler ve edebiyat tarihi) 
derslerinden muvaffak olamadığından enstitüden ilişiği kesil
miş ve mumailyehin Ankara Nümune Hastanesinden vertilen
4 . IX 1945 tarih ve 3240 sayıü raporla sağlam ve öğretmen
liğe el/erişli olduğu tesbit edilmiş olduğundan imtihanlara 
hasta olarak girdiği hakkındaki iddiası varit görülmemiş ve 
yönetmeliğin verdiği bütün hakları kullanmış müstediye tek
rar imtihana girme hakkı verilmesinin uygun olamıyacağı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na gö-'-e bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Krar No. Karar tarihi

6930 20 . V . 1953

10809 10049 Sabrı Sevsevil. ( Dilekçi özeli : Terfi tarihinin
lııöınü Cad. No. 49(i. tashihi hakkında).
İzmit Dilekçi : Terfi tarihi 22 . VIII . 1949 iken kararnamenin 

her nedense 22 . XI . 1949 tarihli o ’arak gelmiş olması mağdu 
riyetini mucip bulunmuş ve Danışta ya açraiş olduğu dâvanın da 
menfi olarak neticelenmiş olduğundan bahsile aradaki bu yan 
lışlığm düzeltilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 40 
liralık terfi süresini 22 . VIII . 1949 tarihinde doldurmuş ve 
30 . XI . 1949 tarihli kararla 50 liraya terfi ettirilmiş ve mu-t



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

maileyhin bu işi hakkında Damştaya açmış olduğu dâvanın da 
reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağ 
lanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6931 20 . V . 1953

10810/10050 Nuri Kırçuva.
Uazi ilyas Malı. No. 
20.
Edremit.

(Dilekçe özeti: İskân edilmesi hak
kında).

Dilekçi : 1936 yılında Yugoslavya’dan göçmen olarak yedi 
nüfusla anayurda geldiğini ve şimdiye kadar hiç yardım gör
mediğini beyanla emsali misillû bir an evvel iskân edilmesini 
istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçinin kanuni sürt? 
içinde iskânı için müracaatta bulunmadığı ve bu suretle iskân 
hakkının kalmadığı ve iskân yoliyle bir yardım yapılmasınla 
kanuni imkân görülmediği, ancak ziraatle iştigal eden ve top
rağa muhtaç çiftçilerden ise 4753 sayılı Kanun mucibince işlem 
yapılmasına ve keyfiyetin mumaileyhe de bu yolda tebliği hu
susunun valiliğe yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6932 20 . V . 1953

i 0811/10051 Mehmet Sesfigüzel.
Sakarya Mah. Hü
kümet Cad. No. 103 
de Ahmet Buldur

* eliyle.
Ayvalık.

(Dilekçe özeti : Teffiz edilen gay
rime nkuller den bakiye kalan 2656 
liranın verilmesi hakkında).

Dilekçi : Midilli mübadillerinden olup açtıkları tefviz dos
yası üzerinden kendilerine tefviz edilen gayrimenkullerden 
bakiye kalan 2656 altın liralık istihkaklarım alamadığından 
ve son derece de perişan bir durumda olduğundan bahsile bu 
istihkakına mukabil Ayvalık’ta Hâzineye ait gayrimenkul
lerden verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin babası 
Yusuf'oğlu İbrahim ve üç nüfus ailesi efradına bidayeten is
kânı adî suretiyle Ayvalık merkezinde bir ev ve 100 ağaç zey
tin verilmij olduğu ve bilâhara tefviz komisyonu kararı ile 
Midilli’deki metrûkâtma mukabil 3356 lira istihkak tesbit 
olunduğu ve buna karşılık ev ve zeytinliğin takdir olunan 700 
lira kıymet ürerinden istihkakına mahsuben temlik edildiği ve 
bakiye 2658 lira için İbrahim’in mübadil bonosu istihsal ede
rek mezkûr bonoyu Yusuf Bölükbaş’a ciro ettiği ve 4796 sayı-
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Dilekçe
No.

10812 ıoor>,2

10813/10053

lı Kanun mucibince mumaileyh Yusuf tarafından Ayvalık Mal 
sandığına 14 . I . 1946 tarihinde te3İim edilerek mübadele iş
leri tasfiye kuruluna gönderildiği ve bunun hamili Yusuf Bö- 
liikbaş’a 2G56 liranın yüzde 15 i olan 398 lira 40 kuruşun 
malsandığınca ödendiği anlaşılmış ve bu suretle dilekçinin 
babası bulunan Yusuf oğlu İbrahim ailesinin bakiye istihkak
larının tasfiye edilerek Hâzinede kalmış bir haklan bulunma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Maliye Vekâletinin yukarıya alınmış 
olan cevabına göre dilekçi ile Hazine arasında bu mevzua mü
tedair olarak tekevvün eden ihtilâfın kaza merciince halli lâ- 
zımgeldiğinden vâki istek hakkında bu bakımdan komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

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

6933 20 . V . 1953

Behlûl .Şen^ii!. (D ilek çe  öze ti : \riifus cüzdanının
I). Dz. Y . Kıyı Kın- in, İt edil in d iğ in d en  şik â yet htık-
ııiyeti Anadolu kın d a ).
Bölgesi ıııcıvııırlarnı- 
dan.

tanluıl.

No. 16. 
Sivas.

Dilekçi : 1951 senesi ihtiyat yoklama muamelesinin yapıl
ması için yerli olarak kayıtlı bulunduğu Suşehri Askerlik Şu
besine hüviyet cüzdanını posta ile taahhütlü olarak 6 . IV . 
1951 tarihinde gönderdiği halde bugüne kadar iade edilmedi
ğinden bahsile lâzımgelen tahkikatın yapılmasını istemekte
dir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin
1951 yılı ihtiyat yoklaması yapılmış ve keyfiyet nüfus cüz
danına da kaydedildikten sonra cüzdanın mumaileyhe iade 
edilmiş olduğu bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

6934 20 . V . 1953

Cafer Bayrah. Dilekçe özeti : Maluliyet maaşı
Çayyurt Mah. tahsisi hakkında).

Dilekçi : Jandarmada vazifei askeriye yapmakta iken ve
rem hastalığına müptelâ olmuş ve yedinde mevcut altı kıta» 
raporla tamamen çürük olarak askerliğine son verilmiş ve bu 
hastalık sebebiyle ne Devlet müessesesinde ve ne de bir ferdin 
yanında çalışmasına imkân kalmamış ve beş nüfus efradı aile
si perişan bir duruma düşmüş olduğundan bahsile vazife ma
lûlü olarak mâlûliyet maaşı tahsis edilmesini istemektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

içişleri Vekaletinin cevabi yazısında : Dilekçinin bildirmiş 
olduğu hastalığın görevle ilgisi bulunup bulunmadığının tes- 
biti için 5434 sayılı Kanun gereğince raporunun Emekli San
dığı Genel Müdürlüğüne gönderilmesinin daha evvel Jandar
ma Genel Komutanlığına yaptığı müracaatına cevaben muma
ileyhe bildirilmiş olup bu cihet Emekli Sandığınca tesbit etti
rilmedikçe hakkında bu- işlem yapılamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Emekli Sandığı Genel Mü
dürlüğüne müracaatla sıhhi durumunu usulen tesbit ettirmesi 
ve icabında kaza merciine de baş vurarak dâva açması lâzım- 
geleceğine göre vâki istek hakkında bu itibarla komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6935 20 . V . 1953

(D ilek ç i üzeli : K ö y  nu ra  vc ara
zisini nîl.'i ın ¡ulııhalı n  U cnrü - 
ziin m en’i hakkım la .

Dilekçi : İskânı âdi suretiyle tevzi edilen arazi ile fundalığı 
açarak bahçe haline ifrağ ettikleri yerlere e v v e lce  Vekiller He
yetince ittihaz olunan karar gereğince Maltepe Askerî Atış 
Mektebi hudutlarını genişletmek suretiyle ellerinden alınmış 
ve geri kalan mera kısmına da Nurettm Otan namında bir zat 
tarafından işgal edilmekle başlanmış olduğundan bahsile Ve
killer Heyeti kararlarının tadiliyle istimlâk muamelesinin dur
durulmasını ve köylerine tahsis olunan meraya Nurettin Otan 
tarafından vaki olan müdahale ve tecavüzün men'i için Hâzine
nin faaliyete geçmesini ve haklarının korunmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekaletinin cevabi yazısında : Kartal Malte- 
pesi'nde bulunan eski Piyade Atış Okulu Garnizonuna halen 
zırhlı birlekler getirilmiş ve atış tatbikatları için büyük bir 
kısmı Hâzineye ait olmak üzere tesbit edilerek bu saha içinde 
kalan ve tüzel kişilere ait gayrimenkullerin 3887 sayılı K;> 
ııun hükümlerine göre devletleştirilmesi hakkında Vekille-r 
Heyetinden 16 . III . 1950 tarihinde karar alınmış ve bu saha
nın genişletilmesine dair teklifler yapılmakta ise de gerek büt
çe imkânsızlıkları ve gerekse halkın zirai kudretinin tazyik 
edilmemesi göz önünde tutularak bu istekler terviç olunma- 
makta bulunduğu ve Nurettin Otan tarafından vâki olan mü- 
dahalerin men'i ise ilgili mahkemeye açılacak dâva ile kabili hal 
olacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 3887 sayılı Kanunda Milli Müdafaa ih
tiyaçları için şahıslara ait gayrimenkulleri istimlâk hususunda 
Vekiller Heyetine mutlak bir yetki tanınmış ve bu baptaki ka
rarlar aleyhine eiva açılamıyacağını da kesin bir ifade ile be
lirtilmiş bulunmasına göre dilekçinin istimlâk kararının tadili

108Î 5/10055 Yunus Bulut.
Büyük Bakkal.
K öy ü  M uhtarı. 
Ş am andıra  - K artal.
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bilekçe Dilekçe sahibinin

Xo. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııc sebepten verildiği

hakkındaki taleplerinden dolayı Vekiller Heyetine ve Nurettin 
Otan admlaki şahsın bahis mevzuu araziye vâki müdahalesinden 
dolayı da mahkemeye müracaatları lâzımgelmekte olduğundan 
ileri sürdüğü istek hakkında komisyonumuzca bu sebeple bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6936 20 . V . 1953

(Dilekçe (keli : Evinin köy aımi-si 
için elinden alındığından şikâyet 
hakkında).

Dilekçi : Murisinden intikal eden evini köy camii inşa edil
mek suretiyle 700 lira gibi çok nispetsiz bir fiyatla ihtiyar he
yeti karan ile istirdat edilmesi usulsüz ve mağduriyetini mucip 
olduğundan bahsile bu istirdat muamelesinin kaldırılmasını ve 
bir müfettişle tahkikat yapılmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : İstimlâk olunan bina 
dilekçinin babası Tahir’e ait iken ölümü ile dört vârise intikal 
etmiş ve vereseden üçü ihtiyar meclisinin takdir ettiği 1 200 li
ra üzerinden hisselerini almış ve dilekçi mumaileyhin bu kıyme
te razı olmadığından yeniden takdir olunan 2 225 liradan müs- 
tedinin hissesine 556 lira 25 kuruş düşmüş buna da muvafakat 
etmediğinden 700 liraya iblâğ olunmuş ve ayrıca köye intikal 
etmiş olan enkazın heyeti umumiyesi de bilâ bedel mumaileyhe 
terkedilmek suretiyle rızası istihsal edilmiş olduğu şahadet ve 
köy ihtiyar meclisinin tahkim karariyle sabit olmuş ve diğer 
vereseye nazaran dilekçiye bir mislinden fazla bedeli istimlâk 
ödenmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6937 20 . V . 1953

10819/10059 Tarık Üstünci.
17811/16592 3. Sv. A. I. Bl. I 

Tk. K. Asteğmen.
Ardahan.

Dilekçi : 1948 senesinde Harb Okuluna girdiğini okul ko
mutanının keyfî verilen disiplin cezası üzerine 3 ncü kanaat 
imtihanında muvaffak olamadığını sıhhi durumu ve hastanede 
yatması ve vaktinin azlığı dolayısiyle çalışamayıp diğer imti
hanları da veremediğini ve bölük komutanının garezi sebebiyle 
sicil verilmediğini ve okuldan kaydının silindiğini ve Kastamo
nu Askerlik Şubesince tecil kâğıdının verilmemesi yüzünden

(Diltkçı özeli : Subaylık hakkı
nın iadesi ve maddi ve mânevi 
■alarak 24 bin liranın verilmesi 
hakkında).

10817/10057 Şükrii Kıra<;. 
12554/11668 Ümiteli Köyünde.

Susurluk - Balıke
sir.
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üniversiteye giremediğini ve istenilen tazminatı verdiğini beyan
la maddi ve mânevi tazminat olarak 24 bin liranın verilmesini 
ve subaylık hakkının iadesini ve Millî Savunmaya vâki müra
caatlarına cevap verilmediğinden bu makamdan dâvacı olduğu
nu ve bu hususta bir karar verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin ye
dek subay yetiştirilmesinin ilgililere emir verildiği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6938 20 . V . 1953

bilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

(D ilekçe  iizeli : İşç i lere  yapılan  
j'ı va  nnunnelı U rdeıı şikâı/ei ( d i l 
diği lı ııl,'km da ) .

Dilekçi : Bursa Tekel İdaresi yaprak tütün iş yerlerinin 
İçtüzüğün ve kanunlara aykırı olduğunu ve bugüne kadar iş
çilere karşı şiddet cebir şeklinde tevali eden yollsuzluklar ih
das ve bunu da işçiler aleyhine tatbik eden ve hak iddialarını 
baltalamak istiyen müessese âmir ve memurlarının bu hare
ketlerinin ne maksada müstenit bulunduğunu bilmediğinden 
ve geniş mikyasta tensikat yapılmakta olduğundan bahsile 
gereken kanuni tahkikatın yapılmasını ve haklarının korun
masını istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Öteden 
beri bu gibi şikâyetlerde bulunmayı itiyat edinmiş bulunan 
dilekçinin evvelce Vekâlete yapılan ihbar ve şikâyetler Tekel 
Genel Müdürlüğünce müfettiş ve bir başmüffettişe tahkik et
tirilmiş ve neticede ihbar ve iddiaların asılsız ve hiçbirisinin 
sabit olmadığı görülmüş ve bu kere mumaileyhin Büyük Mille^ 
Meclisi Yüce Başkanlığına sunduğu dilekçe üzerine keyfiyet 
Bursa Başmüdürlüğü özlük işleri şubesi amirliğince tetkik ve 
tahkik edilmiş olup iddialarının vârit olmadığı tanzim olunan 
soruşturma raporundan anlaşılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki ihbardan dolayı haiz olduğu yet
kiye binaen lâ.^mgelen tahkikatı yapmış olan Vekâletin yu
karıya alınan cevabına göre bu bapta kominyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına dilekçinin şahsi hak 
noktasından bir iddiası varsa kaza merciine müracaat edebile
ceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

10820/10060 Ahmet Dilber.
Tekel İdaresi. 
Yaprak Tütün Ba
kım işçilerinde'». 
N o . 1 6 ö .

Bursa.

6939 20 . V . 1953
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10821/10061

Dilekçe
No.

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

( IHI*kçe özeti : Ayırma Meclisi
nin kararınım kaldırılması vc ter
fi ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : Hâkimler Kanununun 52 nci maddesi gereğince 
toplanan 2 numaralı Ayırma Meclisince yükselmeye lâyık ol
madığına dair verilen kararın kaldırılmasını ve mahkemede 
söylediği mütalâalarla verilen ve evvelce nazara alınmak is- 
tenmiyen notları nazara alınarak terfi ettirilmesini istemek
tedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Hâkimler Kanunu
nun 35 nci maddesinin son bendi hükmü gereğince 2 . II . 1950 
tarihinde toplanan Ayırma Moclisi Genel Kurulunca 1950 yılı 
sonuna kadar muteber olmak üzere verilen prensip kararının 
birinci maddesinde ise (bir yargıç veya savcının bir yükselme 
süresi içinde Temyiz Mahkemesince incelenmiş karar ve lâyi
halardan aldığı notların yüzde kırkının iyi veya çok iyi olma
sı ve zayıf not miktarının umumi not yekûnuna nazaran yüz
de onu geçmemesi şart) bulunmuş olup mumaileyhin 60 li
ra maaşta iki yıllık yükselme süresini 23 . XII . 1950 tari
hinde bitirmiş olmasına ve bu tarihten itibaren iki yıl ayır
ma incelemesinden geri bırakılmasına dair 2 numaralı Ayır
ma Meclisince verilen karara vâki olan itiraz üzerine Hâkim
ler Kanununun 54 ncü maddesi gereğince Ayırma Meclisi Ge
nel Kurulunca yapılan inceleme sonunda verilen prensip ka
rarı gereğince Temyiz Mahkemesine intikal eden 19 işinden 
7 iyi ve 12 orta not durumuna göre iyi not nispeti yüzde 
kırka baliğ olmadığı cihetle yükselmeye lâyık olmadığı husu
sunda 2 numaralı Ayırma Mefclisince verilen karar aleyhine 
terfii lâzımgeleceğine mütedair itiraz yerinde görülmediğin
den reddine karar verilmiş olduğ-u bildirilmektedir.

Adalet Vekâletinde müteşekkil Ayırma Meclisinin Teşkilâ
tı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesinde sözü edilen (mah
keme tâbirinin şümulüne dâhil olmadığı cihetle dilekçinin 
bu meclis kararına mâtuf şikâyetinin tetkiki hususunun ko
misyonumuzun görevi dâhilinde olduğu ekseriyetle kararlaş
tırıldıktan sonra esas hakkında gereği düşünüldü : Hâkimle
rin terfide esas tutulan ilmi ehliyetin kıstasını teşkil eden not
lar : Vekâlet cevabında da beyan edildiği üzere, dilekçi lehin
de tezahür etmemiş olmasına ve bu itibarla şikâyete mevzu it
tihaz olunan muamele ve kararda bir yolsuzluk görülemerae- 
sine binaen bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Cemal Türkkaıı. 
C. Savcısı. 
Mıu'ur.

6940 20 . V . 1953
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10822/10062 Refik Ozav.
îİcmal Meı'kezi dö
nel Müdürlüğü 
Personel Şubesin
de 3089.
Eskişehir.

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

(Dilekçe özeli .-Kanunsuz tevkifa- 
la ağrınan ücretlerinin reci ve ia
desi hakkında).

Dilekçi 5088 sayılı Kanunla gündelikli işçiler için tamlan 
muaflıktan ancak 353 seri yazılı tamimin neşri tarihinin üç ay 
evvelisine rashyan 5 . 6 .  1951 den itibarjen faydalandırılmış 
olduğundan şikâyetle muafiyetinin 360 seri 3ayılı tamim gere 
ğince mezkûr kanunun yürürlüğe girdiği 1 . 10 . 1947 den baş
latılarak 5 . 6 .  1949 süresine ait vergi farklarının iadesini iste 
mektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Her ne kadar dilekçi 
ücretlerinden 5088 sayılı Kanunun uygulanmaksızın kesilmiş 
bulunan vergilerin 360 seri sayılı tamim de kabul edildiği veç
hile mezkûr kanunun yürürlüğe girdiği 1 . 1 .  1947 tarihinden 
itibaren iadesi icabedeceğini iddia etmekte ise de söz konusu 
genel tebliğ 4936, 5017 ve 5027 sayılı kanunlar gereğince verı-t 
len üniversite tazminatı ile yargıç ve temsil ödeneklerinden 
fazla kesilen vergilerin iadesini âmir bulunduğu gibi alman 
yorum kararı yorum kararı da münhasıran zikredilen ödenek^ 
lere ait olduğundan işbu tamim ahkâmının dilekçi mumaileyh 
hakkında da mümkün olmadığı gibi muafiyetinin alman kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten başlatılmasına da imkân görül
memekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6941 20 . V . 1953

10823,10063 Niyazi Al tay. 
12657/11762 Devlet Üretme Ç 
1334 2 /12436 ■ M ii d ii r ü.

Balâ.

(Dilekçe özeli: Menşeine göre em
sali misil lû terfi ettirilmesi hak
kımla).

Dilekçi : 1946 tarihinde yüksek Uzmanlık Okulu diploma
sını beraber aldığı ve beraberce asker olduğu arkadaşları 25 
lira ile çalışmaktalar iken diploma almak suretiyle evvelâ 30 
liraya ve bilâhara 35 liraya terfi ettirilmiş bulunulmakta ve 
kendisinin ise 30 lira maaş almakta olduğundan ve bu konuda 
Danıştaya açmış olduğu dâvanın da süre aşımından reddedildi
ğinden bahsile durumunun incelenerek emsali veçhile hakkının 
tanınmasını ve terfiinin buna göre düzeltilmesini istemek
tedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında: Balâ Devlet Üretme 
Çiftliği Müdürlüğünü ifa eden dilekçinin durumu genel müdür
lükçe tertiplenen bir komisyonda tetkik edilmiş ve lehine karara 
varılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

göre bu hususta komisyonumuzca artık bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6942 20 V . 1953

İOS‘26 1006.) M. Tevt'ik Kavruk. (Dilekçe özeti : Harb kutnu zam-
I). I). 'i . Sivas Ma- m ınııı fiilî hizmetine sayılması
gazası Müdürlüğü hakkmddj.
Memuru 2573.”). 
S'wi] \V lu.
Si v;ıs

Dilekçi : Birinci Cihan Harbi ile İstiklâl Savaşına iştiraki 
ettiğini kol ve göğsünden aldığı yaralar üzerine üç sene hasta
nelerde tedavi altında kalarak terhis edildiğini ve aldığı vesi
kaya göre Millî Savunma Vekâletince tanınmış olan beş sene
lik harb kıdem zammının Devlet Demiryolları İdaresindeki 
fiilî hizmetine eklenmenini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin asker
lik durumu Millî Savunma Vekâletinden sorulmuş alınan ce
vapta : Mumaileyhin 1 Nisan 1332 tarihinden 31 Ekim 1334 
tarihine kadar büyük harb zammına müstahak olduğu ve İstik
lâl Harbine iştirak etmediği belirtilerek büyük harbde aldığı 
yaralardan dolayı İstanbul’da hastanelerde tedavi altına alına
rak 12 Aralık 1337 tarihinde terhis edildiği ve bu suretle İstik
lâl Harbi zammına müstahak bulunmadığı ve askerî safahatına 
göre iki sene yedi ay Büyük Harbden harb kıdem zammı tesbit 
edilmiş bulunduğu ve orduda yedek subay olarak geçen hiz
metiyle Devlette maaşlı olarak geçen fiilî hikmetleri hakkında 
da halen Millî Savunma Vekâleti ile muhabere yapıldığı ve bu 
muamele neticelenince fiilî ve itibarî hizmetleri idaredeki teka
üde tâbi hizmetlerine ekleneceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar*No. Karar tarihi

6943 20 . V . 1953

10S27 10066 Tuğrul Kavas^il < Dilekçe özeti : f ç sınıflı lise bi
ye ar. firme imtihanına girme hakkı ve-
I > ist* öğrencisi. r ibnesin e dair).
6 A. dan. 
Avdın.

Dilekçiler : Liselerin dört seneye çıkarılmış ve kendileri ise 
1950 - 1951 yılı üç sene üzerinden lise 2 nci sınıfta okurlarken
2 - 3 dersten sınıfta kalma neticesi dört senelik derse tâbi tu
tulmuş ve 2 sene kaybetmiş olmaları mağduriyetlerini mucip
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adî, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

bulunmuş olduğundan bahsile üç sınıflı lisenin bitirme imtiha
nına girme müsaadesinin kendilerine de verilmesini istemekte
dirler.

Milli Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : 1950 - 1951 so
nunda üç sınıflı lisenin 3 ncü sınıfında kalanlara kaldıkları sı
nıf 1951 - 1952 yılında 4 sınıflı lisenin 3 sınıfı haline geldiğin
den dolayı isterlerse okula devam etmeden yılı sonunda yine 3 sı
nıflı lisenin bitirme imtihanına girmeleri için müsaade olun
muş ve aynı müsaadenin dilekçi sahipleri gibi 1950 - 1951 yılın
da 4 sınıflı lisenin 2 nci sınıfında okuyarak 3 ncü sınıfa geçen
lere de teşmili, program farkı dolayısiyle ilgililerin öğrenimin
de boşluk bırakacağından mümkün olmadığı okul dışından im
tihana ise öğrenim bırakıldıktan sonra girildilini, halbuki di
lekçilerin halen öğrenci oldukları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin vâki isteklerinin tervicine 
imkân olmadığı yolundaki vekâlet cevabına göre bu bapta ko
misyonumuzca da yapılacak bir işlem bulunmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

6944 20 . V . 1953

(Dilekçe özeti : Askeri ve sivil 
okullarda okutulması hakkında).

Dilekçi : 1949 yılında ilkokuldan pek iyi derece ile mezun 
olduğunu ve okumak için üç sene zarfında her bir okula müra
caat ettiği halde kabul edilmediğini beyanla askeri ve sivil ve 
sanayi okullarından birinde okutulmasına delâlet buyurulma 
sim istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Düz 
ce’nin Gölyaka Köyünde oturmakta olduğuna göre Bolu Erkek 
Sanat Enstitüsüne kayıt ve kabul zamanında baş vurmuş olsa 
idi durumu incelenerek mevcut barındırma evinde yatırılarak 
gerekli diğer yardımlar da yapılabileceği ayrıca sınıfı iyi de
rece ile geçtiği takdirde yatılı kadrosuna alınması mümkün ola
cağı okulların kayıt ve kabul zamm geçmiş olduğuna göre mu
maileyhin önümüzdeki yıl mezkûr okula zamanında baş vurduğu 
takdirde kayıt ve kabul edilerek gerekli yardımın yapılabile
ceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevalnua 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

lO.^S/lOOfiT N iya zi Ç ıfla k o ğ lu .
K u yu d ü zü  K öyü n d e  
(¡ö lyak a  - Düzce.

6945 20 . V . 1953
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10829/10068 M ustafa D em irdö- 
ğen .
Mal ya Devlet Üret
me Çiftliği Müdii-

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Y

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Askerlikte geçen 
müddetinin terfi süresine ilâve 
edilmesi hakkında).

Dilekçi : 1938 yılında Yedek Subay Okuluna alınıp 1940 
senesinde yedek teğmen olarak terhis edildiği ve kanunda 1939 
senesinden sonra askere gidenlerin askerlik hizmetleri terfie 
s iyilir denildiği halde 1939 - 1940 yılı içindeki askerlik hiz
metlerinin terfi müddetine sayılmaması mağduriytini mucip 
olduğundan bahsile bu askerlik süresinin terfi müddetine ek
lenmesini istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Maliye Devlet Üret
me Çiftliği Müdürlüğünü ifa eden dilekçi mumaileyhin asker
likte geçen sürenin terfi müddetine eklenmesi hakkındaki du
rumu genel müdürlükçe tâli bir komisyonda tetkik edilerek 
lehinde karara varılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta artık komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6946 20 . V . 1953

10831 10070 Fahri Savaşeri.
A rapoğlu  M akası 
T atlıcı üstiicii N<

K oın  a.

(Dilekçe özeti : Tekrtır görevine 
inde re tavzif <dilmesi hakkında) .

Dilekçi : Kadmhan Jandarma komutan vekili bulunduğu 
sırada töyler ürperdici zuhur eden bir katil hâdisesinde yaka
ladığı sanıkların muhafazası sırasında gûya bu sanıklan kay
makam, müddeiumumi ve kendisi döğerek ölümlerine sebebi
yet vermiş olmaları yüzünden Konya Ağır Ceza Mahnemesince 
bir sene sekiz ay ağır hapse mahkûm edilmiş ve bu cezayi ar- 
kadaşlariyle birlikte çekmiş ve arkadaşları bu cezadan sonra 
görevlendirilmiş olduğu halde kendisinin görevlendirilmesine 
5577 sayılı Af Kanunu mâni bulunduğu bildirilmiş olması mağ
duriyetini mucip bulunmuş olduğundan bahsile harbde sağ' 
kolunu kaybeden ihtiyar bir babanın avlâdmın uğradığı bu fe
lâketten kurtarılması için şerefli görevine tekrar iade edilmesi 
husununa delâlet buyurulmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında: Türk Ceza Kanununun 
243 ncii maddesi mucibince Konya Ağır Ceza Mahkemesince 
bir sem; sekiz ay hapse mahkûm olan ve bu hükme göre de 
Askerî Ceza Kanununun 37 ve 30 ncu maddeleri mucibince 
de Ordudan tardedilen jandarma üsteğmeni dilekçinin tekrar 
mesleke alınmasına 5677 sayılı Af Kanununun 7 nci ve Askerî 
Ceza Kanununun 52 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü 
mani teşkil ettiğinden mumaileyhin isteğinin yerine getirilme
sine kanuni imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin tekrar tavzifi hakkındaki
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talebinin tetkiki Kaza merciine ait olduğundan bu hususta ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına ve 
mumaileyhin usulen sözü geçen mercie müracaatta muhtariye
tine karar verildi,

Karar No. Karar tarihi

6947 20 . V . 1953

10833/10071 A b d u lla h  Sönmez, 
ve ar.
Düm'be Köyünde. 
Bursa.

(Dilekçe özeti : Evlerinin yaptı
rılması ve nakdî yardım yapılma, 
sı hakkında).

Dilekçiler : 1949 yılında Avrupa kamplarından yurda golen 
mültecilerden olduklarını arazi ve ev yeri vadedildiğini beyanla 
evlerinin yaptırılmasını ve bir miktar nakdî yardım yapılması
nı istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçilerin 9 . III . 1949 
tarihinde yurda geldikleri ve vilâyet Tuzla Misafirhanesinden 
ellerine 1234/1237 numaralı mülteci karneleri verildiği ve mu- 
maileyhadan Şaban’a 85 lira iaşe 98 lira ibate ve 300 lira döner 
sermaye, Abdullah'a ise 62 buçuk lira iaşe 36 lira 40 kuruş ibate 
ve 300 lira döner sermaye yardımları yapıldığı tahsisat darlığı 
dolayısiyle bugüne kadar evleri yaptırılmıyan bu mültecilerin 
evlerinin inşa ettirilmesi ve kendilerine Ziraat Bankasından 
temin edilmesi hususu valiliğe yazılmış olduğu bildirimektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6948 20 . V . 1953

10834/10072 Zekiye Günalaıı.
Mut talip Cad. 
Ertan So. No. 16. 
Eskişehir.

(Dilekçe özeti : ölen eşi gedikli 
Başçavuş Emin'in yetimlerine 
yardım yapılması hakkında).

Dilekçi : Kocası Gedikli Başçavuş Emin astm hastalığından
14 Temmuz 1949 tarihinde vefat etmiş emeki maaşı bağlanması 
için vâki müracaatları da merhum eşinin 11 sene 13 gün hiz
meti askeriyesi bulunup 20 seneyi doldurmadığından semeresiz 
kalmış ve üç nüfustan ibaret aile efradı perişan ve feci bir 
duruma düşmüş olduğundan bahsile merhumun yetimlerine 
gerekli yardımın yapılmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin ko
casının ölüm durumu 1683 sayılı Kanunun 45 nci maddesine 
ve 4545 sayılı Kanunun biricci maddesine uygun ol
madığı gibi 1683 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi gere
ğince hizmet müddeti 20 yılı doldurmadığından dul ve yetimleri
ne aylık tahsis muamelesi yapılamadığı ve hizmet müddeti 16
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10835/10073

10848/10086

yıldan noksan olduğu için de 3779 sayılı Kanunun 10 ncu mad
desi mucibince tazminat da verilemediği ve kesilmiş olan emekli 
keseneklerinin iadesine - 4807 - sayılı Kanunda bir sarahat bu
lunmadığı için bu hususun is’afına da imkân olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza mercüne ait olduğun 
dan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe sahibinin
;ulı, soyadı ve adresi K o lis.vou kararı ve re  seb ep ten  verildiği

6949 20 . V . 1953

(Dilekçe özeti : Ofis deposuna te
lefon verilmesi hakkında).

Dilekçi : Toprak Mahsulleri Ofisince, Eyüp’teki depolarına 
telefon tesisi için vâki müracaatının yerine getirilmemiş olma
sından şikâyetle komşu bulunan halk kontrplâk fabrikasındaki 
telefon bedelinin yarı, yarıya verilmek şartiyle bu telefon te
sisatından bir t-.n evvel istifade ettirilmesi hususuna emir ve
rilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Bahsedilen depoya 
telefon tesisi için Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul şubesince' 
20 . IX . 1945 tarihinde müracaat edilmiş ise de o zaman sant 
rai ve şebeke darlığı yüzünden telefon verilmediği ve bu istek
3 XI . 1948 tarihinde 1521 sıraya kayden keşfe tâbi tutulmuş 
ise de sahada tevzi kutularında boş devre olmaması sebebiyle 
sıra beklemekte oldukları ve depoya bitişik kontrplak fabri
kasında mevcut olduğu bildirilen telefondan verilmesi isteni
len müşterek posta için bu telefon abonesinin de müracaat ve 
muvafakati halinde icabının yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6950 20 . V . 1953

< D it ekçe özeti : A ç ık ta  kalem <ıa;ı- 
ri m e ıı kul hissele riniu n a m t a rı im 
tapuna tescili h a k k ın d a ).

Dilekçi : Harikzede sıfatiyle iskânlarına tahsis kılınmış 
olan evin Büyük Millet Meclisinin 21 . I . 1942 tarih ve 4598 
sayılı kararı gereğince 1149 metre karelik saha dâhilinde bu
lunan 5184 hiıseli 3 parça gayrimenkul halinde 383 metre ka
relik 1728 hissesinin namlarına tescili icabederken bunun ye
rine ancak 212 his«elik 66;40 metre karelik kısmının uhdele-

Rahmiye Zorol. 
Cumhuriyet Malı. 
Muhittin S o. \o. 44 . 
Trabzon.

A. K. özgüven«-. 
'I'. .M. O. Kyiip. 
Kadife depoları 
Kantar mennıru. 
lSviip - İstanbul.
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No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

rine tapuya bağlandığından bahsile açıkta kalan diğer hisse
lerinin de namlarına tapulanmasmı istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçi ve kardeşi Fah- 
riye’nin aynı konu etrafında daha önce verdikleri dilekçe üze
rine keyfiyet tetkik ve neticede Tarım Vekâletinin 18 Mayıs 
1951 gün ve 4600/7985, 8/24425 sayılı cevaplarında bahsolu- 
nan evin tamamı 5184 sehim itibariyle 5456 sehmi Faik Oda
başı'ya, 1728 sehimi de Hâzineye ayrılması esası navara alı
narak Faik Odabaşı’ya 1082,69 metre kare, Hâzineye de 66,40 
metre karelik yer tefrik edilerek bu rapor üzerine de tescil 
işleminin yapıldığı ve esasen Hâzineye 383 metre karelik bir 
yer bırakılması icabettiği halde bu husustaki eshamın tesbit 
ve tescil muamelesinde hataya düşüldüğü ve bu suretle vu
kua gelen yanlışlığın ıslahı sebebiyle asliye hukuk mahkeme
sine dâva açıldığı ve Hâzinenin temyizi üzerine dosyanın Tem
yiz Mahkemesi Beşinci Hukuk Dairesine sevkedildiği ve bu va
ziyet karşısında idare yoliyle yapılacak bir işlem bulunmadı
ğı bildirilmektedir.

G°reği düşünüldü : Adli kaza merciine intikal etmiş olan 
bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6951 20 . V . 1953

10087 Y u s u f  K u rta ra n . '' (D i l ek çe  özeti  : M â lv l iy e f  maaşı
I-<><».> 11768 G ü llü ce  Köyünde. bağlanmasına da ir ) .

Dilekçi : 1338 senesinde Gümüşane Jandarma Alayında va
zife görmekte iken ayağına âriz olan hastalıktan hastaneye 
sevkedilmiş ve şifayabolamayıp raporla çürüğe çıkarılmış ve 
şimdiye kadar vâki müracaatlarından bir netice alamamış peri
şan bir duruma düşmüş olduğundan bahsile Jandarma Genel 
Komutanlığındaki dosyasının tetkikiyle mâlûliyet maaşı bağ
lanmasını ve Hazine arazisinden miktarı kâfi arazi verilmesini 
istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin iddia etti
ği mâlûliyetinin 1338 senesinde meydana geldiğini ispat edecek
o zamana ait resmî bir vesika ibraz edemediği ve askerlik şube
sinde de buna ait bir kayıt bulunmadığı için hakkında hiçbir 
muamele yapılamıyacağınm evvelce Jandarma Genel Komutan
lığına yaptığı müracaatına cevaben mumileyhe bildirilmiş ve bu 
itibarla 1338 yılında vazifeye giderken mâlûl kaldığını o zaman 
almış olduğu rapor veya resmî bir vesika ile ispat etmediği tak
dirde dileğinin yerine getirilmesine imkân olmadığı bildirilmiş
tir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına
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Bilekçe
No.

10852/10090

10853/10091

10855/10093

D ile k ç e  s a h ib in in

a d ı, s o y a d ı ve a d re s i Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi,

Karar No. Karar tarihi

6952 20 . V . 1953

Halil Yaman. 
Kurtlar Köyünde. 
Hamdibey - Yenice. 
Çanakkale.

Emin Yılmaz. 
Kurtlar Köyünde. 
Hamdibey - Yenice. 
Çanakkale.

Raif Saygınının. 
Yenice Köyünde, 
tnegöl - Bursa.

’ ( Dilekçe özeti : Oğullan için isti •
nilen okul tazminatının kaldırıl
ması re sanat belgesi verilmesine 
dair).

Dilekçiler Oğullan Mehmet Yaman ve Ali Yılmaz Savaşte- 
pe Köy Enstitüsünde öğrenci iken iki defa sınıfta kaldıklann- 
dan okuldan ilişikleri kesilmiş ve o baptaki kanuna göre yapı 
lan masrafların iki misli tazminat olarak kendilerinden istenil
miş olması mağduriyetlerini mucip olduğundan bahsile oğulları 
için köye faydalı sanatkâr olabileceklerine dair birer sanat bel
gesi verilmesini ve 3803 sayılı Kanun mucibince tazminatın kal- 
dınlmasmı istemektedirler.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : 5656 sayılı Ka 
nun 30. IX . 1949 tarihine kadar 4274 sayılı Kanunun 63 ııci 
maddesine göre Köy Enstitüleriyle ilişikleri Kesilen. Öğrenciler 
ve Kefilleri hakkındaki 3803 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi hiik 
münün uygulanmamasını âmir bulunmakta ve adı geçenler ise 
enstitüden 1 . V I . 1950 tarihinde çıkarılmış olup dilekçilerin 
oğullarının mezkûr kanundan faydalanmasına imkân olmadıkı 
gibi köy enstitülerinde köye faydalı sanatkâr değil, öğretir en 
yetiştirildiğinden bu okuldan mezun olmadan aynlanlara halen 
sanat vesikası verilmemekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu 
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6953 20 . V . 1953

(Dilekçe özeti : İskân yardımın
dan faydalandırılması hakkında).

Dilekçi : Bulgaristan göçmenlerinden olduğunu beyanla 
emsalleri gibi iskân edilmesini ve iskân yardımlarından fayda- 
landmlmasını istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçinin iskân hakkı
na sahip ve Bursa Vilâyeti dâhilinde iskâna tâbi tutulması ge
reken göçmenlerden olduğu takdirde ev yeri ve toprak istih
kakı verilmek ve meskeni yaptmlmak suretiyle bir an evvel 
iskânının sağlanması ve neticenin dilekçiye tebliği Bursa Va
liliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Devlet Vekilinin
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

cevabına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına dilekçinin Vekâlet işarı dairesinde işini 
takibetmekte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6954 20 . V . 1953

1 (5,8/1009 (i Veysel Açar.
Kız Orta Okulu R e
sim Öğretmeni. 
Trabzon.

(Dilekçe özeli : 9 senelik kıdemi
nin verilmesi hakkında).

Dilekçi : 30 senelik öğretmen olduğunu ve 20 senesini öğ
retmen okullarında resim-iş öğretmeni olarak, geçirdiğini 1929 
dan 1938 yılma kadar sicil ve terfi şartlan muvafık olduğu 
halde 35 lira asli maaştan 40 liraya çıkarıldığı ve haksız ola
rak 9 senedir 35 lira maaşta bırakıldığını ve bu sebeple mağ
dur edildiğini beyanla bu dokuz senelik kıdeminin verilmesini 
istemektedir.

Milli Eğitim Vekâleti cevabi yazısında : Dilekçinin memu
riyet ve maaşı tarihleri sırasiyle belirtildikten sonra 1 Eylül 
1930 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 1702 sayılı Kanunun 
ikinci maddesinde 35 hra alana bir resim-iş öğretmeninin 18 
sene olması gerektiği halde bu öğretmenin itıdemi ise kanunun 
yayım tarihinde sekiz yıl 11 ay 24 gün olup 40 liraya terfi ede
bilmesi için sözü edilen madde gereğince 18 seneyi doldurması 
gerekmekte olduğundan bu maddeye göre dokuz senelik kıde
minin verilmesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre bu 
hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
dilekçinin dilediği takdirde kaza merciine müracaatta muhta
riyetine karar verildi.

Karar No. Karar tariüi

6955 20-. V . 1953

I Os.)«)/ıoof>7 Muharrem Esen.
I). Ç. Fab. Bak. 
Odacısjı No. 10870. 
Karabük.

(Dilekçe özeti : 12 saatlik mesai
den rr nakil rasılalanndan fayda- 
1« n a m ad ığm d an şikâye t).

Dilekçi : Karabük Demir ve Çelik Fabrikasındaki bütün iş
çiler günde sekiz saat çalıştıklan halde kendi gibi odacıların 
12 saatlik mesaiye tâbi tutulduklarından ve nakil vasıtaların
dan faydalandırmadığından ve iş hizmetli şefinin kendisine 
kötü muamele ettiğinden şikâyetle îş Kanununa tâbi iseler işçi
ler gibi sekiz saat ve müstahdem iseler müstahdemler gibi çalış
tırılmaları hususunun temin buyurulmasım istemektedir.

İşletm eler Vekâletinin cevabi yazısında : İş Kanununun 47 
nci ve İşletme Tüzüğünün 13 ncü maddeleri gereğince vazifeleri 
aslında biteviye sürmeyip vakit, vakit ifa edilmek icabeden 
bâzı işçiler gibi odacılar da giinde 12 saatlik mesaiye tâbi tu-
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tulmakta ve bu vaziyet mevzuata aykırı bulunmadığı gibi, işlet 
melerin vasıtalarından bütün işçiler gibi odacıların da fayda 
landırılmakta olduğu ve müştekinin iç hizmetler şefinin kötü 
muamele ettiğine dair olan iddiası da varit ve doğru olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6956 20 . V . 1953

(Dilekçe özeti : Meyan kökü fab
rikasındaki 25 senelik emeğine 
mukabil tazminat verilmediğin
den şikâyet).

Dilekçi : Menemen’de Amerikan Meyankökü Fabrikasında 
bilâfâsıla 25 sene hizmet ettiği halde hiçbir tazminat vermeden 
işine son verilmiş olması mağduriyet ve perişaniyetini mucip 
olduğundan bahsile gereğinin yapılması ve mağduriyetten vi
kayesini istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : dilekçinin aynı konu 
da daha evvel Vekâlete yapmış olduğu müracaatları cevaplandı 
nldığı gibi son vermiş olduğu 8 . VI . 1951 tarihli dilekçesi de 
incelenmiş ve teşkilâtlarınca hakkında yapılacak bir muamele 
kalmadığı belirtilmiş ve mahkemeye müracaat etmesi 9 . VII • 
1951 giin ve 546 sayılı yazı ile müstediye haber verilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabında da belirtildiği veçhile 
isteğin tetkiki adlı kaza merciine ait olduğundan bu hususta ko 
misyonumuzca b ir  işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6957 20 . V . 1953

( Dilekçi özeti : Muhakemenin 
f/ayrimevkuf olarak devamı, tah
liye edilmesi ve dâvanın nakli 
heıkkında).

Dilekçi : Adam öldürmekten sanık olarak Rize Ağırceza 
Mahkemesinde mevkuten duruşması yapılmakta olduğundan 
ve dilekçede mufassalan arzettiği iddiaların mahkemece naza
rı itibara alınmadığından ve tahliye edilmesine dair vâki mü
racaatının reddolunduğundan ve mâsum olmasına rağmen 
mağduriyetinin devam eylemekte bulunduğundan şikâyetle 
hakikat anlaşılıncaya kadar mahkemenin gayrimevkuf olarak

12014 11161 Hm rullah Okumuş.
Ceza E v in d e  T u 
tuk lu , 
lîi/e .

10860/10098 Hafize Kurudiş.
Esatpa§a Mah. Ya
vuz So. No. 3. 
Menemen.



bilekçe D ile k ç e  s a h ib in in

No. adı, so ya d ı ve  a d re s i Kom isyon kararı ve ne sebepten verildiği

1 ->-'{38/1432t> Osnıan Nuri Uyar.
111. Syy. Tb.
K. BI. Komutam 
üsteğmen.
Van.

I->660/146*22 Münip Atasever. 
16006/14949 Şeyhler Malı. den.

eski Polis Komiseri. 
Erzurum.

devamını ve tahliye edilmesini ve elde mevcut delillerin adli 
tıp meclisine gönderilmesini ve dâvanın Artvin Agırceza Mah
kemesine naklini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin şikayet 
ettiği hususlara yüksek başkanlığınızca vukubulan müracaat
ları üzerine muhtelif tarihlerde cevap verilmiş ve şimdiki 
şikâyeti de evvelki isteklerinin tekrarından ibaret bulunmuş olup 
bir sureti de vekâlete sunduğu ve dâvanın nakli talebini ihti
va ettiği 7 . 1 .  1952 tarihli dilekçesi üzerine iş tekrar ince
lenmiş ve neticede dâvanın naklini icabettiren bir cihet görü
lememiş ve keyfiyet müstediye de tebliğ- edilmiş olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha önce aynı mevzu hak
kında yapmış olduğu müracaat üzerine selef komisyonca 1496 
sayı ile karara bağlanmış olduğu anlaşılan bir hususla ilgili 
istek hakkında komisyonumuzca başkaca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6958 20 . V . 1953

(Dilekçe özeli : . 1 dlî hatmini tas
hihi luıkkmda).

Dilekçi : Üsteğmenlik nasbinin düzeltilmesi talebiyle aç
tığı dâva hakkında Askeri Temyiz Mahkemesince verilen ka
rarda adlî hata bulunduğundan bahsile, vâki talebinin ve mez
kûr kararın Meclis Umumi Heyetince yeniden tetkik edilerek 
mezkûr hatanın giderilmesini ve hakkının da tanınmasını is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin mevcudiyetini iddia ettiği 
hatadan dolayı usulü dairesinde kanun yollarına müracaat ey
lemesi lazımgeleceğinden bu bapta komisyonumuzca muamele 
ifasına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6959 20 . V . 1953

(Dilekçe özeti : İskân edilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Baba ve ananından kendisine irsen intikal edip 
başkaları tarafından gasbolunmuş bulunan mallar karşılığında, 
mübadiller gibi iskân edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı mealde daha önce vâki 
olan müracaatı üzerine keyfiyet selef Dilekçe Komisyonunca 
incelenerek 5 . XI . 1951 tarihinde (213) sayı ile karar* bağ*-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Kom isyon kararı ve ne sebepten verildiği

lanmış olmasına göre bu bapta tekrar tetkikat icrasına mahal 
bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

0960 20 . V . 1953

1.''>717/14677 Tevt'ik Ardallı.
Altıntaş Mah. de. 
Emekli Malmüdürü. 
Keskin.

( Dilekçe, özeli 
hakkında).

Yardıdi yapılmam

1 T>7s:>/147-'>s İ h s a n  İ d i k ı ı t .

K a s i m p a ş a  R ı h t ı m  

i s k e l e s i  N o .  f>ıi. 

K a d ı k ü v  - I s l a n b ı ı

Dilekçi : 10 . XI . 1952 tarihli dilekçesinde tercümei halin
den, eserlerinden ve saireden bahsettikten senra, çok muhtaç 
bir durumda bulunduğunu belirterek kendisine âcilen yardım 
yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Bütçeninden her hangi bir kim
seye nakdî yardımda bulunulabilmek için önce bu hususta bir 
kanun çıkarılmak lâzımgeleceğine ve kanun teklif etmek hakkı 
ise yalnız Mebuslara ve Vekiller Heyetine ait olmasına göre 
vâki talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

K a r a r  N o .  K a r a r  t a r i h i

6961 20 . V . 1953

( Dilekçe özeti : Terfih zamlarının 
artırılması hakkında).

Dilekçi : Kore şehitlerinin ailelerine tazminat, malûllerine 
de ikramiye verileceğini işittiğini, halbuki daha evvel vatan ve 
millet uğruna canlarını feda etmiş veya mâlûl kalmış olanların 
takdimen ve tercihan düşünülerek bu gibilerin ailelerine veya 
kendilerine bahsedilen şekilde yardım yapılması lâzımgeleceği- 
ni beyanla, gereğinin ona göre ifasını veya harb mâlûllerinin 
terfih zamlarının münasip miktarda artırılmasını istemektedir, 

Gereeği düşünüldü : Dilekçinin isteği yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6962 20 . V . 1953

1 — 7  • > 1 / 1  İ S:  W  S i i k r ü  E r h a y s a l .  (D i lekç i  özeti  : M âl fı İni l< kaildi
B a ş b a k a n l ı k  e v r a k  seL'keılilıııısi h a k l ı n d a ).

“  Dilekçi : Başvekâlet motorculuğunu ifa ettiği 1944 yılında
müstacel evrakı Cumhur Başkanlığına götürmekte iken vuku- 
bulan kaza neticesinde kırılmış olan kolunun meflûç kaldığın
dan, Ankara Mevki Hastanesi raporuna müstenit mâlûliyeti- 
nin Başvekâletçe kabul edilerek Kazanç ve mümasil vergiler
den muaf tutulduğundan bahisle 5434 sayılı Kanun hükümle
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rine göre mâlûlen emekliye sevkedilmesini istemektedir.
Başvekâletin cevabi yazısında : Vazife malûlleri hakkmdaki 

müracaatların 5434 sayılı Kanun mucibince belM müddet için
de Türkiye C. Emekli Sandığına yapılmış olması icabetmekte 
olmasına ve dilekçinin şimdiye kadar ne Başvekâlete ve ne de 
Emekli Sandığına böyle bir müracaatta bulunmamasına binaen 
mâlûliyet durumunun incelenmesine kanuni imkân görülmediği 
gibi mâlûliyet maaşı bağlanması hakkmdaki müracaatı üzeri
ne de bir işlem yapılmasına imkân bulumadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe D ile k ç e  s a h ib in in

No. ad ı, s o y a d ı ve ad re s i Kom isyon kararı ve ne sebepten verildiği

6963 20 . V . 1953

148/12247 Abdiilkerim Duman. (Dilekçi özeli : Mâlithıı< I maaşı
llashoea Malı 127. beıglıınmost hakkında).
Ko. No. 41 
A k h isar .

Dilekçi : Birinci Cihan harbinde Kafkas cephesinde yara
lanarak mâlûl kaldığını beyanla, kendisine mâlûliyet maaşı 
bağlanmasını istemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
aynı mevzu hakkında açmış olduğu dâvanın Askerî Temyiz 
Mahkemesince vârit görülmiyerek reddedilmiş bulunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasında mevcut 29 . IX . 1949 
gün ve 816 sayılı temyiz ilâmı münderecatına nazaran dilekçi
nin kendisine mâlûliyet aylığı bağlanması talebi ile Millî Sa
vunma Vekâleti aleyhine açmış olduğu dâva vârit görülmiye
rek esastan reddedilmiş bulunmasına binaen, kaza merciince 
tetkik edilerek yazılı şekilde karara bağlanmış olan talep hak
kında Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 54 ncü maddesine göre 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6964 20 . V . 1953

13224/123.19 Dr. Tahir özüstün. (D ilekçe  özeli  : Kesilen em ekli  eıy-
14255/13279 Set başı İpekçilik lığının ¡'«iziyle birlikle' iadesi  h«k -

16720/15602 Cad. Çukurarabk k ın da ) .

^ )-1 °' **’ Dilekçi : Tabip binbaşılıktan emekliye ayrıldıktan sonra
, a' .  900 numaralı Kanun hükümlerinden istifade ettirilerek Bursa

Belediye doktorluğuna 1931 yılında tâyin olunduğunu, 1945 
yılma kadar hem emekli aylığını hem de belediye tabipliği maa
şını aldığını, ancak o tarihte yürürlüğe giren 4222 sayılı Ka
nunun 21 nci maddesine dayanılarak emekli aylığı kesilmiş ise



—  2 6  —

Dilekçe Dilekçe -sahibinin
NTo. adı, soyadı ve adresi Komisyon kanın \t  ııe sebepten verildiği

de bu muamelenin mezkûr 900 numaralı Kanun hükümlerine ve 
Devlet Şûrası Umumi Heyetince ittihaz olunan 29 . X I I . 1949 
gün ve 639/336 sayılı Tevhidi İçtihat Kararma aykırı bulun 
duğunu beyanla, sözü edilen 422 sayılı Kanun hükmüne istina
den verilmiyen 1 700 lira emekli aylığının faiziyle birlikte keıı- 
dişine iadesi hususunun karar altına alınmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin aynı konu 
ya dair açmış olduğu dâvanın Devlet Şûrasmca reddedilmiş vc 
bu baptaki kararın da muhkem kaziye halini almış olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Şûrası 5 nci dairesinin evrak ara
sında mevcut 22 . X I I . 1947 gün ve 47/653 sayılı ilâmında, di 
lekçiye ait emekli maaşının 4222 numaralı Kanunun 21 nci mad
desine göre kesilmiş olmasında kanun hükümlerine muhalefet 
bulunmadığından bahsile bu baptaki dâva reddedilmiş olması 
na, tashihi karar ve iadei muhakeme taleplerinin keza reddolun- 
muş bulunduğu da bu husustaki ilâmların tetkikmdan anlaşıl
masına ve muahharan Devlet Şûrası Umumi Heyeti tarafından 
verilip 900 sayılı Kanunda yazılı kimselerin sonradan yine bu 
kanunda gösterilen maaşlı hizmetlere tâyini halinde dâhi emek
li aylıklarının kesilmemesi lâzımgeleceğine mütedair bulunan
29 . X I I . 1949 tarihli Tevhidi İçtihat Karan ise makabline şa 
mil olmadığı ve binaenaleyh suduru tarihinden önce hâsıl olmuş 
bulunan muhkem kaziyeleri ihlâl edemiyeceği cihetle mezkûr 
Tevhidi içtihat Karanndan dilekçinin istifade ettirilmesine de 
kanunen ve kaideten imkân görülememesine binaen, vâki t a 
lep hakkında beyan ve izah olunan sebeplerden dolayı komisyo
numuzca muamele ifasına mahal olmadığına ittifakla karar ve
rildi..

Karar No. Karar tarihi

6965 20 . V . 1953

{Dih kı f özeti : istiklâl Madalya- 
sının verilmesi m tekaüt aylığı 
heığlııııması hakkında).

Dilekçi : istiklâl Madalyasının verilmesini, nasıp tarihinin 
düzeltilerek 1945 yılından itibaren emekliye sevkını istemekte
dir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
İstiklâl Madalyası beratını hamil olduğu takdirde mensup bu
lunduğu askerlik şubesine müracaatla madalyasını istiyebile- 
ceği, şayet beratı hamil değilse 977 sayılı Kanuna göre bu 
bapta tâyin kılman müddet 1 Kasım 1926 tarihinde sona ermiş 
olduğundan sönı geçen madalyaya mütaallik talebin yerine 
getirilmesine imkân bulunmadığı ve mumaileyhin askerlik 
safahatına nazaran hizmet müddeti 20 sene 21 güne baliğ 
olduğundan kendisine emekli maaşı bağlanmasına kanunen

14778/13779 Mustafa Rüştü Ata- 
k um an.
Kahramanlar 14'J‘J. 
So. No. 26.
İzm ir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adt, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

imkân görülemediği cihetle emekli keseneklerinin tutarı olan 
3266 lira 89 kuruşun toptan ödendiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiye istiklâl Madalyası hakkın
da berat verilmiş olduğu takdirde bu bapta, yani madalyanın 
teslimi talebiyle mahallî askerlik şubesine müracaat lâzımge- 
leceğine ve nasıp tarihinin düzeltilmesi ve tekaüt maaşı bağ
lanması cihetlerine taallûk eden talep ise idari kaza merciin
ce incelenip karara bağlanması icabeden hususlardan olmak
la dilekçinin bu cihetler hakkında da sözü geçen mercie baş
vurması kanunen zaruri bulunmasına ve 977 sayılı Kanuna 
temas eden vekâlet cevabına göre vâki istek hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6966 20 . V . 1953

1582.1/14774 Abdullah Hüseyin (Dilekçi öleli : S ılef komisyon
16226/1515U Koryiğit. kurun hukkınetıi).

.Muhasebat Divanı 

.Murakıbı.
A ıı kara.

Dilekçi : Kendisine lise olgunluk diploması verilmesi lâ- 
zımgeleceği yolunda daha evvel Büyük Millet Meclisine yap
tığı müracaat hakkında Dilekçe Komisyonunca ittisaz edilen 
3106/952 sayılı Kararın, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesinin ruh ve maksadına uygun olmadığından bahsile, 
bu bapta yeniden tetkikat icrasını ve teşriî murakabenin ica- 
bettirdiği şekilde bir karar verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı mevzu hakkında daha 
evvel yaptığı müracaatın, kaza merciince incelenerek karara 
bağlanmış olan bir hususa taallûk etmesi itibariyle selef ko
misyonca işleme tâbi tutulmadığı bu baptaki cetvelin tetki- 
kından anlaşılmasına ve şimdiki müracaat ise zikredilen 
komisyon kararma itirazı tazammun etmesine ve içtüzüğün 
57 nci maddesinde komisyon kararlarına karşı yalnız mebus
ların itiraz edebilecekleri yazılı olup iş sahiplerine böyle bir 
hak tanınmamış bulunmasına binaen mezkûr son müracaat 
hakkında da zikredilen sebeplerden bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6967 20 . V . 1953

15843/14792 Yaşar Öztiirk. ( Dilekçe özeli : İ'crıtln ı mitosu
As. Stil)»' Dakti’lo ı/ıçirilmesi httkkıneleı),

M em uru .

I >esn i - .Malatva.
Dilekçi : Besni Askerlik Şubesinde daktilograf olduğunu 

beyanla, kendisinin ve emsalinin de ücretten maaşa geçirilme
sini veya doğum yardımı ile çocuk zammından faydalandırıl
masını istemektedir.



-  2 8  -

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

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

Karar No. Karar tarihi

6968 20 . V . 1953

( l)irekç< özeli  : 1'cretler in ın  a r k -  
nlmast h a k k ın d a ).

Dilekçiler : Lâdik Hükümet Dairesi odacıları olduklarını 
ellerine geçen doksan lira ile kendi ve aileleri efradının maişet
lerini temin edememekte bulunduklarını beyanla, ücretlerinin 
artırılmasını ve bu suretle kısmen olsun refaha kavuşturulma
larını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6969 20 . V . 1953

(Dilekçe özeli : f e r t  linin arlınl- 
mıısı hakkında).

Dilekçi : Maliye odacıları ücretlerinin artırılmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6970 20 . V . 1953

( Dilekçe özeti : Maaş baylmması 
hakkındd)'.

Dilekçiler : Eyüp Orta Okulu Tarih - Coğrafya öğretmeni 
iken vefat eden ağabeyleri Tahsin însel’den kendilerine maaş 
bağlanmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre 
kabili terviç bulunmıyan talep hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına ve mamafih dilekçilerin 
isterlerse usulü dairesinde ait olduğu Vekâleti: dahi müracaat 
edebileceklerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

15881/14828 Samiye tnscl vse 
Talât tnsel.
B a ğ d a t  C a d .

No. 256/1.
G ö z te p e  - İ s t a n b u l .

15873/14820 Tahsin l»urlak.
M a liye  Odacısı.  
Pnı îirbaşı.

15871/14818 A. Erdinç, Alınu-i 
Urfalı ve ar. 
llükünıel Tabipliği 
Odacısı.
Lâdik.

6971 20 . V . 1953
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! 1 0 2 /1 4 8 4 8  R ız a  Y u r to ğ lu .

A t p a z a r ı  Y e n ih a y a t  

Mah. d e .  2 / 1  S o . 

N o . 23 .

A n k a r a .

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Emekli maaşının 
artırılması hakkında).

Dilekçi : Mâlûlen emekliye sevkedilerek kendisine 77 lira
30 kuruş aylık bağlandığını ve bu paranın ihtiyacını karşılama
makta olduğunu beyanla, tekaüt maaşının ayda yüz liraya çı
karılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve mevcut kanun hü
kümlerine göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6972 20 . V . 1953

1 5 9 0 9 /1 4 8 5 5  H a ş a n  G e n ç .

O s m a n iy e  K ö y ü n 

d e n .

Giresun.

(Dilekçe özeti : Maaş bağlanması 
veya ikramiye verilmesi hakkın
da).

Dilekçi : Seksen beş yaşında ve yüz elli iki evlât ve torun 
sahibi olduğunu, hiçbir gelir ve kazancı olmadığından çok 
muhtaç bir durumda bulunduğunu beyanla, kendisine maişetini 
temine kâfi bir maaş bağlanmasını veya ikramiye verilmesini is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında koisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6973 20 . V . 1953

I ’> 9 1 8 /1 4 8 6 4  M e r n d u h  G ö k e r .

îk m .  M r k .  2 2 4 . H v .  

N k . U ç.uş. F İ .  B k m . 

S b . K d .  Ü s te ğ m e n . 

K a y s e r i .

( Dilekçe özeti : 5950 sayılı Kanun 
hükmünden istifade ettirilmesi 
hakkında). •

Dilekçi : 5950 sayılı Kanun hükümlerinin kendisi gibi eski 
uçuculara da teşmilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tadil talebini tazammun eden istek, yeni 
bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili bulunduğundan, bu hususta 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasıan mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6974 20 . V , 1953
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Dilekçe
No.

Dilekle sahibinin
adı, soyu d ı vo adresi

15920/14866 Mahmut Balık
ve ar.
Vilâyet odacıları, 
l'rfa.

(Dilekçe özeti : Ücretlerinin artı- 
rihnası veyas çocuk zammı verilme 
si hakkında).

Dilekçiler : Müteferrik müstahdem olduklarını, ayda elle
rine geçen 50 lira ile kendi ve aileleri efradının maişetlerini 
bile temin edemediklerini beyanla, ücretlerinin artırılmasını 
veya kendilerine de çocuk zammı verilmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile 
ilgili olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Kom isyon k a ra n  ve ne sebepten v e rild iğ i

6975 20 . V . 1953

59:18/14882 İbrahim fala. ( Dilekçe özeli : Emekli maaşı bağ-
Akçesine Malı. Ianması hakkında).
S o. 25. 
Koııv  ¡1.

Dilekçi : Devlet Demiryolları idaresinde fiilen yirmi beş 
yıldan fazla hizmet ettiğinden bahsile, kendisine emekli maaşı 
bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile idare arasında bu konuda 
ihtilâf hâsıl olduğu anlaşılmakta bulunduğundan, miistedinin 
usulü dairesinde kaza marciine müracaatla dâva açması lüzu
muna ve bu bakımdan istek hakkında komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6976 20 . V. 1953

»942,14886 Haşan Yanık. ‘ ( Dilekçe özeti : Evvelki Komisyon
Manifaturacı. kararının ref'i hakkında).
Soııuı. Dilekçi : Dilekçe Komisyonunca verilip 47 sayılı cetvelle 

neşrolunan ve kendisine taallûk eden kararın re f’ini ve aley
hindeki hükmün de bozulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ileri sürdüğü istek itirazı ta- 
zammun etmesine ve İçtüzüğün 57 nci maddesinde komisyon 
kararlarına karşı yalnız Mebuslar tarafından itiraz edilebile
ceği yazılı olup iş sahiplerine böyle bir hak tanınmamış bulun
masına ve mahkeme hükmüne mütaallik talep de Teşkilâtı Esa
siye Kanunumuzun 54 ncü maddesi sarahati karşısında esasen 
nazara alınacak hususlardan olmamanma mebni mezkûr son 
istek hakkında da bu sebeplerden komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6977 20. V . 1953
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ÎM’efcçe
Xo.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

1 /14887 Mehmet Dereli.
Hacılıasan Malı. 
Babaeski,

Komisyon karart vc ne seb&pten rorildiği

(Dilekçe özeti : Millî Piyango ke
şidesi hakkında).

Dilekçi : Her ay çekilmekte olan Millî Piyango ikramiyele
rinin daha küçük kısımlara ayrılarak bu suretle daha çok kim* 
selere isabet imkânının sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki isteğinden dolayı Millî 
Piyango İdare Heyetine müracaatta bulunması lânmgeleceğin- 
den bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmanına mahal 
olmadığına ittifakla karar verildi.

* Karar No. Karar tarihi

6978 20 . V . 1953

r>!M4 '14888 Niyazi Taıırıkul. (Dilekçe özeti: Emekli maaşı hak
Itridede So. No. kında).
21 / 2 .

Kız ı ltop rak  - İstan
bul.

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde ve İstiklâl Muharebesin
de subay olarak geçen hizmetlerinin fiili hizmet süresine ek
lenerek emekli aylığının bu esas dairesinde yeniden tahsisini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı konu hakkında açmış 
olduğu dâva Devlet Şurası 5 nci Dairesince esasında tetki- 
kından sonra süre aşımından dolayı reddedilmiş bulunması
na ve bir dâvanın bu suretle reddi keyfiyeti dahi hasım taraf 
lehinde muhkem kaziye teşkil edeceği cihetle mezkûr dâvaya 
mevzu ittihaz edilmiş olan bir hususun komisyonumuzca tek
rar incelenmesine Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 54 ncü 
maddesi sarahatine göre imkân bulunmamasına binaen vâki 
talep hakkında bu sebeplerden komisyonumuzca bir işlem ya
nılmasına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6979 20 . V . 1953

‘■•"is 14012 Haşatı Durak. (Dilekçe Özeti: Askerî Fabrikalar-
( \ r A te 'y e s i  Santral da geçen hizan tinin nazara ahn
Ş ubesin de  \o. 140:>4 ması hakkında).

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinden evvel Askerî Fabrikalar
da. geçen hikmetinin de kabul edilerek emeklilik hesabında 
nazara alınması için ilgili mevzuatta tadilât yapılmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin istidası münderecatına na
zaran sözü edilen ve Askeri Fabrikalarda geçmiş bulunan hiz
meti kanuni imkânsızlık dolayısiyle kabul edilmemiş olması
na ve mevzuatta değişiklik yapılması da yeni bir kanun tek
lifi mevzuu ile ilgili bulunmasına mebni vâki talep hakkında
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Dilekçe
No.

1 (¡007/1

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

komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına it
tifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6980 20 . V . 1953

Halimi K ahram an. (Dilekçe özeti : Serbest bırakılma-
M ü 11 e c i I e i’ k a m ]) 111 < 1 a sı ha kin nda).

^ ‘,s,'mi l|IU- Dilekçi : Bulgaristan'dan göçmen olarak yurda geldikten
sonra Kastamonu’daki mülteciler kampına sevkolunduğunu ser
best bırakılması hakkında Büyük Millet Meclisine yaptığı mü
racaat üzerine Dilekçe Komisyonunca, vekâlet cevabına müste
niden muamele ifasına mahal görülmediği şeklinde karar 
verilmiş bulunduğunu, mezkûr kampta alıkonulmasını icabetti- 
ren hiçbir hali olmadığından hemen serbest bırakılması lâzım- 
geieceğini beyanla, iktizasının bu yolda yapılması hususunun 
karar altına alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin mezkûr kampta alıkonul
masını icabettiren sebeplerin halen mevcudiyetlerini muhafaza 
edip etmediklerinin tetkikiyle neticesine göre muamele ifası 
ilgili vekâlete ait bulunduğundan mumaileyhin usulü dairesinde 
bu vekâlete müracaat etmesi lüzumuna ve vâki talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verild.

Karar No. Karar tarihi

6981 20 . V . 1953

(Dilekçe özeti : 5-İ34 sayılı K an u 
nun 32 nri maddesinin tadili hak
kında).

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun 32 nci mddesi hükmünün sivil 
tayyare makinistlerine de teşmilini temin için mezkûr madde
nin tadilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili, 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Miiııir  El t er.
(i. Ilv. Üs. .M İz. 
( ¡('tıpta Sv .  M e. Ty .  
Mk.
Bandırma.

6982 20 . V . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

İIİOHİ/14959 Mustafa Alev. ( Dilekçe özeti : Kİ,' bir kmıun çı-
Eyüp iskelesi <Jişe karılması hakkında).
Memuru.
Haliç - İstanbul.

Dilekçi : Devlet DenizyyoPan Haliç İşletmesinde çalışan 
memur ve miintahdemlerin şirket zamanında geçen hizm etleri-< 
nin de borçlanma hükümlerine tâbi tutulmasını derpiş eden ek 
bir kanun çıkarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili! 
olan istek hakkında komisyonumuzca muamele ifasına mahal 
bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6983 20 . V . 1953

Hi0.')2/14991 Mukaddes Bildirici (D i l ek çe  özeti  : 5 İH i saı/ılı K a n u -
İstanlml Caddesi nıeıı 75 nei. maddi .sinin tadili hak-
No. 109. kında).
İzmit. Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun, yetim kız çocuklarına, baba

larından intikal eden maaşı, evleninceye veya ölünceye kadar 
alma hakkını veren 75 nci maddesinin, meriyet tarihinden evvel 
yaş haddini dolduruş olmalarından dolayı yetim maaşları kesil
miş olanlara da şâmil bir hale getirilmesini istemektedir.

Gereği' düşünüldü : yeni bir kanun tekifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6984 20 . V . 1953

lH(Ni()/1499g Arsak Çuhacıya». ( D ilekçe  öze t i :  Yarl ık ] ’ e re/isi heık-

Suıltauhamam lliaco- kında).
pıılo Han No. 22, 
İstanbul.

Dilekçi : Haksız olarak adına tarrhedilen Varlık Vergisinin 
istifasını temin için bütün menkul ve gayrimenkul mallarının 
haczen satılmış ve bu suretle tam bir yokluk ve aciz içinde 
kalmasına sebebiyet verilmiş olduğundan ve yaşının ilerlemiş 
bulunmasından dolayı da iş yapacak durumda olmadığından 
bahsile, bahis mevzuu haksızlığın telâfisini istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine nazaran bu bapta ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6985 20 . V . 1953
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L.">+51/14424 Jozef Ayvazoğlu. 
16119/15054 Soğukoluk (jauılar 

Oteli sahibi.
P. <K. No. 229. 
Adana.

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

>ıh
’ İt /.'ı
A7.-i.-i

ı ö :ı  li 
inlisine 
in) ■

S  s i l i l i ! )  I \ n  ;

■şâmil olıhıı'ıi'

Dilekçi : 5678 sayılı Hususi Af Kanunu kendisine de şâmil 
olduğu halde bu kanuna adının yanlışlıkla geçirilmemiş bulun
duğunu iddia ederek vâki zuhulün giderilmesini istemektedir 

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 5678 sayılı 
Kanunun Adalet Vekâletince ihzar ve teklif edilmiş olması ha
sebiyle diğer mahkûmlara niçin teşmil edilmediğinin bilineme
mekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Casusluktan mahkûm bâzı Türk ve Al
man tebaalı kimselerin cezalarının bütün hukuki neticeleriyle 
birlikte affına mütedair bulunan 5678 sayılı Kanun hükümlerin
den istifade ettirilmiş olanların isimleri metinde açıkça göste
rilmiş olup bunlar arasında dilekçinin adı bulunmamasına ve 
iddia edildiği gibi bir zuhulün mevcudiyeti de farz ve kabal 
edilemiyeceğine binaen vâki talebin dikkate alınmasına mahal 
olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6986 20 . V . 1953

16466/15368 Bekir Necati Akın.
Çilehane Mah. No.
10 hanede.
Niksa r.

( !>il</, <;<■ , 
lıı ıılınsılıl; 
lıi İm /»/: ı v

/■'ıııı l. li İslı ıııiııı * 
v/  i i l ir ind in  İnsin

Dilekçi : Evelce yapılan emekli işleminin Binbaşılığa göre 
tashihin: ve tekaüt maaşının da bu rütbe üzerinden bağlanma
sını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 19 Aral’k 
1333 tarihinde ön yüzbaşılığa terfi ettirilen dilekçinin açıkta 
iken 25 Eylül 1339 tarihli Kanunun 3 ncü maddesine tevfikan
10 Şubat 1340 tarihinden itibaren tekaütlüğünün icrası 4 Mayıs 
1929 tarihinde yüksek tasdika iktiran ettiği ve Binbaşılık için 
kanunen muayyen olan terfi şartlarına göre üst rütbeye eh
liyet vo liyakati sicillen onanmak lâzımgelirken böyle bir ona
yın da mevcut olmadığı ve binaenaleyh senelerce evvel yü>’ 
başılık üzerinden yapılan emeklilik işleminin binbaşılığa göre 
tahsisine mevzuat hükümlerince imkân bulunmadığı ve bu 
konuda kaza merciine müracaat etmemiş olan mumaileyh hak 
kındaki muamelenin 3410 sayılı Kanunun muvakkat 2 nci 
maddeci gereğince kesinleşmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yüzbaşılık rütbesi üzerin
den tekaüde sevkı hakkmdaki muamele ve kararın yüksek 
tasdika iktiran etmiş bulunduğu 1929 senesinde mer’i hüküm 
lere göre mezkûr muamele ve karar aleyhinde kaza merciine 
müracaatla iptal dâvası ikame etmesi lâzımgelirken bu lüzu
mu yerine getirmediği ve bu suretle sözü edilen muamele ve
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kararın 3410 sayılı Kanunun muvakkat 2 nci maddesinde de 
beyan edildiği üzere artık katileşmiş olduğu anlatılmasına 
ve bu itibarla vâki talebin komisyonumuzca da incelenmesine 
cevaz ve mesağ görülememesine mebni, bu bapta zikrolunan 
sebeplerden muamele ifasına mahal bulunmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

6987 20 . V . 1953

' 16642 Kemal Turgut (Ja- ( Dilekçi özeti : llakkınılııki nzi!
m ur. kiKirrnnn k<thlınlmıısnı<ı rı sııirı -

Âtıfbey Malı. İhsan ' !/<' ıl(rir).
Sungıı ilkokulu kar
şısı No. 65.
A nk a ra .

Dilekçi : îcra memuru bulunduğu sırada ümmetine para ge
çirdiği iddiasiyle muhakeme altına alınmış ise de neticede 5677 
sayılı A f Kanunu gereğince hakkındaki âmme dâvası düşürül
müş ve bahis mevzuu para da muhakeme ve hükümden evvel 
tarafından tamamen ödenmiş bulunduğundan ve esasen zimmet 
suçu kavli mücerrette kalıp bir suretle sabit olmadığından bah- 
sile, azline dair Vekâletçe ittihaz edilen kararın kaldırılmasını 
ve yeniden bir memuriyete tâyini ile beraber geçmiş maaşları
nın da verilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : incelenen dosyasına 
nazaran dilekçinin muhtelif tarihlerde 8 tevbih ve bir ihtar al
dığı, görevini kötüye kullanmaktan bir ay hapis ve 30 lira ağır 
para cezasiyle mahkûmiyetine ve bu cezaların teciline dair Baf
ra Asliye Ceza Mahkemesinden verilen hükmün Temyiz Mahke
mesince tasdik edilmiş olduğu, zimmetine 200 küsür lira geçir
mesinden dolayı Samsun Ağır Ceza Mahkemesince 5 ay 10 gün 
hapsine mütedair olarak verilen hükmün temyizen tatbikat 
noktasından bozulup mahalline iade edildiği ve bu sırada 5677 
sayılı A f Kanununun meriyet mevkine konması hasebiyle mu
maileyh hakkındaki âmme dâvasının düşürülmüş bulunduğu ve 
bahsedilen 238 lira zimmetin 25 . IX  . 1946 tarihinde Mâliyeye 
yatırıldığı ve temyizin zikrolunan mahiyetteki bozma kararın
dan sonra, zimmete para geçirme suçunun tesbit edildiği Vekâ
letçe kabul olunarak dilekçinin îcra ve İflâs Kanununun 13 ncü 
maddesi mucibince azledildiği ve bu baptaki karar aleyhine 
Devlet Şûrasında açılan dâvanın bu merci tarafından reddo- 
lunduğu ve dilekçinin 5677 sayılı Kanundan, bu azil münase
betiyle faydalanamıyacağından tekrar bir vazifeye tâyini uy
gun görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Adalet Vekâletince 2004 sayılı icra ve 
iflâs Kanununun 13 ncü maddesi hükmüne dayanılarak uygu
lanan mezkûr azil cezasının kaldırılması talebiyle dilekçi tara
fından açılan dâva, Devlet Şûrası 5 nci dairesince incelenerek 
neticede, azle mütaallik muamelede bir kanunsuzluk görüleme-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

diği beyaniyle, 7 . IV . 1951 tarihinde reddolunmuş bulunması
na ve kazai mahiyetteki bu karar karşısında, aynı dâva mev- 
zuunun komisyonumuzca tekrar ele alınması, Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzun 54 ncü maddeninin 2 nci fıkrası hükmünce asla 
caiz olamıyacağına binaen, dilekçinin bu hususta vâki talebi 
hakkında bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına, ancak 
tatbik edilen azil cezasının inzibati bir ceza olması itibariyle 
dilekçinin 5677 sayılı Af Kanunu muvacehesindeki durumunun, 
bu kanunun 7 nci maddesinin tefsirine mahal olmadığına müte
dair bulunan 3 . VIII . 1951 giin ve 1739 sayılı Meclis kararıma 
ihtiva ettiği esaslar dairesinde incelenmiş olduğu anlaşılamadı
ğından, lâzımgelen tetkikatm Vekâletçe bu noktada dahi istik- 
maliyle neticesine göre muamele ifası lüzumuna ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6988 2 0 .V . 1953

liaşkan yeritıe Sözcü
Bilecik Bolu Balıkesir Konya

İsmail Aşkın Ali Fahri İşeri Abdiirrahmun Fahri Ağaoğhı

Elâzığ Kastamonu Tokad Trabzon
Hâmil Ali Yöııey Muzaffer Ali Miıhlo Ahmet Gürhan Salih Esud Alpet

Yozgad 
Faik Erbaş

Yozgad 
Yusuf Karslıoylu

Zonguldak
Ti. Sivişoğlu
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

10200/9477 Hayrettin Yalın.
Zafer Meydanı Men- 
gü Ap. Kal 2, Daire 
S  < l ( ‘ .

Yenişehir - Ankara.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeli : Tasfiye suretiyle 
emekliye ayrılması hakkında).

Dilekçi : 14 sene merkezde ve 11 sene de hariçte mütaaddit 
yerlerde vazife gördüğü halde 5250 sayılı Kanunun geçici madde
si hükümlerine tevfikan yetersizlikle Dışişleri Vekâletince tas
fiye edilerek emekliye ayrılmış olması ailesine ve evlâdına şüp
heli bir hayat tevarüs ettirmiş olduğunu beyanla bunun mesuli
yetinin aranılmasına tavassut buyurulmasını ve on beşe yakın 
âmirlerinden tezkiye edilmesine lüzum gösterilmesini iste
mektedir.

Dışişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 5250 sayılı Kanunun 
geçici maddesinin son fıkrası gereğince teşekkül eden komis
yon tarafından yapılan incelemeler neticesinde, Vekâlet teşki
lâtında dilekçiden yeter derecede istifade edilemiyeceği neti
cesine varılmakla hakkında aynı maddenin ikinci fıkrası 
mucibince ve 1683 sayılı Kanunun 13 ve 26 nci maddeleri hü
kümleri tatbik edilmek suretiyle emekliye ayrılmış ve kesinleşmiş 
olan muamele hakkında ileri sürülecek bir mülâhaza bulun
mamış olduğu bildirilmektedir.

Dışişleri Vekâletinden mümessil olarak gönderilen Sicil Mü
dürü Hakkı Kentli’nin dilekçi hakkında mahrem dosya münde
recatına atfen verdiği izahat dinlendikten sonra gereği görüşü
lüp düşünüldü :

Dilekçi Hayrettin Yalın’m 5250 sayılı Kanunun muvakkat 
maddesine tevfikan emekliye sevkı hakkındaki karar ve mua
melede bir isabetsizlik ve kanunsuzluk bulunmadığı bu bapta 
yapılan tetkikat ve adı geçen Vekâlet temsilcisinin mahrem si
cil dosyası münderecatına atfen vermiş olduğu izahattan anlaşıl
mış olduğundan, mumailey dilekçinin vârit görülmiyen talep ve 
şikâyetinin reddine ittifakla karar verildi.

Karar -No. Karar tarihi

6989 2 . VI . 1953

Başkan yerine 
Bilecik 

İsmail Aşkın

Sözcü
Bolu Konya Elâzığ

Ahdiirrahman Fahri Ağaoylu Jlâmif AH Yöney
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OümüşaiH' 
Ahmet Kemal Varitle

Tokad 
Ahmet Gurkun

Kastamonu Malatya
Muzaffer Ali Mühto Nuri Ocakeıoğlu

Trabzon 
Salih I-J.sad AIperen

(Dilekçe sayısı : 79)

Malatya
Ab (tül kadir Özbay



Dönem : IX T. B. M. M. Toplantı: 4

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

*8 Sayı : 74= 9—

9 .  X I .  1953 Pazartesi

Dilekçe sahibinin 
itli, soyadı ve adresi

lııorj Haşini Nahit Krbil. 
Avukat.
Nazifbey
Kadıköv

So. No. 54. 
- İstanbul.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Komünizm ile mü
cadele rehberi adlı enerinin satm
alın m as ı hakkın da).

D ilekçi : Kom ünizm le M ücadele R ehberi adlı eserinden sa- 
tınalm m ası hakkındaki m üracaatının is 'a f  edilm ediğinden şi
kâyetle bu seneki tahsisatın ne g ib i eserlere sarfedild iğin in  
bir heyet m arifetiyle teftiş edilmesini istem ektedir.

Adalet V ekâletinin  cevabi yazısında : Kom ünizm le M üca
dele Rehberi adlı kitap nıevzuunun m esleki görülm em esi do- 
layısiyle m ubayaası im kânı bulunmamış olduğu ve tahsisatın 
yalnız hukuki eserlere, hukuki dergilerin  abone olunm asın
da sarfed ileceği bildirilm ektedir.

Ekonom i ve T icaret V ekâletinin cevabi yazısında ise : V e
kâlet k itaplığı için  alınmakta olan kitapların bilhassa iktisadi, 
malî ve hukuki meslek m evzularını ilg ilendiren eserler teşkil 
eylediğini, ancak yayın  ödenekleri nispetinde kitap alınm ak
ta olduğunu ve bu itibarla da dilekçinin şikâyetinde haklı o l
m adığı bild irilm ektedir.

M illî E ğitim  Vekâletinin cevabi yazısında da: Kom ünizm le 
M ücadele R ehberi adlı eser, aslında m illiyetçi beyannam esi 
başlığını taşım aktadır. (D ış kapaktan bir yıl önce basılan iç 
kapakta bu isim vardır .) eser haddizatında sü b jek tif bir be 
yannam e ifadesiyle yazılmış bir polem ik m ahiyettedir, m esle
k i ve ob jek tif b ir kitap vasfını taşım am aktadır. Bu bakım 
dan evvelce m üellifin  vekâlete vâki m üracaatında okullara 
tavsiye edilm ediği g ib i okul kitapları içinde satın alınmamıştı. 
A ncak bir m iktar satın alınarak genel k itaplıklara gön d e
rilm iş olduğu bild irilm ektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin  m ahiyetine ve yukarıya alınan 
vekâletler cevabına göre bu hususta kom isyonum uzca bir iş
lem yapılm asına mahal olm adığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6090 25 . V  . 1954



—  2 —
Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, sovadı ve adressi

10844/10082 Haşan Yıhnaz ve ar.
Kantariz Köyünde. 
Şarkışla.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe iketi : Ellerinde bulunan 
e/ueuli melri<l,’cye ail toprakla
rın alınmamasına dair).

Dilekçiler : Köylerinde bulunan emvali metrûke arazisini 
ihtiyaçlarına göre işgal ve ziraat etmekte oldukları halde hak
sız ve kanunsuz olarak ellerinden alınarak başkalarına verilme
si mağduriyetlerini mucip olduğundan bahsile bu toprakların  
kendilerine iade edilmesini istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin aslen 
merkez kazasının Mehmedik Köyünden olup bir müddetten be
ri Şarkışlanın Kantariz Köyünde hiçbir makamın emir ve mu
vafakati olmaksızın bu köyde füzulen arazi işgal etmek maksa- 
diyle yerleştikleri ve kaza nüfusunda kayıtlı o lm ad ık ları ve 
mezkûr araziden bir kısmının 37 haneden ibaret olan yeni göç
menlere tahsis edildiği ve müstedilerin işgallerindeki top rak 
lardan fazlasının müstahiklerine tevzi edilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6991 25 . V . 1953

10845/10083 Mustafa Esen.
Kâğıt Fabrikasında. 
Odun selülozunda. 
(3113) No. da.
İzmit.

(D i l (L e e  özeti  : Toprak ve ev pa
rası reri lmesi  hakkında).

\
Dilekçi : 1939 yılında Romanya’dan yurda gelerek İzmit'in 

Hikmetiye Köyüne iskân ve bir miktar da toprak verilmiş ise 
de verilen toprak az olduğundan bahsile bu toprağın fazlala?- 
tınlmasını ve ev yapmak üzere 300 lira nakdî yardım yapılnu- 
sını istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : İzmit’in Hikmetiye K;) 
yüne yerleştirilmiş olan göçmenler meyanında dilekçiye de nü
fusuna göre ve emsaline olduğu gibi yeter miktarda toprak ve 
rilmiş olduğu anlaşılmış ve bu seneki bütçede ödenek kalm am ış 
olduğundan şimdilik ev yapmak için para yardımı yapılmasına 
imkân görülemediği gelecek yıl bütçesiyle bu hususta tahsis:’ - 
sağlandığı takdirde bu dileğinin yerine getirilmesinin ancak 
mümkün olacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Devlet Vekilinin 
cevabına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

K a ra r  No. K a ra r  taril'

6992 25 . V . 1053
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Dilckrp Dilekçe sahibinin

\o. adı, soyadı ve adresi

10084 Mehmet Filorya.
Kara tepe Köyünde. 
Sarayönü - Konya.

Komisyon kararı ve ne «ebepten verildiği

( Dilekçe özeti : Tertip edilmiş 
olduğu yerden Konya Vilâyetine 
nakledil menine dair).

Dilekçi : Sinob Vilâyetinin Kalaba Bucağına tertip edil
miş olan babası Osman Aksaç’la anası ve kız kardeşinin, Hü
kümetten hiçbir yardım istemeden her türlü ihtiyaçlarını ve 
yol paralarım bizzat temin etmek şartiyle kendisinin iskân 
edilmiş olduğu Konya Vilâyetinin Sarayönü Bucağına bağlı 
Karatepe Köyüne nakledilmelerini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Adı geçenin bu dile
ğine müstakil aile reisi olan babası da iştirak ettiği takdirde, 
iki valilik arasında muhabere edilerek isteklerinin yerine ge
tirilmesi ve sonunda dilekçe sahibine de bilgi verilmesi Kon
ya ve Sinob Valiliklerine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Devlet Vekili
nin cevabına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6993 25 . V . 1953

40.'!/10,>96 Bilâl Demirel ve ar. 
Baskülcü.
Beçikdüzü - Vakfi- 
kebir.

(Dilekçi özeli : Basküllerinin 
damgalanmamasından şikâyetle, 
Muamele Vergisinden tadilât ya
pılması ve vergi borçlarının kal
dırılması hakkında).

Dilekçiler : Günlük maişetlerini temin için imal edip dam
gaya arzeyledikleri basküllerin damgalanmaması yüzünden mes
leklerini terke mecbur edilmelerinden şikâyetle basküllerinin 
damgalanmasına mâni olunmamasını ve Muamele Vergisi Ka
nununda tadilât yapılırken motorsuz ve iptidai şekilde baskül 
imal edenlerin vergiden muaf tutulmasını ve teraküm etmiş 
bulunan vergi borçlarının kaldırılmasını ve yapılmakta olan ta
kibatın yeni kanun çıkıncaya kadar durdurulmasını istemek
tedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin baskül
lerinin damgalanması hususu İktisat ve Ticaret Vekâletince 
incelenmiş varılan sonuç mahalline telefonla bildirilmiş ve 
aletlerin hiçbir suretle muayenelerinin geciktirilmediği an
laşılmış ve iptidai baskül imal edenlerin Muamele Vergisin
den muaf tutulmaları hakkındaki talebin vekâletçe hazırla
narak Büyük Millet Meclisine sunulan kanun lâyihasında der
piş edilmiş olduğu ve ödevlilerin aynı mahiyette Büyük Mil
let Meclisine vâki olan müracaatları üzerine başkanlığınıza 
sunulan 30 . XI . 1951 giinlü yazıda da arzedildiği veçhile 
Muamele Vergisi ve cezalarında kanun hükümlerine aykırı
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Di'ek re Dilekçe sahibinin

NT(>. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve n# sebepten verildiği

bir cihet olmadığı ve esasen mükellefler tarafından vâki iti
raz ve temyizleri üzerine olayın itiraz ve temyiz komisyonla
rına intikal etmiş bulunduğu ve teraküm etmiş vergi ve ce 
zalarm kaldırılması ve yapılan takibatın durdurulması ta
leplerinin de kabulünün imkânsız bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Malî kaza mercilerine intikal etmiş 
ve evvelco selef komisyon tarafından da 4054 sayılı Karara bağ
lanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar taı-ihi

6994 2 5 .V .1953

(D ilek çe  özeti : T e r f i  ettirilm işi 
hakkında).

Dilekçi : Senelerden beri nahiye müdürlüğünde çalışmakta 
olduğunu kadrosuzluk yüzünden terfi ettirilmediğini ve mağ
dur bir duruma düştüğünü beyanla kadro verilmek suretiyle 
hakkının tanınmasını ve bir üst dereceye terfi ettirilmesini 
istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 20 liralık 
kadroda 30 lira maaşı 29 . VIII . 1947 tarihinden beri almakta 
olup aynı şekilde maaş alan nahiye müdürleri arasında kıdem 
itibariyle 78 nci sırada gelmekte olduğu ve bir üst derece 
kadro açıldıkça sırasiyle terfi cihetine gidileceği ve hâlen bir 
üst derece kadro teminine imkân bulunmadığı bildirilmektedir

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet ecvabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tar ih i

6995 25 . V . 1953

(T erfi müddetinin in; yılda yapıl
ması hakkında).

Dilekçi : ilk öğretmenlik görevine 1942 yılında başladığım 
ve şimdiki terfiinin 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
E fıkrasının 2 nci bendine göre yapılmadığını beyanla asker 
likte geçen sürenin 5585 sayılı Kanun gereğince tam olarak 
terfi süresine eklenmesini veya ikinci vazifeye başlayışının 
göz önünde tutulursa ilk terfiinin üç yılda yapılmasını ve mağ
duriyetine son verilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : 25 lira maaşın 
terfi süresini doldurmadan ayrılmış olan ve ancak yüksek tah
silini ikmal ettikten sonra yeni tahsil derecesi dikkate alınarak 
doğrudan doğruya 30 lira maaşla şimdiki görevine tâyin edilen 
dilekçinin almakta olduğu 30 lira maaşın terfi süresini 3656

11412/10604 Mustafa (>k.
Erkek Orta Sanat 
Okulu Toplu D e r s 

ler Öğretmeni.
( İCİİİH»! ıı.

11411/10603 Sami Oltulu.
Baziki .Vahiye Mü
dürü.
Bozova - Urfa.
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bilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin E fıkrasının 2 nci bendine 
göre 30 . XI . 1952 tarihinde dolduracağı ve mumaileyhin 4379 
sayılı Kanundan faydalandırmak suretiyle 20 liradan 25 liraya 
terfi ettirildiği ve ayrıca 5585 sayılı Kanundan istifadelendi- 
rilmesine kanunen imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına, 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin kaza merciine müracaatta muhtari
yetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6996 25 . V . 1953

10606 Süleyman (Jetili
kaya .
Sıtma Savaş Me
muru.
Çine.

(Dilekti özeti : \umnttı lah rol ıl
ının 177 lira d t lir V erg isimlin 
ş i k â y e t ).

Dilekçi : 5421 sayılı Kanunun 53 ncü maddesi hiçbir vilâyet 
ve kazada tatbik edilmediği halde kazalarında bulunan sağ
lık memurlarından yalnız 6 kişiye senelik 1 200 lira kazanç he
sabiyle 177 lira Gelir Vergisi tarholunması mağduriyetini mu
cip olduğundan şikâyetle gelirlerine göre ödiyebilecek Ge
lir Vergisine tâbi tutulmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5421 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun ücretler hakkmdaki hükümleri 1951 Bütçe yılı 
iptidasında yürürlüğe girmiş bulunduğuna göre dilekçinin ver
gisine matrah ittihaz olunan götürü kazancı, hakkında tatbiki 
icabettiren en az geçim indiriminin dununda kalmış ve bu 
suretle ortada vergi tarhını icabettiren bir matrah mevcut 
bulunmamış olduğundan mumaileyh adına salınmış bulunan 
verginin kaldırıldığı anlaşılmış ve 1952 yılı götürü kazançları
nın yeni baştan takdiri Vekâletçe muvafık görülmüş ve bu 
hususta gerekli tebligat yapılmış ve yeniden yapılacak takdir 
arasında sağlık memurlarının durumunun da göz önünde bulun
durularak götürü kazançlarının ona göre tâyin olunacağı ve bu 
suretle müstedinin şikâyetini mucip bir cihet kalmıyacağı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına dilekçinin ihtilâf zuhur ettiği takdirde kaza mer
ciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6997 25 . V  . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Kom isyon kararı ve ııe sebeptftn verildiği

1420/KMM2 Ahmet Ütıay ve ar.
Sıt ma.suyu Köyünde. 
Çarşamba - Samsun.

(Dilekçe özeti : Verilen HHi'm 
avanslarında ı/olsuzluk bulınuhı- 
f/una dair).

Dilekçiler : Köylerine gelen eksperler köyün ileri gelenle
re avans verdikleri halde kendilerine verilmediğinden ve bu 
yüzden tütün istihsalinin noksan yapılmakta ve mağduriyetle
rine sebebiyet verilmekte olduğundan şikâyetle bir heyet tara
fından keyfiyetin tetkikiyle bu mağduriyetten vikayelerim 
istemektedirler.

Gümrük Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerden Ah
met Onay, Halis Yıldız, Ömer Karpuz ve Hüseyin Yıldız ın 
tütünlerinin talimata uygun olmaması sebebiyle kendilerine 
avans verilmesi cihetine gidilemediği avanslanan tütünlerin ise 
talimatta yazılı yüksek vasıflı tütünler olduğu ve keyfiyetin 
dilekçilerden flyas Düzgiin'e izah edilmesi üzerine mumailey
hin hiçbir suretle müşteki olmadığını beyan etmekle beraber 
adı geçen cüzdanlarını avanslamak istemediğini ve esasen bu 
müracaattan haberi olmadığını ve mührünün taklit edildiğini 
ve istidayı hazırlıyanlar hakkında kanuni takibat yapacağını 
ayrıca ilâve etmiş olduğu bildirilmektedir..

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Krar No. Karar tarihi

6998 25 . V . 1953

11422/10614 Ziya Viicel.
4. M ot. Is. Tb. 
Ayıı. Say. 4. S. 
Me.
Bolayır.

(Dilekçe özeli: İ ç senede hır hrji 
I j V .  1 1liril-mcsi ve emir i ri verihr.ı *ı
lls. halikında).

Dilekçi : 25 seneden beri orduda hesap memuru olarak ça
lışmakta olduğundan ve halen ordudaki hesap memurlarının ço- 
ğunun lise ve muadili okul mezunu olup yedek subay tahsili gör 
dükleri halde hiç tahsili olmiyan marangoz, demirci, saraç ve 
nalbant ustaları da hesap memuru ile müsavi tutulmakta ve bı 
lûmum sivil memurlarla ordu subayları her üç senede bir terfi 
ettirilmekte iken hesap memurlarının dört senede bir terfi etti 
rilmekte olması ve rütbeleri ne olursa olsun levazım subayla
rının emrine verilmiş olması ve bütün subaylara emir eri verilip 
kendilerine verilmemesi ve kisvelerdeki değişikliğin orduda iki 
lik yaratmış bulunması ve bu hallerin düzeltilmesi cihetine gi
dilememiş olması adalet prensiplerine uygun olmadığından bah- 
sile orduda çalışan hesap memurlarının durumunun yeniden göz 
den geçirilerek terfi, hizmet eri, rütbe ve salâhiyet m eselele
rinin düzeltilmesini ve askerî memur sınıfından çıkarılarak su
bay unvanının verilmesini ve mağduriyetinin önlenmesini iste 
inektedir.
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Dilekçe
No.

1 1-1'-I l()(il

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

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 2016 sayılı Ka
nunun birinci maddesi sanatkârları da hesap memurları gibi as
kerî memur kabul etmekte olduğu ve 1455 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesi gereğince yüksek tahsili olmıyan askerî memurlar ter
fi için her rütbede subaylara mahsus bekleme süresinden bir 
yıl fazla beklemekte bulunduğu Ordu Dahili Hizmet Talimatna
mesinin 17 ve 477 nci maddelerine tevfikan hesap memurlarının 
vazifelerinden dolayı rütbe tasrih etmeksizin levazım müdürü
ne ve müdür bulunmıyan yerlerde iaşe subaylarına karşı mesul 
tutulmakta olduğu ve kendilerinden rütbe ve kıdemce küçük 
olan levazım subaylarının maiyetlerine verilmeleri mevcut mev
zuata aykırı olmadığı ve 1600 sayılı Kanun askerî memurlara da 
hizmet eri verileceğine dair bir hükmü ihtiva etmemekte olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgi
li olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6999 25 . V . 1953

(Dilekçe iizeti : Aleyhinde verilen 
hükümde adlî hata bulunduğuna 
dair).

Dilekçi Mecnun bulunan karısı Halime kendisini asmak su
retiyle intihar etmesi sebebiyle Hükümet doktoru tarafından 
verilen rapor üzerine mahkûm edilmiş ve verilen hükümde adlî 
hata bulunmuş olduğundan bahsile dosyanın celp ve tetkik edi
lerek bu hatanın tashih edilmesini ve kararın kaldırılmasını is
temektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Nikâhlı karısı Hali
me’yi kasden öldürmekten sanık dilekçi hakkında Diyarba
kır Ağırceza Mahkemesince yapılan muhakeme sonunda : Mu
maileyhin 14 sene 8 ay müddetle ağır hapis cezasına mahkûm 
edildiği ve bu hüküm Temyiz Mahkemeli Birinci Ceza Daire
since 1 0 . X .  1951 tarihinde onanmak suretiyle kesinleştiği 
ve hükümde kanuna uymıyan bir cihet bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Asli kaza merciince incelenerek ka
rara bağlanmış ve Temyiz Mahkemesince onanmak suretiyle 
kesinleşmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Muşta fa Şaşmaz. 
Ceza evinde tutuklu. 
Diyarbakır.

7000 25 . V  . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

11423/10(517 Tevt 'ik  Sarı ve ar. (D ilek ç e  öz e ti : f fü k iim d  lıınıfuı- 
<tau u a p tın lı ı> rerilen  evlerin h, 
di llerin in  a f f ı  d itm esi hakl imin/.

Yii/.evlcr Alalı. dv. 
Muhtar.
A m a sya . Dilekçiler : 1940 senesinde Amasya'da vukua gelen sey

lapta hasara uğrıyan ve yıkılan evlerinin kerestelerinin ken

dilerine ev yaptırılacağı behanesiyle ellerinden alındığından 

ve teberrülerle yaptırılan ve her biri 2 - 3 bin liraya m al olabi

lecek evlerin 6 şar bin lira üzerinden borçlandırıidıkları ve bu 
borçlarını verememeleri yüzünden ev eşyalarının Mâliyece 

haczedilerek satılmakta olduğunu beyanla ev bedellerinin af

fedilmesini istemektedirler.
Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Seylâptan zarar gö

ren yurttaşlara yardım olmak üzere Bayındırlık Vekâletince 
1 9 4 8  yılında yaptırılmış bulunan ve beherinin maliyet bedeli 
alt-ı bin lira olarak tesbit edilen 100 evden 67  evin maliyet 

bedelinin yüzde ellisinin yardım olarak kabuliyle yüzde elli

si karşılığında ve geriye kalan 33 evin de maliyet bedelleri 
üzerinden faizsiz olarak ve bedelleri 25  yılda müsavi taksitte 

tahsil edilmek şartiyle muhtaç vatandaşlara tevziine Vekil

ler Heyetince 27  . X  . 1949  tarihinde karar verilmiş ve bu ka

rar dairesinde borçlanma muamelesi yapılması mahalli vali

liğine tebliğ edilmiş ve borçlu vatandaşlardan mühim bir kıs

mının müracaatlarından 2 5  sene ve 25  taksite bağlanan borç

tan vâdosi gelen taksitlerin ödenmediği vc bu sebeple hakla
rında icrai takibata geçildiği anlaşılmış ve borçlarının tama

men kaldırılmasına halihazır mevzuatın müsait olmadığı an
cak Hazine alacağının 1953 senesinden tahsiline geçilm esiyle 
borçlulara ödem e kabiliyeti verilmiş bulunduğu ve eski gay- 
rimenkullere ait kerestelerin toplanması keyfiyeti Bayındır
lık Vekâletini ilgilendiren hususattan bulunduğu cihetle bu 

bapta bir mütalâa serdine imkân görülememekte olduğu bil

dirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Yarı maliyet bedeli üzerinden muh

taç olanlara tevzi edilen evlerin borçlandırılmış olan diğer 
sınıf bedelinin de terkini keyfiyeti yeni bir kanun teidifı 
mevzuu ile ilgili olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir 

işlem yapılmasına mahal bulunmadığına ve bahis mevzuu ke

resteler hakkında da dilekçilerin alâkalı vekâlete veya ait ol
duğu kasa merciine müracaatta muhtariyetlerine ittifakla ka

rar verildi.
Karar No. Karar tarihi

7001 2 5 . V . 19?3
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bilekçe Dilekçe sahibinin
NTo. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

¿6/10618 Bekir Top ve ar. ( Dilekçi özeti: Topraklarının göç-
Akkaya Köyünde menlin verilmesinden şikâyet).
M ııh lar, 
Sivas.

Dilekçiler : Köylerinin 37 haneden ibaret 350 nüfuslu ef 
i adı ailesi olduğunu ve toprklarmın köy halkına kâfi derece
de olmadığı halde Sivas Valisinin kanun hilâfına bir kısım 
topraklarını ellerinden alarak göçmenlere vermiş olması mağ
duriyet ve perişaniyetlerini mucip olduğundan bahsile Hâzi
neye ait diğer topraklardan verilmesi ve topraklarının ellerin
den alınmamasını istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçilerin köyünde 
bulunan 46 aile reisinin toprağa muhtaç ve kanunen hak sahi
bi bulunan 27 aileye asgari 50 şer dönümden başlamak üzere 
toprak verildiği ve 13 ailenin de işgallerinde bulunan Hazine 
arazisinden kendilerine yetecek miktarının ellerinde bırakıla
rak fazlasının göçmenlere tevzi edilmiş olduğu diğer altı ailenin 
de ellerinde yeter derecede tapulu arazi bulunması veya çiftçi 
olmaması gibi sebeplerle bu tevziden kanunen istifade edeme
miş oldukları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7002 25 . V . 1953

1)27/1061!) ('emil Arıksan. (Dilekçe özet-î: Deniz subaylarının
'»'iiksek Denizcilik miıl.lese¡> haklan lıakl.ında bir
Okıılu Mezunları ( 'e- madde Hâresine dair).

i"-'"' * V 1,1 11 Dilekçi : 1948 - 1949 ders yılı Yüksek Denizcilik Okulu me
zunlarından olduğunu ve Milli Savunma Vekâletinin yeni bir 
yedek subay kanunu lâyihasının hazırlanmakta bulunduğunu 
öğrendiğini bu lâyihanın kanunlaştığı takdirde o seneki mezun 
üyelerine müktesep bir hak tanılıp tanmmıyacağınin, tanınmaya
cak ise askerlik ödevlerini 1951 Kış devresine bırakılmak için 
eski Vekiller Heyeti kararının iptali bu mümkün olmadığında 
yeni kanuna üyelerin durumları ile müktesep haklarını tebarüz 
ettiren bir madde konulmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Yedek subay 
kanunu yeni lâyihasında dilekçede belirtilen durumda bulunan
lar hakkında hükümler konulmuş ve yeni lâyihada mevcut hü
kümler Yüksek Meclis tarafından kabul edilmesi halinde is
teklerinin yerine gelmiş olacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzu ile ilgili



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

11+2S/I (k;ü()

11

olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7003 25 . V . 1953

1 iiisııü*Kıîı<; ve ar. (Dilekçe özeti : Çetooğullarınıı1
Misi'iç Alalı. Al itli- yaptıkları eşkıyalık ve zulümleri
tarı. ' ¡tin öııh itmesine dair).
K U el :t I

el ı.v le.
Tiiiıirih - İra

Dilekçiler : Şeyh Sait isyanında idam edilen Çeto'nun oğul 
ları babalarının yolunu takip ederek adam öldürmc-k. ırza geç
mek, mal gasbetmek gibi cürümlerle intizam ve huzuru sekteve 
uğratmakta ve feci vakalara yol açmakta olduklarından bah- 
sile bu adamların yaptıkları haksızlıkların ve hareketlerinin 
önünün alınmasını ve gereken muamelenin yapılmasını istemek
tedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Henüz Adalete intikal 
edecek bir olayın vukubulmadığı ve böyle bir olayın vukubulma- 
ması için de gerekli mâni zabıta tedbirlerinin alındığı ve esa
sen de imzası bulunan Şikiftan Köyü Muhtan Eyüp Altaç’ın 
mezkûr dilekçeden haberi olmayıp dilekçedeki imzanın da ken
di tarafından atılmadığını ifade ettiği Siird Valiliğinin işa
rından anlaşılmış ve müstedilerin Vekâlete vâki müracaatlarını 
karşılık olarak bu yolda tebligatta bulunulmuş olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cavabmda, icabeden tedbirin 
alınmış olmasına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7004 25 . V . 1953

II•'■•■»in Hikmeti I )(•!:- (Dilekçe özeli : Vatandaşlığa ah)
yani. ması hakkında).

Dilekçi : 1923 senesinde İstanbul’da doğduğnnu babasının 
İran’lı olması dolayısiyle kendisinin de aynı tebaada sayıldığını 
fakat anasının aslen Türk ve Giresunlu olduğunu ve 1941 sene
sinde Giresun Lisesine devam ettiği zaman vâki müracaatında 18 
yaşını doldurmadığı için vatandaşlığa kabul edilmediğini ve 
Tahran Büyükelçiliğine vermiş olduğu istidasına cevaben gûya 
beş sene Türkiye’de oturmadığından 1312 sayılı Kanuna göre 
vatandaşlığa alınamıyacağı bildirildiğini beyanla kardeşlerinin 
ve kendisinin perişaniyetine ve mağduriyetine mahal bırakıl
mamak ve Türkiye’ye dönmek ve vatandaşlığa kabul edilmen 
üzere lâzımgelen muamelenin bir an evvel yapılmasını istemek
tedir.

Dışişleri Vekâletinin cevabi yazısında : İçişleri Vekâletinden



—  1 1  —

alman cevapta : Iran uyruklu Ali Eşref Derya’mn oğlu dilek
çinin Türk vatandaşlığına kabulü için Giresun Valiliğine yap
tığı müracaatın tahkikatında mumaileyhin 1924 doğumlu oldu
ğu anlaşılmış ve mevzuata göre 18 yaşmı bitirmemiş olduğundan 
dileğinin reddedildiği bildirilmiş ve bilâhara müstedinin rüşt 
çağını doldurduğu 1943 yılından itibaren 1312 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesine göre üç yıl içinde hiçbir talepte bulunmadı
ğından bu maddeden istifade edemiyeceği ve vatandaşlığa ka
bulü için şimdi yaptığı müracaatının ancak Vatandaşlık Kanu
nunun 5 ve 6 ncı maddelerine göre mütalâa olunabileceği aynı 
yazıda belirtilmekte ve keyfiyetten alâkadarın haberdar edil
miş bulunduğu ilâve olunmakta ve mumaileyh Tahran Büyükel
çilik vasıtasiyle aynı mealde bir cevap gönderilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7005 25 . V . 1953

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

U42/106i>3 Halil  Arktın .
B ey le rb e y i  ( 'a n ın  
Başima mı.
B o ğ a z iç i  - İstanbul.

(Dilekçe özdi : Tatbik (diten H 
işaretindeki nazenin hayrat hade
mesi üzerinden kaldırılması hak
kında).

Dilekçi : Kendisi hayrat hademelerinden bulunduğunu ve 
kadrodaki maaş şekli gayrimüsait bir halde olduğunu ve ha
deme odacıları gibi H. işaretine dâhil edildiğini az hizmet eden
ler emeklilik hakkından istifade ettikleri halde kırk elli sene 
gibi hizmet eden kendileri makûsen bu haktan mahrum bıra
kıldığını beyanla aleyhinde tatbik edilen H. işaretindeki yazı
nın hayrat hademesi üzerinden kaldırılmasını ve emekli kese
neklere dâhil edilmesini istemektedir.

Diyanet işleri Reisliğinin cevabi yazısında : Hayrat hade
mesinin haiz oldukları mümtaz ve müstesna sıfatları mütena
sip hükümlere tâbi bulunmaları nazarı dikkate alınarak yeni 
yapılan tüzükte dilekçiyi tatmin edici hükümler konulmuş 
olduğu ve mumaileyhe de bu yolda cevap verildiği bildiril 
mektedîr.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Diyanet işleri 
Reisliğinin cevabına göre bu hususta komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7006 25 . V  . 1953
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11450/10641

bilekçe
No.

I I4')l /  10H42

11452/1064:1

Dilekçe sahibinin
iidı, soyadı ve adresi Komisyon karaı-ı ve ı\e sebepten verildiği

Osnıan özdemir ve ( Dili kç< özeti : Arazilerinin ılh
ar. rindr» alınmaması hakkında).
Fimaz Köyünde 
Kas .

Dilekçiler : Tasaıruflarmda bulunan arazinin toprak ko
misyonunca ellerinden alınmak istenilmesi haksızlık mağduri
yetlerini mucip olduğnndan bahsile bu arazinin yedlerinde 
bırakılmasını istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçilerin Devletçe 
kurutulan Ovagelmiş Gölünün bıraktığı araziye tecavüz sure
tiyle tesahup eyledikleri ve bunlardan ihtilaflı olanların mah
kemeye intikal eylediği ve dâva neticesine kadar dağıtımın 
geri bırakıldığı ve dilek sahiplerine de bu yolda duyurulduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar Nĉ . Karar tarihi

7007 25 . V . 1953

İbrahim Krdeııı. ( Dili kç< özıti : Okul Yapı Saıııh-
İlkokul Öğretmeni. ı j  m  i l a h i  ¡ K i r a s ı n ı n  r r r i l ı ı ı ı s i  İn i l ; -

Akçaknyıııılıt - Ma- kında).

Dilekçi : Pek zaruri ihtiyaç karşısında kalmış olması sebe
biyle ilkokul öğretmenlerine mahsus yapı sandığındaki 462 
lira parasını istediği halde öğretmenlikten ayrılmadıkça bu pa
ranın verilemiyeceği bildirilmekte olduğnndan bahsile zaruret 
ve mağduriyetten kurtarılması için birikmiş olan parasının fa
izsiz olarak verilmesini istemektedir.

Milli Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : 4357 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesiyle buna göre hazırlanmış olan ilkokul 
öğretmenleri Yapı Sandığı Statüsü hükümlerinde henüz bir de
ğişiklik yapılmadığından dilekçi öğretmenin Yapı Sandığında 
biriken parasının iadesine imkân görülememiş Ve hazırlanan 
yeni kanun lâyihasının Vekiller Heyetine sunulmuş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine göre vâki 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7008 25 . V . 1953

Kâmil Türkân ve ar. iDilekçi özeli : Ziraat Harikasın-
\ eııiee Uevezit Kö- dan istınilcn paranın crrihncditji
yünde. hakkında).
Kelkit.

Dilekçiler : Haricen almış oldukları arazi borçlarını ödemek 
ve ziraat noksanlarını ikmal etmek üzere Ziraat Bankasında
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Dilekçe Dilekç« sahibinin
\'o. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

istemiş oldukları paranın bugüne kadar verilmemesi mağdu
riyet ve perişaniyetlerini mucip olduğundan bahsile kanuni 
haklan ne ise bir an evvel verilmesini istemektedirler.

Tarım Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Ziraat Bankası 
Genel Müdürlüğünün yazılarında : Dilekçilerin İrfan Doğan’- 
dan almış oldukları arazi bedelinden kalan borçlarından dola
yı mal sahibinin icraya müracaat ederek gayrimenkullerin 
haczettirilmesi üzerine peşin verilen paradan bir kısmını ara
zinin icarına mahsup etmek ve bir kısmını da nakden geri al
mak suretiyle arazinin eski sahibine iade edildiği ve bu suretle 
alıcıların mezkûr arazi ile alâkaları kalmadığı anlaşılmış an
cak müracaat sahiplerinden Ahmet Turhan’ın Sadullah Tabak’- 
tan arazi satın alması maksadiyle 4 500 liralık kredi açılması 
hususu mahallî Ziraat Bankasına tebliğ edilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Ziraat Bankası 
Genel Müdürlüğünün cevabına göre bu hususta komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Dilekçiler : Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne müracaat 
ederek arazisine göre kredi istediği halde verilmediğinden şikâ
yetle tapularına göre emsali misillû kanuni hakkının verilmesi
ni istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin uzun za
mandan beri irfan Doğan namındaki bir şahsın yanında (mara
ba) olarak çalıştığı, kendisinin zirai bir işletmeye sahip bulun
madığı, kredi talebinin muvazaalı olduğu, istenilen krediyi ir 
fan Doğan'm kullanacağı neticesine varıldığı ve bu durum mu
vacehesinde müstedinin dileğinin yerine* getirilemediği ve mu
maileyhe de tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7009 25 -V  . 1953

10«+.") Kail' D em ire)  ve ar. 
i>.u!ak K öy ü n d e .  
Kelkit .

(l)ilckçc özeti : Ziraat Bankasın 
dan istediği kredinin r enim e d iğin - 
ıh n siken/et).

Karar No. Karar tarihi

7010 25 . V . 1953
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(Dilcl.çı özeli : Maaşlarının ı/ii: 
lirayıı çıkarılmasına vc çocuk 
zınıımı ceriha esine dair).

Dilekçiler : Aldıkları pek az bir ücretle çoluk çocuklarını 
zor geçindirmekte ve müşkül bir durumda olduklarından bahsi- 
le ücretlerinin yüz liraya çıkarılmasını ve diğer memurlar gibi 
çocuk ikramiyesi verilmesini istemektedirler.

Diyanet İşleri Reisliğinin cevabi yazısında : Dilekçi hayrat 
hademelerinin ücretlerinin yüz liraya çıkarılması ve çocuk zam
mından faydalanabilmeleri bütçe ve kanun mevzuu bir keyfi
yet olup mühim bir yekûna baliğ olacak tahsisatı gerektiren 
bu husus için yapılacak bir işlem bulunmadığı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

7011 2 5 .V .1953

(Dilel.çı özeli : Hasla nede yalaıı 
yaralı kadına ait raporun gönde
rilmemesinden şikâyet).

Dilekçi : İdare ettiği kamyonun ön sağ' tekerlek makasının 
kırılması yüzünden kamyonun devrilmesi neticesi vukua gelen 
kazada kendisinin dikkatsizliği bulunmadığı halde hastanedj 
yatan yaralı kadına ait raporun Şebin Karahisar Sorgu Hâkinı- 
liğince gönderilmemesinden şikâyetle bu raporun bir an evveı 
gönderilmesine delâlet buyurulmasını ve mağduriyetine mahal 
verilmemesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 45 balya 
deri yüklü olan kamyonu üzerine ve şoför mahallinin sol tarafı
na yolcu almak suretiyle tedbirsizlik ve dikkatsizlikte buluna
rak arabanın devrilmesine ve yolculardan birkaçının yaralan
masına ve işlerinden kalmalarına sebebiyet vermekten sanık ve 
tutuk bulunan müstedinin bu hâdiseye ait evrakının Kır
şehir Ağır Ceza Mahkemesine intikal etmiş ve duruşması 15 ■
II . 1952 gününe bırakılmış olduğu ve Şebinkarahisar'a giden 
yaralılara ait raporun bu yer sorgu hâkimliğince geç gönderil
diğinden değil, başka başka yerlerde bulunan şahitlerin ifade 
leri ikmal edilmemesinden ileri gelmiş bulunduğu ve yapılan 
muamelede kanuna uymıyan bir cihet görülmediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına

11458/10649 Mehmet Gedik.
Ceza evinde tutuklu. 
Mucur.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

11456/10647 M. Ermiş ve ar.
Hayrat hademesi ve
mmeurları.
Eskişehir.



_ _  15

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

göre adlî mercie intikal etmiş olan istek hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7 0 1 2  25  . V  . 1953

1146 1/10652 Fehim Özgen. ( D i h k ç ı  H n li  : İlanının n< rh n -
liaeıbey Köyünde nin- i l l er in d in  ahumaması lıal;-
¡Muhtar. İn udu i.

I<İ̂ IN'1' Dilekçi : Uhdelerinde bulunan harman yerlerinin ellerin
den alınarak yeni gelen göçmenlere tevzi ve tahsis edilmesi 
mağduriyetlerini mucip olduğundan bahsile bu muamelenin 
durdurulmasını istemektedir.

Deviet Vekilinin cevabi yazısında : iddia olunan yerlerin 
köy şahsiyeti mâneviyesine ait iken köyde nüfuz sahibi dilekçi 
ve hısım akrabalarının fuzulen işgal ve intifa ettikleri yerler 
bulunduğu, diğer köy halkı gibi bunların da civardaki müsait 
yerleri harman yeri olarak kullanabilecekleri, göçmenlere ili
şiksiz arazilerin tevzi ve tahsis edilmiş olduğu iddiaların varit 
olmadığı ve maksatlarının köylerine göçmen sokmamak gaye
sine matuf bulunduğu ve bu duruma göre müstedinin dileği 
hakkında bir muamele yapılmasına imkân görülememiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin kaza merciine müracaatta muhtari
yetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7013 25 . V . 1953

11 ¡<¡2/10653 Se y fu lla h  K o la y . (D ih l.r t  ö z ıh ' : İl;ram im  verihııı
E ğ itm en . si. Iı«l ;l;rnda).

Dddcgutf. Köyümde. 
Ardahan. Dilekçi : Köy Eğitmeni olduğunu başka geliri bulunmadığı

nı ve almış olduğu maaşla efradı ailesini geçindirmekte müş
külât çektiğini mensup bulunduğu makamlar hiçbir hak ve 
hukukunu aramadığını beyanla vazifeye çalışmalariyle mü
tenasip şekilde mükâfatlandırılmak hususuna delâlet buyurul
masın). istemektedir.

Milli Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Eğitmenlerin 
tâyin ve terfi yetkileri valiliklere ait olup ayrıca eğitmenlere 
kanunen ikramiye verilemiyeceği ve bu dıuuma göre dilekçi
nin dileğinin yerine getirilememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına
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g’öre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi,

Karar No. Karar tarihi

D ilek çe  .sahibinin

adı, so.vudı ve adresi Kom isyon k a ra rı ve ne sebepten verildiği

7014 25 . V . 1953

T a ' a l  K u t l a .  ( Dile I, en öze t i :  İ ’erı  ttı tjı ct w " "

T o p r a k  M a h s u l l e r i  <ty y  ün IHI: hizmetinin bore-
< > l'ı si. A m b a r  Şefliği Um mu s u n  tiyle fiili hi:weliııe
M a k i n i s t i .  seıyılmıısı h n k lm d e t ).
t 'u m ra . Dilekçi : Ücrette geçen hizmetlerinden elektrik makinistli

ğinde 1943 - 1949 tarihleri arasında geçen hizmetinin fiilî hiz 
metine sayılmaması mağduriyetini mucip olduğundan bahsi) • 
bu müddetin de 5434 sayılı Emekli Kanununun 65 ve 66 ncı 
maddeleri gereğince borçlanmak suretiyle fiilî hizmetine ek
lenmesini istemektedir.

Bayındırlık Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
Konya Ovası Sulama, İdaresi İşletme Müdürlüğü D. cetveli kad
rosunda 70 lira aylık ücretle çalıştığı 5 VIII . 1940 tarihin
den G . X . 1943 tarihine kadar olan hizmeti daimî kadroda 
geçmiş olduğundan 5434 sayılı Kanunun geçici 65 nci mad
desi mucibince borçlandırma hesabında nazarı itibara alın
mış ise de 7 . X . 1943 tarihinden 1 . VII . 1949 tarihi ara 
smda geçen hizmeti bütçenin masraf tertibinden ödenen E. 
cetveli kadrosunda geçmiş olduğu için mevzu dışında görül
müş ve borçlandırma yoliyle fiilî hizmet süresine katılması 
mümkün bulunmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına dilekçinin icabında kaza, merciine müraca
atta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7015 25 . V . 19E

Ü a h a t t i n  ( ' a k ı r o ğ l u .  (I)ılıl;e;e ö ' ı t ı  : Mnhnsı\> mUneii1

M a l i y e  S a y m a n l ı k  re nlme sı hetl;h> ndet).

’ ,‘ İI ''' Dilekçi : Maliye teşkilâtının en ağır vazifesinin ve abı bine
yakın kanunların malî mesuliyetinin maaşları ço k  az bulunan  
malmüdürleri ve vilâyet saymanlık müdürlerinin om uzlarında  
bulunduğundan bahsile kaymakam ve valilere ödenen temsil 
ödeneği ile hâkimlere verilmekte olan yargıç ydeneğine mü
şabih. kendilerine de «muhasip ödeneği> namı altında bir  öde 
nek sağlanması için kanun çıkarılmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bir kanun m evzuu  
olan bu talep hakkında vekâletçe şimdilik yapılacak bir mua
mele olmadığı bildirilmektedir.
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\o. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7016 25 . V . 1953

İÜS4:!/10081 Mehmet Bedikoğlu (Dilekçe özeti : Hâkim Suphi
ve ar. T an’dan şikâyet ve adalet cihazı
Çai’şı Malı. ‘Ihlamur aarsmda yer verilmemesine dair).
So. \ o .  25. 
Klâzığ.

Dilekçiler : Eski iktidar müntesiplerimn himayesiyle Elâ
zığ Asliye Hukuk Hâkimliğine yükselen Suphi Tan hakkında 
kanunsuz muamelesi yüzünden evvelce yapılan birçok şikâyet
ler neticesi Elâzığ’dan başka yere kaldırılmış ve mumaileyh 
bunu hazmedemiyerek istifa etmiş ve bilâhara. Adana Ofisi 
Hukuk Müşavirliğine tâyin edilmiş ve İnzibat Komisyonu ka- 
rariyle Adalet meslekinden uzaklaştırılan bu diktatörün böyle 
mühim bir vazifede bulunması halka büyük zarar vereceğin
den bahsile mumaileyhin bu vazifeden uzaklaştırılmasını ve 
adalet cihazı arasında yer verilmemesini istemektedirler.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Adana 
Ofisi Genel Müdürlüğü merkezinde halen müşavir avukat ola
rak istihdam edilen Suphi Tan hakkında dilekçiler tarafından 
yapılan ihbar üzerine keyfiyetin ofisçe Adalet Vekâletinden 
sorulduğu ve cevaben alman ve bir sureti ekli 5 . XII . 1951 
tarih ve 1582/2759 sayılı yazıda, Suphi Tan’ın iddia edildiği;, 
şekilde meslekten çıkarılmasına dair verilen bir kararın olma
dığı anlaşılmış ve bu konuda başkaca verilmiş bir kararın da 
bulunmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7017 25 . V . 1958

I 10(565 Mehmet. Ali Krsaynı. (Dilekçe özeti : Kefil olduğu şah-
.Haııçerli Malı. Paşa- sa ait tütün borcunun kendisinden
reis (¡eçicli No. talebedilmemesi hakkında).
Samsun. Dilekçi : Emine Aktürk adındaki ekicinin gerek kendi kefale

tiyle ve gerekse namına kayıtlı tütünlerine karşı bankadan 
aldığı borcu vermemek için 1950 yılında yetiştirdiği tütünlerin 
mahsul kısmını başka koçanla kaçırarak sattığı ve kendi zim
metine mukabil ambara ihraklı tütün getirdiği ve adı geçenin 
tütünleri evvelce idare eksperi tarafından 396 kilosunun mah
sul ve geri kalan kısmının görmez olarak tesbit edildiği ve bu 
durumu Samsun Tekel Başmüdürlüğüne bildirdiği halde nazara
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ahnmıyarak kefil olduğu 750 lira borcun kendi tarafından 
ödenmesi mağduriyetini mucip olduğundan şikâyetle mezbure 
Emine aleyhine kanuni takibatrm yapılmasını ve zararına mey
dan verilmemesini istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
kefil olduğu Emine Aktük'ün kısmen mahsul kısmen ihraklı 
olmak üzere ambara teslim ettiği tütün miktarı zimmetine teka
bül etmesi hasebiyle, şikâyetçinin bu tütünlerin iyi kısımla
rının karaborsa yolu ile başkasına satıldığı hakkında ki id
diasına istinaden mezbure Emine aleyhine kanuni takibat ya
pılmasına mevzuatın müsait olmadığı ve başkaca yapılacak 
bir işlem bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına dilekçinin icabında kaza merciine müracaatta muh
tariyetine karar verildi,

Karar No. Karar tarih:

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi K j. ıisyoıı kararı ve ııe sebeplen verildiği

7018 25 . V . 1953

11476 /10667  Saffet Ijökgürgcıı. (Dilekçe özeti : Ölen ko c m ım lo ı ı
.15189/14'!88 H a liç  Sü t lü ce  Ha- m /ılûl maaşının yetimh rint hu fı
18751 / ! 7 4 6 4  manı Sn. No. I I ) .  lanmu.sı hakkında).

H a s k ö v  - İstanbul. Dilekçi : İstiklâl Savaşı malûllerinden kocası Mustafa Nuri 
19 . IX . 1950 tarihinde vefat etmiş olduğundan bahsile müte
veffayı mumaileyhin mâlûl maaşının yetimlerine bağlanm asını 
istemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : D ilekçinin 
kocası Mustafa Nuri’ye mâlûliyet maaşı bağlandığına dair Emek
li Şubesi kuyudatında İnegöl emvalinden bir kayıt bulunma
dığı ve mezburenin İnegöl Askerlik Şubesine vermiş olduğa 
6 . XI . 1951 tarihli dilekçesinde de eşinin hangi em valden 
maaş aldığını bilememekte olduğundan kocasının maaş aldıuı 
tesbit edilmedikçe yetimlerine maaş bağlanmasına kanunen in:- 
kân olmadığı bidirilmektedir.

Gereği düşünüldü: isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevab na sö- 
re bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

7019 25 . V . 1953

■ 10668 Ş e r i fe  Ünal. t'Dilekçi ö n  ti : İm ar e* Uma •
Buiayır Köyümle. m is olduğu hırlanın nıımına tesrii
( ¡e l ibol ı ı .  ( dilmesi hakkında ).

Dilekçi : Tapulu ve tapusuz hiç arazisi b u l u n m a d ı ğ ı n d a n  

bahsile 1941 yılında imar ve ihya etmiş olduğu tarlanın 5618 sa-
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No.

lUTs  HKüJt)

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

yılı Kanun gereğince namına tescil edilmesini istemektedir.
Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçinin istediği ara

zinin dört sene evvel İsmail inci namında bir mülteci tarafın
dan fuzulen işgal edildiği ve mumaileyhin Bulayır Köyünü 
kendiliğinden terketmesi üzerine müstedinin fuzulen işgaline 
geçtiği ve Devletin özel mülkiyetinde bulunan bu yerde imar 
ve ihyanın mevzuubahis olamıyacağı cihetle mezbure namına 
tahsis ve tesciline imkan bulunmamakla beraber Mâliyece mu- 
maileyha ya kiraya verilmek suretiyle uhdesinde bırakıldığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7020 25 . V . 1953

(D i l ek çe  özel i  : I faksız  olarak ¡is
teğine-nükten em ekliye  ayrılması  
h a k k ın d a ) .

Dilekçi : 18 Temmuz 1946 tarihinde üsteğmenlikten haksız 
ve bigünah yere yanlış düşünce ve sebeplerden dolayı H. fıkra
sına tevfikan emekliye sevkedilmiş olması mağduriyetini mucip 
olduğundan bahsile bu muamelenin düzeltilmesini ve terfihinin 
sağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
kıta sicilleri yükseltilmesini siğlıyacak durumda olmadığından 
terfiine kanunen imkân görülememiş ve 1946 yılma ait sicil 
yetkili üstleri tarafından ve ordu sicil yönetmeliği hükmüne 
uygun olarak orduda kalması uygun değildir şeklindi düzen
lenmiş ve bu sicil üzerine 3360 sayılı Tekaüt Kanununun 1 ııci 
maddesinin H. fıkrasına göre emekliye sevkı 18 Temmuz 1946 
tarihinde Yüksek Onaydan geçmiş ve hakkında uygulanan mu
amelede kanun ve mevzuata aykırı bir cihet görülememiş ve 
mumaileyhin aynı konu hakkındaki gerek Yüksek Dilekçe Ko
misyonuna ve gerekse Askerî Yargıtaya vâki müracaatları ve 
tashihi karar talebinin reddedilmiş ve muhkem kaziye haline 
gelmiş olduğu ve Askerî Yargıtaya açtığı ikinci dâvası da red
dedilmek suretiyle karara bağlanmış bulunduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciinden geçmiş ve selef ko
misyonca da 13 . X I . 1950 tarihinde 2601 sayiyle karara bağ
lanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca 
muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7021 25 . V  . 1953

'Muhlis Şiikrü  Doğu . 
Hoca  üvey iz  Malı. Sa- 
n g ü z e l  <’ a«l. Hoea- 
otVmli So.  \ o .  1.
Fatih - İstanbul.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

(D ilekçe (keti : I f izindi mı ıınıei- 
İletinin 30 y ıl olanı,!,: kabul alil mi
si ve ikramiye verilmesi ı:< ¡ınhnl 
30 yıh doldurmak için »ıcıım riyı- 
tim müsaade edilmesi haki, mıhtı.

Dilekçi : 1927 yılında Bulgaristan’dan yurda geldiğinden 
nüfus cüzdanında yanlış gösterilen yaş doıayısiyle 1951 tari
hinde yaş haddinden dolayı vakitsiz olarak emekliye sevkeciil- 
diğinden ve Bulgaristan’daki memuriyetinin nazara alınmama
sı mağduriyetini mucip olduğundan bahsile 39 senelik hizme
tine karşı hiç olmazsa 30 yıl' olarak kabul edilmesi ile ikrami
ye verilmesini veyahut 30 yılı doldurmak için memuriyete alın
masına müsaade edilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında - Dilekçinin Dev
let hizmetine girdiği zaman vermiş olduğu nüfus cüzdanı ör
neğinde ve hal tercümesinde doğum tarihi 1302 olarak göste
rilmiş ve bu şekilde siciline de işlendiği anlaşılmış olduğundan 
5434 sayılı Kanun gereğince 13 Temmuz 1951 tarihinden itiba
ren emekliye çıkarılmış ve yabancı bir Devlette geçen hizme
tinin emekli hesabına katılmasına kanunen :mkân görülem em iş 
ve mumaileyhin 21 Ocak 1928 tarihinde Devlet hizmetine gir
miş olduğuna göre hizmeti müddeti 24 yıl 5 ay olup 50 lira, 
maaş üzerinden mumaileyhe 1 . VIII . 1951 tarihinden itibaren 
152 lira emekli maaşı bağlanmış ve yapılan tahsis muamelesin
de bir yanlışlık görülmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihî

11479 /10670  A li  Kıza f »iiçkan.
Kares i  Malı. Can 
So. No. ü.
Balıkesir .

7022 25 . V . 1953

11480/10671 T u r an  ö z b a y .  ( DiU kçı <k< ti : As tsu bay  ot, ■
28. Tünı.  229. P. Al. hakin uda ¡.
2. Tb. K a ra rg â h  !>!. 
A n k a ra .

Dilekçi . 1951 yılı Eylül döneminde Millî. Savunma Vekâ
leti hesabına Sanat Enstitüsünü bitirmiş ve kursa çavuş rüt
besi ile nasbi gerektiği halde talebe muamelesi yapılması mağ
duriyetini mucip olduğundan bahsile 5802 sayılı Kanun gere 
ğince emsali misüllû antsubay olarak nasbedilmesini istemek
tedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Sanat Ensti 
tiilerini bitiren isteklilerin astsubay olabilmeleri için özel 
kursları başarı ile bitirmeleri şart kılınmış ve dilekçi Eylül 
1951 devresinde mezun olduğu için 5802 sayıh Kanun hüküm
lerine ve Haziran 1951 devresinde mezun ulan emsalleri ise o 
zaman meriyette bulunan 5619 sayılı Kanun gereğince işleme 
tâbi tutulmuş oldukları bildirilmektedir.
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Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçi iddiasında ısrar ettiği takdirde kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7023 25 . V . 1953

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

(Dilekçe özeti : İstiklâl Madalyası 
v> rilmcsi hakkında).

Dilekçi : Miicadelei Milliyeye iştirak etmiş ve vâki müra
caatlarına binaen istiklâl madalyası verilmemiş olduğundan 
bahsile şevk ve hevesinin kırılmaması için bir madalyanın ve
rilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 26 Şubat 1927 
gün ve 977 sayılı Kanunun birinci maddesi (İstiklâl Madalyası 
Kanununun 3 ncü maddesinde musarrah inha ve istida ve mü
racaatlar makamatı aidesince 1 Kasım 1926 tarihine kadar 
kabul olunur) hükmü gereğince müracaat müddeti tahdit edil
miş bulunmasına ve kanunun bu açık hükmü karşısında dilek
çiye istiklâl madalyası verilmesine imkân görülemediği bildi-, 
rilmiş olmaktadır.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve mevcut kanun hü
kümlerine göre vâki istek hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7024 25-. V . 1953

l İhsan Kron.
Bent de resi asfalt yo
lu taşocağı yokuşun
da, No. 105.
Ankara.

• Seyfettin Önen. - (Dilekçe özeti : Iiir sırrın ifşa
I*. Okulu Vt. S. Mil. edilmesinden sorumlu tutulması
Alb. hakkında ).

ÇanklrL Dilekçi : 14 Ağustos 1951 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde
ki okuyucularla başbaşa sütununda intişar eden bir yazıdan 
dolayı 2 nci Cihan Harbine ve bugünkü seferber olma hesap
larına ait bilinmemesi icabeden bir sımn ifşası iddiasiyle sa
vunma ve sorumluluğun talebedilmesi mağduriyetini mucip 
olacağından bahsile mağduriyetine meydan verilmemesi ve mil
lî ve hayati ehemmiyeti haiz bu meselenin Büyük Meclisçe 
tetkik buyurulmasın] istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi hak
kında Üçüncü Kolordu Adlî Amirliğince yapılan soruşturma 
sonunda : Fiil, Türk Ceza Kanununun 198 nci maddesinde ya
zılı memuriyeti icabı olarak vâkıf olduğu ve ifşasında zarar 
melhuz bulunan bir sırrın ifşası mahiyetinde kabul edilerek 
mumaileyhe ait dâva dosyasının Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 8 nci maddesine tevfikan 18 . III . 1952 tarihinde
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D ile k ç e  D ile k ç e  s a h ib in m

N o . ad ı, so yad ı ve a d re s i K o m is y o n  k a r a r ı ve ne sebep ten  v e r i ld iğ i

İstanbul C. Savcılığına gönderilmiş olduğ-u bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Adlî kaza merciine intikal etmiş olan 

bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7025 25 . V . 1953

11485/10675 Ramazan Öncü vo ( Dilekçe özeti : ( ’etine, Kottu hu!

ai‘- kının yajimış oldukları fnızıtrsıt:-
Ağap Köyünde. hıktım şikâyet).
■y | y  j ^

Dilekçiler : Kendi köy halkından bazıları senetsiz olarak 
zilyedlerinde bulunan araziyi hükmen tapuya raptetmelerin
den dolayı Çetince Köyü halkının muğber olarak bu muame
leyi tanımadıklarından ve Yalvaç - Ağap Köyü yolunun Çe 
tince KÖyü içinden geçmesi hasebiyle bu yoldan 20 - 25 ki
şilik bir grupla mâni olmakta ve silâh kullanmakta ve dövül 
mekte olduklarından ve daima ölüm tehlikesi karşısında bu
lunduklarından ve icabeden makamlara başvurulmuş ise do 
nazara alınmadığından ve telefonları kesilmis bulunduğundan 
şikâyetle hayatlarının korunması için lâzımgelen tertibatın 
alınmasını istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin iddia 
ettiği hâdiseler hakkında gerekli önleyici tedbirlerin alınmış 
bulunduğu ve telefonun Çetince Köyünden Mevlüt Çakır ta
rafından tahrip edildiği tesbit edilip bu sanığın dövme ve teh
dit hâdisesinde sanık olup yakalanan Mehmet Üşür ve arka
daşlarının adalete tevdi edilmiş «olduğu bütün bu olayların Çetin
ce ve Ağap köyleri arasındaki ihtilâflı bir mera yüzünden vukua 
geldiği ve bu yerin Ağap Köyü adına tapulanması yüzünden 
de Çetince Köyü halkı iğbirar göstererek Yalvaç - Ağap Koyu 
yolunun Çetince Köyü içinden geçmesi hasebiyle bu yoldan 
Ağap Köylülerini geçirtmemek istedikleri bu hâdiselerin ce
reyanına rağmen alınan önleyici tedbirler sayesinde mezkur 
köyler arasındaki ihtilâf ve iğbirarın izalesine devamlı suret 
te çalışılmakta olduğu İsparta Valiliğinin işarına atfen bildi 
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyete konu olan olay hakkında ön
leyici tedbirlerin alınmır, olduğu ve suçluların adalete tev
di edilmiş bulunduğu vekâlet cevabından anlaşılmasına bi
naen vâki talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

Krar No. Karar tarihi

7026 25 . V  . 1953
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Dilekçe Dilekç# sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

II488/10676 Nııri. Akıncı.
Camii şerif Mah. 
No. 1.
Meısiıı.

(Dilekçe özeti : Posta, Telgraf 
İdaresine olan hakiye .297 lireı bor
cunun affedilme sine dair).

Dilekçi : Ş. Koçhisar Posta Telgraf Müdürü iken ciheti as- 
keriyeye ait bin liralık bir grubun ziyaa uğraması üzerine 
maamasraf 1070 lirayı ödemekle mahkûm olduğunu ve şimdiye 
kadar bu borcun 773 lirasını güçlükle 34 senede ödediğini ih
tiyar ve mâlûl kaldığından bahsile bakiye kalan 297 lira bor
cunun Yüksek Meclisçe affedilmesine karar verilmesini iste
mektedir. *

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin posta 
telgraf müdürü bulunduğu sırada 1334 yılında bin liralık bir 
grubun ziyama sebebiyet vermesinden ötürü bu paranın maa- 
masraf asliye ceza mahkemesince tahsiline karar verilmiş 
ve bu karar temyizen de onanmış ve mumaileyhten bugüne 
kadar muhtelif tarihlerde 703 lira bir kuruş tahsil edilmiş vei 
bakiye 376 lira 34 kuruş borcu kalmış, halen âciz vaziyette 
olduğıı anlaşılan borçlunun malî durumunun düzelmesinin 
beklenilmekte ve takibinden vazgeçilmesini gerektiren kanuni 
bir sebebin mevcut bulnmamakta olduğu bildirilmektedir.

Ger&ği rüşsnüldii : Tazminine hükmolunan para şahsi ala
cak mahiyette bulunmasına vekâletin yukarıya alman cevabına 
göre bu husustaki talebin dikkate alınmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Dilekçi : Kığı ve mücavir kazaların birbirine olan irtiba
tını temin edip ve Birinri Cihan Harbinde taJhrip edilmiş bu
lunan Peri Çayı üzerindeki köprünün tekrar inşa olunmasını 
istemektedir.

Bayındırlık Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr köprüye 
ait proje ve keşif varakalarının hazırlanarak eksiltmeye çıka
rıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre yerine getiril
miş olduğu anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca bir mu
amele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7027 25 . V . 1953

11 -'X-Í/10770 Mehmet Çınar.
Şükrüye Mah. lkı- 
bacan So. No. !’> R

( Dilekçe özeti : Peri çayı köprü
sünün yeniden inşası halkında).

Karar No. Karar tarihi

7028 25 . V  . 1953
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31.184/10771 Mecit Deniz.
31883 /11044  ö z e l  İdare Talisi!

Memurluğundan
açıkta.
Silvan.

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

(Dilekçe özeti : Ergani Kaymaka
mı Suat hakkında yaptığı şikâydt 
ait tahkikatın ikmali ve memuri
yetine muadil bir memuriyı/< tâ
yin olunması hakkında).

Dilekçi : Ergani Kaymakamı Suat hakkında yaptığı şika
yetten dolayı kendisine husumet besliyen Diyarbakır Valisi 
Emin Nihat tarafından haksız yere başka bir yere naklolunup 
ve bilâhara kadrosu lağvolunmak suretiyle açığa çıkarılmış bu
lunduğundan ve kanunen tercihan tâyini icabettiği halde vâki 
münhallere dışarıdan memur alındığından keza kaymakam 
himaye olunmak suretiyle şikâyetinin tahkik konusu dahi 
yapılmadığından şikâyet ederek mezkûr tahkikatın ikmalini ve 
eski memuriyetine muadil bir vazifeye tâyin olunmasını iste
mektedir.

tçişeri Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen kaymakam 
hakkında mülkiye müfettişi tarafından tanzim olunan evrakı 
tahkikiye üzerine ve suçun mahiyeti bakımından vilâyet idare 
heyetince vazifesizlik kararı verilip ve evrakın Mardin Savcılı
ğına tevdi edilmiş bulunduğu, mezkûr makamca da ademi takip 
karan verildiği, dilekçiye ait kadronun vilâyet umumi meclisin
ce kaldırıldığı.

Temsil sıfatını haiz kaymakama karşı vazife esnasında haka
rette bulunan müşteki hakkında; ayrıca Erğani Asliye Ceza 
Hâkimliğinde görülmekte olan dâvanın henüz derdest bulundu
ğu gibi Memurin Kanununun 34 ncü maddesine tevfikan da in
zibati muameleye tevessül edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak 
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olm adığına  
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7029 25 . V . 1953

11608/10793 lfaki Arda ve ar. ( Dilekçe özeti : Döner sermaı/ı
iMamuryie Malı. Du- kredisi verilmesi hakkında).
rai So. No. 36. 
Eskişehir. Dilekçiler : 1950 - 1951 yılında yurda gelen Bulgaristan göç 

menlerinden olup kendilerine verilmesi takanür eden döner 
sermayelerin Eskişehir Valisi ve diğer alâkalıların ilg is iz lik 
leri yüzünden el’an verilmediğinden ve bu makam sahipleri tara
fından kendilerine iyi muamele de bulunulmadığından şikâyet 
etmektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Eskişehir V ilâyetin d ek i 
küçük sanat ve ticaret arbabı göçmenlerin döner sermaye kre
dilerinin temini evvelce mezkûr valiliğe yazılmış olduğu gihi 
bu kere de adı geçn valiliğe bildirildiği belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre ta-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

lep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7030 25 . V . 1953

11 ti 12/10797 I insan ('¡imi rai an. (IHIckçc iizeli : Sebepsiz olarak
1*22(1/14220 'Muşa I i kalesi  Kö- eğitmenlikten çıkarıldığında» ş i-

viıı ıde. kâyet).
Akdağıııadeni. Dilekçi : 6 yıldır çalışmakta bulunduğu eğitmenlik vazife

sinden sebepsiz olarak çıkarılmış olduğundan şikâyet ederek 
vazifesine iade olunmasını istemektedir.

Milli Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Kadroları ta
sarrufa alındığı için başarısız eğitmenlerin valiliklerce işten çı
karılıp ve tekrar göreve alınmadıkları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifanına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7031 25 . V . 1953

11618/10802 Sami Çolakoğlıı. (Dilekçe özeti : İsine iade olunma-
'Semercilerdibi Sa- sı- hakkında).
bir Ilaıı No. 2(5. 
Trabzon.

Dilekçi : Devlet Karayolları 8 nci bölge emrinde ve daimî 
işçi olarak çalışmakta iken haksız ve sebepsiz yere işine son 
verilmiş bulunduğundan ve 1950 tarihinden beri Vekâlete yap
tığı mütaaddit müracaatların neticesiz kaldığından bahis ve' 
şikâyetle mezkur dilekçeleri ile ifşa ettiği hususata göre haklı 
veya haksız olduğunun meydana çıkanlmasııu istemektedir.

Bayındırlık Vekâletinin cevabi yazısında : Bir müddet mu
vakkat işçi kadrosunda çalıştırıldıktan sonra İş Kanunu hü
kümlerine uyularak işine son verilmiş bulunan dilekçi hakkın - 
daki notun müspet bulunmaması bakımından tekrar yol ekip
lerinde çalıştırılamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7032 25 . V  . 1953



—  26  —

bilekçe
No.

11 (>21/10804

I 1 G2.‘î / 10SOK

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon Kararı ve ııe sebepten verildiği

H akkı Tan. (Dilekçe özeli : Emekli aylıyrıtıi)
Kuadiye Y a p ı ı r y o lu  neni emekli ntiKtşlıemnt ç/öre n'ul-
X o .  •!. sellitmesi htıkkmrla).
K a d ık ö v  - İstanbul. _ ,  . . . . .  , ,Dilekçi : 1320 yılında iltihak ettiği orduda katıldığı muha

rebelerde ve tedibatta gösterdiği muvaffakiyet ve aldığı nişan, 
ve madalyalardan bu suretle vatan için sepkeden mesailerin
den bahsile harb zammı ile birlikte 42 yıla baliğ olan müddeti 
hizmeti üzerinden, 1932 yılında binbaşı olarak emekliye ayrıl
dığını o tarihte bağlanan aylığı her ne kadar 5434 sayılı Ka
nunla bir miktar yükseltilmiş ise de mezkûr kanunla 1930 yı
lına kadar emekli olanlara %  60, bu tarihten sonraki emeklile
re %  40 zam yapılmış ve Gelir Vergisi ile de teklif edilmiş bu
lunması itibarimle mağdur edilmiş bulunduğunu belirterek es
ki emekli aylıklarının da halihazır emekli subay maaşlarına, 
muadil bir hale konulmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanuna 
göre yapılan zamların dahi aylık bağlanmasında olduğu gibi 
iktisap olunan aylık miktarı ve hizmet müddeti esasına göre 
yapıldığı, 1930 yılından sonraki emeklilere yapılan zamdaki; 
farkın da maaş farkından ileri geldiği,

Aylıklarına yalnız en az geçim indirimi tatbik edilen 
emekli dul ve yetimlerle 75 liralık istisnadan faydalananlar 
arasındaki farkın; 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 ncii 
maddesine 5820 sayılı Kanunla eklenen 11 nci fıkra ile gide
rilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir muat ıele 
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7033 2 5 .V . 1953

L ok m a n  Y ı lm a z .  (D ilekçe özeti : Ilenh ınei lucjeııi
R eşad iye  Camii Mü- tn/lı!:!tıruıin a d ın ln i'ts ı h<t-kkın<::<)
e z / in i  ve Kavvum tı.  ,1 I Dilekçi : ifa  ettiği Reşadiye camii müezzin ve kayyumlu-

ğundan dolayı almakta olduğu 60 lira ücretin kifayetsizliğin
den ve vazifenin kutsiyeti ile mütenasip bulunmadığından bah
sile kendisinin bu meyanda bilcümle hademei hayrat aylık
larının hiç olmazsa 100 liraya çıkarılmasını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Hademei hayratın terfih
leri düşünülerek hazırlanmış olan 1952 Bütçesi ile teklif edi
len kadroların temini halinde adı geçenin 60 liralık kadrosu
nun 75 liraya çıkarılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre
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bilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7034 25 . V . 1953

11 (¡24/10807 Ali' Şerefli'. (Dilekçe özeli : İş</«l ettiği Ilıui-
İbrahiıtı'lıacılı Kö- m aarzilı rinin < limitli (ilınıııııınıı-
viltıdo. sı lıııkkimla).
Sefa  al li. Dilekçi : Efradı ailesinin geçimi için işgal edip ve kabili 

zeri bir hale getirdiği Hazine topraklarının elinden alınarak 
göçmenlere verilmek istendiğinden şikâyet etmektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin durumu
nun incelenerek mağdur edilmemesi lüzumunun Yozgad Vali
liğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7035 25 . V . 1953

1 (¡25/10808 Y u s u f  A k b ıı lu t .  ( Dilt kçr özeti : Noksan ödenen
•>•*71/14355 Köpriibaşıtif la Hak- istihkakı ile senelik işçi ikramiye-

kal l lusev in  Erkan sinin verilmesine dair).
eliyle.
K il indi  - Z o n g u ld a k .

Dilekçi : Ereğli Kömür İşletmesi Kilimli bölgesindeki ocak
lara 360 kuruş yevmiye ile kabul edilmiş bulunduğu halde bilâ- 
hara 310 kuruş üzerinden yevmiye verildiğinden ve 3 aylık ba- 
kiyei istihkakını da bir türlü alamadığından bahsile mezkûr is
tihkakı ile birlikte verilmiyen senelik işçi ikramiyesinin öden
mesini istemektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Devam ikramiyesi 
ve giyim eşyası yönetmeliğine tevfikan verilen haklardan isti
fade edilebilmesi için bir yıl zarfında 300 iş günü çalışılması 
icabettiğinden mezkûr müddeti doldurmadan işinden ayrılmış 
bulunan dilekçinin bu dağıtımlardan faydalandınlmadığı, son
radan işe girdiği vakit 360 kuruş vadedildiği halde 310 kuruş 
ödenmesi keyfiyetinin de vârit bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına ve di
lekçinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

7036 25 . V  . 1953
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11626/lOSOî)

Dilekçe
No.

I Kİ-İ0/10812

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

M. A l i  U yanık .  (D i l e k ç e  öze t i  : İskân veyeı dömr
f)(»r>. So. No. 4f>. serm a ye  y a rd ım ı  yapılması İmi -
H.şrei'paşa - ¡/ .mir. k ın da ) .

Dilekçi : Hakkı hıyarını Türkiye lehinde kullanan Rodos 
mültecilerinden olduğu halde 27 . I I . 1934 gün ve 2/1777 sayılı 
Vekiller Heyeti kararı hilâfına kendisine iskân edilmesine im
kân bulunmadığının tebliğ edilmiş olduğundan şikâyet ederek 
2510 sayılı Kanunun 15 nci maddesine tevfikan kardeşi ile bir
likte iskân olunmalarını veyahut bir dükkân açmak üzere dö 
ner sermaye verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : iskân mevzuatına g« 
re yapılacak inceleme sonunda iskân hakkına sahip bulunduğu 
anlaşıldığı takdirde kanuni gereğinin yapılması hususunun 
İzmir Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmediğine ve 
dilekçinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine kar.vr 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7037 2 5 .V .1953

A k b a ş .  (D i l ek çe  özel i  : f e n  linin arlıı
K ğ i l m e n .  ıııası hakk ın da).

( J a ı ı o a  K ö y ü n d e .  

C ih an bey l i  - K o n v . ı
Dilekçi : 1946 yılından beri almakta olduğu 40 lira ücretm 

artırılmasını istemektedir.
Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Eğitmen kadre 

lan tamamen valilikler emrine dağıtılmış bulunduğundan bun 
lara ait terfi muamelelerinin de vilâyetlerce yapılmakta olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal ol 
nıadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7038 2 5 .V .1953

M ustafa  1 nal. (D ilek çe  özeli  : M im arlara  veri 
Adalet  Dairesi O d a -  h n  çocuk, doyum  ve ölüm, lazım
cısı.  ■ nalından faydalandırılması lıak- 
Avamos. k ında).

Dilkeçi : Eline geçen 57 lira ile çoluk çocuğunun geçimini 
teminden âciz kaldığını ifade ederek kendisinin ve diğer Ada
let dairesi odacılarının da memurlara verilmekte olan çocuk 
zammı doğum ikramiyesi ve ölüm tazminatı gibi haklardan 
faydalanmaları esbabının temin buyurulmasmı istemektedirler.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Adalet dairesi odacı
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Dilekçe D ile k ç e  s a h ib in in  4

No. ad ı, s o ya d ı ve a d re s i K o m is y o n  k a r a r ı  ve ne se b e p te n  v e r i ld iğ i

kadrolarının D. cetveline dâhil ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesi ile de bu kanun şümulü dışında bırakılmış olduğundan 
bunların; 4598 sayılı Kanunun 6 ve 7 aynı maddeleri ile yalnız 
memurlara verilmesi derpiş olunan zam ve yardımlardan fay
dalandırılmalarına kanuni imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tr.rilu

7039 25 . V . 1953

1 0S K ) Mınstei'a Uy anilik. (Dildin özet-i : Ifttkhtnmn bir un
Hatay Cad. 471. So. ı r n l  verilmişi hal,¡undu).
No. 28. 
.İzmir.

Dilekçi : Rodos mültecilerinden olup yedindeki iskânlı göç
men kâğıdına göre verilecek olan 500 lira döner sermayenin 
iade olunmak kaydi ile ve Ziraat Bankasından açılacak bir 
krediden temin olunacağı bildirilmiş olduğundan bahsile gerek 
bu paranın ve gerekse verilmesi icabeden sair iskân hakları
nın bir daha geri alınmamak kaydiyle ve bir an önce veril
mesinin temin olunmasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Rodos’ta Türk tabii
yetini muhafaza eden ırkdaşlarımızdan olan dilekçinin; mun
tazam pasaportla yurda gelip iskân Muafiyetleri Nizamname 
sinin 16 ncı maddesine göre göçmen hak ve menfaatlerinden 
faydalandırılmasının kabul edildiği ve göçmenlere Ziraat Ban
kası vasıtasiyle açtırılan krediden faydalanmayı kabul etmi- 
yerek ve döner sermaye verilmesini istediği anlaşılmasına bi
naen Bulgaristan’dan tehcir edilen 160 bine yakın ırkdaşımı- 
zm iskânına çalışıldığı şu sırada iskân tahsisatından döner 
sermaye verilmesi mümkün görülemediği için sermaye ihti
yaçlarının karşılanması için ancak Ziraat Bankası tarafından 
kredi açılmasının temin edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görüleme
diğine ve dilekçinin kaza merciine dahi müracaatta muhtari
yetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7040 25 . V . 1953

•¡<>.'10817 Abdullah Yetişkin. ( Dil< ket öz d i  : Vun (fölii İşietme-
¡Mübaahhit. sineleri şikâı/ı t ).
Van. Dilekçi : 240 ton odununu 40 günden beri Tuğ iskelesinde 

bekletilip ve vasıta verilmediğinden, dolayısiyle günde 46 lira 
ardiye ücreti ödemeye mecbur bırakıldığından şikâyet ederek 
kendisini tahkir edip ve haksız muamelelerde bulunmuş olan
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Van İşletme Müdürü hakkında icabeden tahkikatın yapılması 
için bir müfettiş gönderilmesini ve odunlarının bu ardiyeden 
kurtarılmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Örneği ekli ola
rak takdim kılman Devlet Denizyolları ve Limanları işletme 
Genel Müdürlüğü yazılarının tetkikından da anlaşılacağı üze
re; vâki gecikmenin söz konusu edilen odunların orman idare 
since kaçak addedilmesi yüzünden ileri geldiği gerek bu ve 
gerek bundan evvel vâki bir kaç şikâyet mevzuunun mahal
len incelenmesi ve şikayetçilerle temas edilmesi için havaların; 
müsaadesi halinde bir müfettişin Van işletmesine gönderilme
sinin kararlaştırılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

7041 25 . V . 1953

(D ilek ç i  (¡zili : İşini son rıri lın  
i f/il>n< nh rr hiı• hali tanınmav' 
n  ıtahııl tazmindi ¡¡dinmesi hah- 
la n d a ).

Dilekçi : Feragatle çalışmakta olan eğitmenlerin vazifele
rine bir kaç yıldır hiçbir hak tanmmaksızın son verilmekte ol 
duğundan bahsile yıllardır emekleri sepkeden bu hizmetlilere 
ya imtihan olunmak suretiyle bir hak tanınmasını veyahut 
müddeti hizmetlerine göre tazminat verilmesini istemektedir.

Milli Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında İşinden çıkarı
lan eğitmenlere nakdî yardım yapılacağına dair kanuni bir ka
yıt bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7042 25 . V . 1953

1 H J 4 2 /  1 0 * 2 2  F a z ı !  ( . ' a ğ l a ' - .  (D ilek ç i ¡izd i : D işcilili r a h s a t n a -

Dişçi.  inişi  verilmesi halikında).
liehzat -Caddesinde. , . ___ , . , .[ Dilekçi : 1335 yılında intisap ettiği dişçilik meslekindeki

ehliyet ve müsmir faaliyetini belirterek müddeti kanunisi içe
risinde müracaat edemediği için alamadığı dişçilik ruhsatının 
bilimtihan verilmesini istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : Ta
babet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına dair olan 1219 sa
yılı Kanunun 30 ncu maddesine göre memleketimizde dişçilik

110.'>S/!0Sl,s ( ' ç ına!  Turgut .
D izdaroğh ı  E ğ i l 
meni.
S i n o l ) .
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sanatını icra edeceklerin Tıp Fakültesi Dişçilik Okulundan me
zun olmaları icabettiği. Aııcak bu kanunun neşrinden önce 
bu sanatı icra edenler için tanınan 3 aylık müddet içerisinde 
müracaat ederek ruhsatnaame almış olanlara da ruhsatname 
verilebileceği kabul edilmiş bulunduğu. Bu müddeti geçirmiş 
olanlar için yeni bir hak bahşeden bir kanun vaz’edilmemiş bu
lunduğundan dilekçinin istediği ruhsatnamenin verilmesine 
imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

7043 25 . V . 1953

11(»4:»/10823 (Jev rilv e  Kılın«'. (Dilekçe özeli : Bir iş kazası ne-
Alimai'sinan K ö y ü n -  tiresinde ölen oğlundan dolaı/ı hız
dı'. ıninul rırilınısi hakkında).
Talaş. Dilekçi : Kayseri’nin Kavlak Köyünde Hamdi Genc’e ait 

taş ocağında çalışmakta iken vukubulan bir kaza neticesinde 
ölen oğlundan dolayı verilmesi icabeden tazminatın itasını is
temektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : îş kazasında vefat 
eden Tacettin Kılmç’m hak sahihlerine, işçi Sigortalan Kuru
munca yardım yapılması mevzuata uygun görülerek icabının ifa
sı için mezkûr Kurum Genel Müdürlüğünce Kayseri Şubesine 
talimat verildiği gibi dilekçiye de bu yolda tebligat yapıldığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre yerine getirilmiş 
olduğu anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele 
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7044 25 . V . 1953

11144. 1CS24 İsmail l 'z ı ın . (D ilekç i  özel i  : iskân talebi hak-

< iöcmon le fdci ı . k ın d a ).
Ak' Dilekçi : Yerleştirilmiş oldukları Akyazı Kazası köylerin

de yer olmadığından bahsile bir türlü iskânları cihetine gi
dilemediğini ve vâki müracaatlarından da bir netice alınama
dığını belirterek icabeden emrin verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : iskâna müstahak göç
menlerden olduğu takdirde dilekçinin de emsalleri ile birlikte 
bir an önce iskfın olunmasının temini ve kendisine de tebligat 
ifası lüzumunun Kocaeli Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7045 25 . V . 1953

11645/10825 Mehmet Aslandağ.
I). P. Ocak Başkanı. 
Akça burç Köyünde, 
(■aziaııteb.

(Dilekçe, tiztli : 323li sut/ılı l\tı
nıma tevfikan hükmoluntın mil,il
I, tırtırını n kaldırılması hakkında t.

Dilekçi : Oğlunun vâki bir katil hâdisesinden dolayı ve 
maktulün efradı ailesi ile hiçbir kan gütme hali de bulunma
dığı halde Gazianteb Mahkemesi tarafından kendisi ve efradı 
ailesinin de nakillerine karar verilmek suretiyle mağduriyet
leri cihetine gidilmiş bulunduğundan tazallümühal ederek mez
kûr kararın kaldırılmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : 3236 sayılı Kan Güt
me Kanununa tevfikan verilip ve vâki itirazı üzerine yapılan 
duruşma sonunda reddedilmiş olan talep mevzuu kararın Tem
yiz Birinci Ceza Dairesince de tasdik edilmiş bulunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara 
bağlanmış olan vâki talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 54 ncü maddesi muvacehesinde komisyonumuzca yapıla
cak muamele olmadığına karar verildi.

Krar No. Karar tarihi

7046 25 . V . 1953

.1646/10826 Rıza Gürel. (Dilekçi özeti : Fazla alman h'a-
Doğanay Barut De- zaııt; Verilisinin iade o lunması

pulan Sí. hakkında).
Kırıkkale. Dilekçi : İştigal mevzuu olan çömlek ve tuğla imalâtından 

dolayı ve 2 . IX . 1943 tarihinden 27 . X I I . 1948 tarihine kadar 
ve %  30 nispet üzerinden vergi salınması icabederken %  40 ola
rak adına tahakkuk ettirilen Kazanç Vergisi farkı ile 4565 sa 
yılı Kanuna göre kendisinden fuzulen alınmış olan kira zamiri 
vergilerinin iade olunmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan muhtelif yok 
lama zabıtlarına nazaran imalâthane vasfını haiz olan iş yerin 
den dolayı mülga 3470 sayılı Kanuna bağlı cetvelin D fıkrası 
gereğince imalâthanelerin tâbi bulunduğu %  40 nispet üzerin 
den dilekçi adına vergi tahakkuk ettirilip ve mevzuun mutlak 
surette 4565 sayılı Kanunun şümulüne girmesi bakımından da 
kira zammı alınmasından kanun hükümlerine aykırılık bulun 
madiği. Ancak imalâthanedeki alâtı sabite üzerinde bina şube
sinin vâki hatalı işarı dolayısiyle yapılan fazla t ar hi ya tın da
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Dilekçe
No.

I IMS/II»S; 
lıiTııS I.'i.')!

mahallî kaza mercilerince düzeltilmiş bulunduğu bildirilmek
tedir.

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

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adres« Komisyon kurun re ııe sebeplen verildiği

7047 25 . V . 1953

(Dil ı  ln ı özel i  : A lenltim  miilİv
iniz v< l,ı siıılı .pııiş bıilumut bir  
mahkûminı t kararının diizı İti lme
si veyıı uf folını ııiusı hakk ında).

Dilekçi : İşlediği suçla münasip olmıyarak ve 4 yıl hapsine 
dair verilip ve temyizen de tasdik edilmiş bulunan mahkûmi
yet kararına ait dosyanın celp ve tetkik buyurularak hatayı 
adlî ile mâlûl olan mezkûr kararın düzeltilmesini veyahut af 
olunmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Bergama Ağır Ceza 
Mahkemesince ittihaz olunan mezkûr karara ait temyiz safa
hatı belirtildikten sonra Temyiz Mahkemesi tetkikından da 
geçmek suretiyle kesinleşmiş olan hükümde kanuna uymıyan 
bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncıi 
maddesi müvacehesinde talep hakkında komisyonumuzca yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7048 25 . V . 1953

(D i lek ç i  özeti  : A v r u p a 'd a n  beni  
b ir in d e  ip t irdiğ i mikroskobu için 
Im ı ı l ın  a iımnış bulunun G ü m rük  
I ’ enıis in in inde olunması hak
k ında).

Dilekçi : 4 yıllık bir dâhiliye ihtisasından sonra yıırda 
dönüşünde nahoş bir gümrük muayenesine tâbi tutulduğu gi
bi tıbbi aletlerden madut olmadığı beyaniyle beraberinde ge
tirmiş olduğu mikroskopu için de gayrikanuni ve indî bir mü
lâhaza ile 110 lira vergi alınmış bulunduğundan şikâyet ede
rek mikroskobun tıbbi aletlerden olup ve elektrikle işliyebile- 
ceği ve bir tabibin sanatının icrasında kullanılır bir alet oldu
ğunu tâyin ve Delirten bir t.efsir kararı verilmek suretiyle alı
nan fuzuli verginin iadesinin teminini istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yansında : 5383 sa
yılı Gümrük Kanununda sanat ve mesleke mütaallik bulunan

'!) Dr. Fethi  Ferit 
Uğur.
Devle Malı. No. 10. 
Konya .

İN Nurullah ürıan.
)•'! F abrikac ı .

Çandar lı  - l îergam a.



T)il«k<;e Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

_  34 __

Komisyon kararı ve ııc sebepten vorildiğ

1 Kir»;!/ 
1 :»:}4S/

I Kİ.'m

cihaz ve aletler hakkında tanınmış her hangi bir muafiyet ol
madığı, bilâkis, gümrük Giriş Umumi Tarife Cetvelinin 613 sıra 
numarasında sarahaten ve hiçbir tarifeye tâbi tutulmaksızın 
yer almış olan mikroskobundan dolayı dilekçinin muafiyetten 
istifade ettirilmemesinde mevzuata aykırı bir cihet bulunma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan ta
lep hakkında komisyonumuzca bu bakımdan yapılacak bir mu
amele olmadığına karar verildi,

Karar No. Karar tarihi

7049 25 . V . 1953

S af iye  P u lu m a .  ( I)ihl;ç< üzeli. „• Kocasını/ <ıil mu
1‘244'J \ oy isolcinli  Malı. liıliı/cl maaşının İnlisini r< ikra-

Halfa  Su. \u. (i, miı/csinin verilmişi. Iıt/kkınıl/ı).

Dilekçi : 1930 yılında eşkıya müsademesinde yaralanarak 
mâlûl kalan kocasına ait, 20 yıldır verilmiyen mâlûliyet maaşı 
ile ikramiyesinin verilmesini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Arızası 551 sayılı 
Kanuna uymadığından dolayı kendisine maaş bağlanamıyan 
Recep Poturna’nın; bu muamele aleyhine açtığı idari dâva ve 
tashihi karar talebinin Devlet Şûrasmca reddedilmiş bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara 
bağlanmış olduğu anlaşılan vâki talep hakkında Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 54 ncii maddesi muvacehesinde komisyonu
muzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarüi

7050 25 . V . 1953

(Dilekçe i'ızıli : l 7zun râdeli bir 
İti di verilmesi ı:c bankı/- borçları
nın l/cil olunması hakkında).

Dilekçi : 1951 yılı mahsulünün yağan dolu tesiri i]e h;>sor 
gürmüş olduğunu ifade ederek perişan bir hale düşen köy hal
kına uzun vadeli bir kredi temin olunup ve Ziraat Bankası
na olan borçlarının da muvakkaten tecil edilmesini istemekte
dir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazılarına bağlı Ziraat Bankası 
Genel Müdürlüğü yazısında : Yağan sürekli yağmurlar neti
cesinde harmanları hasara uğrıyan ve adedi 25 e baliğ olan 
köyler için getirilen 90 ton tohumluk buğdaydan ancak 50 
tonunun müşkülâtla ve rica ile dağıtılabilen bu köylerden 
birçoğu mekanında dilekçinin köyünün de tohumluk almadı
ğı 3 yıldır tecil edilen borçlarının da arazi ve ziraat vazi

'10834 Ahmet Yüceşaıı . 
Muhtar.
Kirular K öyü nde .
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kurarı ve ne sebepten verildiği

yetlerine göre ödeme güçleri fevkmda bulunması itibariyle 
yeniden bir yardım yapılmasının mümkün görülemediği ve bor
cun tecili cihetine de gidilmiyerek ancak ödeme kolaylığı 
gösterildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre vâki talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7051 25 . V . 1953

(Dili l. çe özeti : iskân yardımla
rından faydalandırılması lıul.knı- 
<Ut).

Dilekçi : 3 nüfuslu ailesi ile birlikte 25 . XII . 1949 ta
rihinde Bulgaristan’dan yurda iltica etmiş bulunduğunu ifa
de ederek Vekiller Heyeti kararı ile 1950 yılında gelmiş olan
lara tanınan iskân haklarından kendilerinin de faydalandı
rılmasını istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Serbest göçmen olarak 
yurda gelip ve müddeti içerisinde iskân talebinde bulundu
ğu anlaşılan dilekçiye 2510 sayılı iskân Kanununun 15 nci 
maddesine tevfikan imkân olan yerlerden ev yeri verilmek su
retiyle iskân edilmesi için İstanbul Valiliğine yazıldığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına gö
re talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7052 25 . V . 1953

11659 /10837  İslâm ö n g i d e r .
1 > ak ı rk ö y  K  üç ü k e o k 
nıeee K ö y ü  C'ıımlıu 
riyet. M ah,
İ s t a n b u l .

Dilekçi : Küçük Çekmecede sahilde kiralamış olduğu bir tar
layı kabili zeri bir hale koymak ve yapacağı masarifi karşılamak 
maksadiylc üst tabakalardan çıkanp satmış olduğu kumların; 
her hangi bir ruhsat istihsaline lüzum hissetmeksizin ve kum 
nakleden sair şahıslar gibi jandarma nöbetçilerine 250 kuru^

(Dilekçe özeti: Ruhsatsız kum nak- 
Iiıltıh yaptın oğlunun ölüm ¡'ine 
sebebiyet verip ve bu fiilinden do
layı kendisine hırsızlık fiili isna- 
<1 olunmak suretiyle ailt rel.an  
ile oynıyan idare ve zabıta ıhııir 
ve memurları hakkında takibat ifa
sına dair).

!K )f )7 /10836  M u sta fa  Y ı ld ı r ım .
¡Şehzad-ebaışı Cad. 
No. 81 Süs B erb er i  
ya n ın d a  k a l fa .  
İstanbul .
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

verilmek suretiyle kamyonla nakli sırasında içeride bulunan 
jandarma nöbetçisinin bu menfaatten mahrum kalması yüzün
den ve açtığı silâh ateşi ile 17 yaşındaki oğlunun öldürüldüğün
den ve bu acı kâfi gelmiyormuş gibi idare ve zabıta âmir ve 
memurları tarafından oğlunun kum hırsızı olarak teşhir edil
miş bulunduğundan şikâyet ederek Ceza Kanununda yer al- 
mıyan ve hırsızlık olarak tavsifi kabil olmıyan bir hâdiseyi bu 
şekilde vasıflandırıp, keza jandarmayı müdahale salâhiyeti 
olmadığı halde gayrikanuni olarak vazifelendirmiş bulunan ida
re ve zabıta âmir ve memurları hakkında lâzımgelen muamelenin 
ifasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Hâdisenin kum kaçak
çılığı yapan kamyonun durdurulması sırasında atılan bir mermi 
ile vukubulduğu kum kaçakçılığı dolayısiye jandarmanın şim
diye kadar para aldığının şikâyet ve tesbit edilemediği vaka adlî 
görev sırasında vukubulduğuna göre mahkeme sonunun bekle
nilmesi icabettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Adalete intikal etmiş bulunan hâdisenin 
cereyan eden adlî safahatı esnasında idari vazife ile alâkalı 
bir suça muttali olunduğu takdirde keyfiyetin gereken tahkikatı 
yapmaya yetkili idare makamlarına bildirerek kanuni icabının 
yapılması tabiî ve kanuni bir zaruret bulunmasına binaen vâki 
talep hakkında bu bakımdan komisyonumuzca yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7053 25 . V . 1953

11 1/1 İsmail <ieııçoğlıı. ( Dilekçi özeti : Postanede zayi
(''ırtı pazarı m İn K n l ı -  olun rtO/ı Hra hııvole he.dı linin
veci Mehmet llıılki ödenmesi hakkımla).

I rkin cli\U. Dilekçi : Gönderdiği 800 lira havalenin Çaykara Postanesin
de zıyaa uğratıldığından ve vâki müracaatlanndan bir netice 
alamadığından şikâyet ederek parasının ödenmesini istemekte
dir.

Ulaştrma Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan tahkikat 
sonunda Çaykara P. T. T. eski şefi tarafından zimmetine geçi
rildiği anlaşılan mezkûr paranın tazminen adı geçen postane 
tarafından alıcısına ödenmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre isteğin yerine ge
tirilmiş olduğu anlaşıldığından vâki talep hakkında komisyo
numuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Kar ır tarihi

7054 25 . V . 1953
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1 J(if)2/’ 10X40 Y ı lm a z  O ra l .

( ie re n lik  10(i2. So. 
K v N o. 17.
İ zm ir .

bilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karaı/ı ve ne sebepten verildiği

(D i lekç i  özeti  : List bi l ir ,m  im ti 
hanları doluı/ısiıjle rn-mel, z o r u n - 
da olduğu ı/abancı dil im likanı  
için Jiusramıı kabul olunması, 
hakkında).

Dilekçi : Lise bitirme imtihanlarında Rusça'dan muvaffak 
olamadığı için kuleli askerî lisesindeki kaydının silinmiş bulun
duğundan Millî Eğitim Vekâletinin emri ile başka liselerde 
tanınan bitirme imtihanları meyanında yabancı dil olarak İn
gilizce, Fransızca ve Almanca bulunduğundan okumadığı bu 
dillerden her hangi birinden başarı göstermesi mümkün olamı- 
yacağı için ya kuleli lisesinde ve yahut bu dilin okutulduğu 
Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesinde lisan imtihanına tâbi tu
tulup her hangi bir lisede olgunluk imtihanı vermesi hususundı 
emir verilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Okullarımızda 
yabancı dil olarak İngilizce, Fransızca ve Almanca ve klâsik 
şubelerde de bu diller ilâveten Lâtince okutulmakta bulundu
ğundan dilekçinin bu 3 dilin birinden imtihan vermesi zaruri 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına ve dilek
çinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

7055 2 5 .V .1953

1KİK4/10H42 K â m i l  B a ğ d a t .  (Dıltkçı özeli .- İzmit lii’lediye-
Cedit- Al i l l i ,  f t î u l ı l a n  Başkam Sadettin Yalrm’dırıı şi*
I z m i i .  k ( n j e t ) .

Dilekçi : Belediye Encümenince açılması kararlaştırılan 
hisar geçidi yolu güzergâhında bu karar hilâfına belediye 
başkanı Saadettin Yalım tarafından burada arsası bulunan bir 
şahsa inraat ruhsatı verilmiş bulunduğundan şikâyet ederek 
durdurulmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Usulü dairesinde 
verilen ruhsata müsteniden başlıyan inşaatın müştekinin evi
nin kıymetlenmesine yarıyacak olan bu yol için ve imar plâ- 
u1 tasdik edilmeden durdurulmasına imkân görülemediği ve 
dilekçinin bu müracaatını şahsi menfaat mülâhazası ile yap
tığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve admsi Komisyon kaı arı ve ne sebepten verildiği

komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına ve 
belediye encümeni üyelerinin Belediye Kanunu ile tanınan 
itiraz haklarının mahfuz bulunduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7056 25 . V . 1953

11668/10846 Yıımıs Poyraz. (Dilekçe, özıti : Akrabalarının bıı-
Apak Mal). Inııduğıt Kartı¡nnar Kazasında is-
Huliraristaıı îföomcni hiın olunması hakkında).
K a ra p ın a r  - Konya . Dilekçi : Bulgaristan göçmenlerinden olup mürettep ma

halli olan Gürün Kazasından ayrılarak akrabalarının bulun
duğu Karapınar Kazasına gelmiş bulunduğunu ifade ederek 
burada iskân olunmasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin iskân 
hakkına sahip göçmenlerden bulunduğu tahakkuk ettiği tak
dirde emsalleri ile birlikte ve bir an evvel iskânının temini 
için Konya Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7057 25 . V . 1953

11670/10848 Zeynel Yıldız. (Dilekçi özeli : Evinin yıktırılma-
11806/11020 Mercan Hav,-inci Su. uıası için İstanbul Belediyesine

No. 21. t mir verilmesi hakkında).

Dilekçi : Vakfa ait bir arsa üzerinde yaptırmış olduğu evi
nin, ekli olarak takdim ettiği İstanbul 7 nci Asliye Mahkemesi 
kararı hilâfına İstanbul Belediyesince yıktırılmasına karar ve
rilerek tahliye ettirildiğinden şikâyet ederek yıktınlmaması için 
âcil müdahalede bulunulmasını istemektedir.

Dosyada bulunan 1 . II . 1950 gün ve 314/949 sayılı ilâmın: 
Filhakika Vakıflar İdaresince açılan ve fusulen işgal edilmiş, 
olan arsa üzerine mebni gecekondunun hedmi suretiyle müda
halenin men i ve ecrimisil dâvasından, binanın kal’ine müta- 
allik olan kısmın reddini ve istenilen ecrimislin dâvahdani 
tahsilini muhtevi bulunduğu görülmektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin vakfa«
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııc sebepten verildiği

ait olan yer üzerine yaptırmış olduğu gecekondunun 2290 sa
yılı Kanuna istinaden ve Belediye Komisyonunca 29.VI. 1948 
tarihinde yıkılmasına karar verilmiş olup ve vâki itirazın da 
İl idare Kurulunca reddedildiği gibi Devlet Şûrasınca da tas
dik olunduğu ve bu suretle yetkili mercilerden geçerek kesin
leşen kararın infazında mevzuata aykırı bir cihet görülemediği, 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: 2290 sayılı Yapı ve Yollar Kanununa tev
fikan ve derecattan geçmek suretiyle yapılan idari tasarruf 
hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadı
ğına ve dilekçinin hukuku şahsiyesi bakımından vazifeli mah
kemeye müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7058 25 . V . 1953

1 OSr.O . M u s t a f a  D o ğ a r .  (D il ık ç ı  özet-i : (la n rika ııu n i olu
K a r a o ğ l a n l ı  K">-  rai; dut ağacını k es tin .n h  rd< ıı si

y ü n d e .  kitı/ct).
M a n i s a .

Dilekçi : Gûya komşusunun bağına ??rar verdiğinden bah- 
sile ve tanzim olunan bir rapor üzerine kendisine ait bir dut 
ağacının Medeni Kanun hükümleri hilâfına valilik tarafından 
kestirilmiş bulunduğundan ?'.kâyet etmektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Manisa Valiliğinden 
alınan cevabi yazıya nazam vâki müracaat üzerine mahalli
ne gönderilen teknik ziraat öğretmeninin verdiği raporda ba
his konusu dut ağacının bağlara vâki zararlı durumu belir
tilmiş olduğu için valilikten verilen emirle ve jandarma ne
zaretinde müşteki tarafından kesilmiş olduğu ve kendisinin 
mahkemeye dahi müracaat etmiş bulunduğu bu ağacın kesil
mesinde memurların ka'îdi bir mütalâaları bulunmayıp ancak 
fennî vazifelerini yapmış oldukları bildirilmktedir.

Gereği düşünüldü . Vekâlet cevabına göre talep hakkın
da komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7059 25 . V . 1953

I I C T S / İ O S . m  T a  Iı i r S ı r m a  v e  a r .  (D ilek çe  öz e ti : Tahtı icarında
T e k e l i i z e  K ö y ü m l e .  bulunan a ra zil <riıı b ir  (/öç » u n  ai-
T a s o v a .  leşine reriUiiyind.cn ş ik â y e t ) .

Dilekçi : Arpaderesi Köyüne yerleştirilmiş olan bir hane 
göçmer. ailesi iciıı kendi köylerinin camiine meşrut ve 8 
yıllık icarını ödemek suretiyle tahtı tasarrufunda bulunan
3 parça tarlanın Arpaderesi köyüne yerleştirilmiş bulunan bir 
hane göçmen ailesine tahsis ve ttemlik olunmak istendiğin-
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den şikâyet edrek adı geçen köyde boş araziler bulunmasına 
rağmen yapılan bu hatalı muamelenin düzeltilerek bahis konu
su arazilerin kendisine bırakılmasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Vakıf arazisinin is
timlâk olunmadan tevzii kabil olamıyacağmdan keyfiyetin 
tetkiki ile bir yanlışlığa meydan verilmemesi hususunun To- 
kad Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olma 
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Düekee Dilekçe sahihinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildi:*;

7060 25 . V . 1953

Başkan 
M araş

I bdullah A y  t emiz

Sözcü 

Bol ıı
Kât. ip 

Bilecik
Isınai! A ski ı

Konya
Alıdiirrahmcın Fahri  Af/uoylv

Elâzığ ( ¡üm üşanc
H âmil A l i  Yiiııci) A h i m i  K em al  Yarınca

Kastam onu 

M ı n u f f t r  A l i  Miılılı
M alatya 

\ıtr i  Ocakcioğ lv

Ma. ra.ş Trabzon Yozgad Zongu ldak

Salâhattiıı / / inlaı/ioğlıı Salih Esad A l ¡ ı t r c v  Y u su f  Karslıof/lu U. Sicisoğlıı .

(Dilekçe sayısı : 80)

T. B. M. M. Basımevi



Dönem : IX

T. B. M. M .
Toplantı: 4

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

— Sayı : 75 —

/ /  . X /  . 1953 Çarşamba

Dil ekçe Dil ökçe a&hibi mim 
Xo. adı, soysdı ve adresi K o m i s y o n  k a r a n  v«j n e  s e b e p l e «  v e r i l d i ğ i

10!>41 /1 017<S Zeynel Ay<rüıı.

I hn'hasaudede K i 

yiiıi'do.

( -evhaıı.

’41(»/1 ({¿13 Kabri Dem ir.

Ç ift(-h avu z la r Tepe
göz So. No. 21.1. 

K re n kö v  - İstanbul.

(D ilekçi ö zd i : Köylv.rimlt bir
ol, ııl açılması lıal,i, nida).

Dilekçi : Ceyhan Kazasının Durhasandede Köyünde .bir ilk
okul açılmasını istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Vilâyetlerin 
ihtiyaçlarına göre tanzim edilen program dâhilinde, sırası 
gelince bu köyde de okul açılacağı bildirilmektedir.

Görülen lüzuma binaen davet edilen vekâlet temsilcisi 
İlk Tedrisat Umum Müdürü Ferruh Sanır’ın komisyon huzu
runda vâki beyan ve izahına nazaran da : 4C9 nüfuslu Dur
hasandede Köyünün 1953 yılı Bütçesine bu köyde okul inşası 
için beş bin liralık ödenek konulduğu gibi bu bütçeden ayrıca 
beş metre küb kereste dahi temin edilmiş, vekâletçe de zik- 
rolunan maksadın tahakkukunu sağlamak için on altı bin li
ra verilmiş ve bu suretle inşaata fiilen başlanmıştır.

Gereği düşünüldü : Adı geçen köyde okul inşasına başlan
mış ve bu suretle istek yerine getirilmiş olmasına göre bu bap
ta komisyonumuzca başkaca muamele ifasına mahal bulunma
dığına karar verildi.

Krar No. Karar tarihi

7061 2 . V I . 1953

(D ilekçe özeli : Emeklilik işlemi
nin kaldırılması re tekrar tavzifi 
hakkında).

Dilekçi : Muvaffak olmuş bir idare âmiri bulunduğunu müta- 
addit takdirnamelerle taltif edildiğini, Vekâletteki sicil dosya
sının celp ve tetkiki halinde bu cihetlerin teeyyüt edeceğini ve 
bir kısım takdirnameleri dilekçesine bağlandığını beyanla, 5434 
sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B. fıkrasına tevfikan hakkın
da verilmiş olan emeklilik kararının ref’ini ve tekrar tavzifini 
istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin, mezkûr 39 
ncu maddenin B. fıkrasiyle idareye tanınan ve bu baptaki Mec-



—  2 —
Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

lis karariyle de teyit edilen mutlak yetkiye dayanılarak emek
liye ayrıldığı ve talep hakkında yapılacak bir işlem bulunma
dığı bildirilmektedir.

Görülen lüzuma binaen davet edilen Vekâlet mümessili Zat 

İşleri Umum Müdürü Memduh Payzı’nın sicil dosyası mündere
catına atfen verdiği izahat dinlendikten ve teşrii murakabe yo 
liyle tahkik ve tekikı icabeden başka bir cihet olmadığı da 

anlaşıldıktan sonra, işin icabı komisyonca görüşülüp düşünüldü:
Vekâlet mümessilinin dilekçiye ait sicil dosyası mündere

catına atfen mumaileyh hakkında verdiği izahatın mahiyetine 
ve bizzat komisyonca da incelenen mezkûr dosya muhtevasına 
ve bunlardan mütehassıl vicdani kanaate nazaran, şikâyete ko
nu teşkil eden emeklilik muamelesinde, ve dolayısiyle Vekâletin 
gördüğü lüzum ve vâki takdirinde bir isabetsizlik bulunmadı
ğından, dilekçinin kabule şayan görülmiyen talebinin reddine 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7 0 6 2  2 . V I  . 1953

Başkan yerine  

B ile c ik  
İsm ail A skın

Sözcü
Bolıı K onya E lâzığ

Abdürrahman Faliri Ağı/oğlu llâm il AH Yön ey

»iüınüşanc Kastam onu .Malatya .Malatya

A h ım ! Kemal Varınca M uzaffer Ali Mühto Nuri Oeakcıoğlu Abdiilkadir Özbay

Tokad 

Ahmet (Hırkan
T r a b z o n  

Salih Ksad A!¡teren
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

14723/13537 A b d ü lk a d i r  Ilüyiik- 
ateş.
Oamiikebiır Alalı. 
'Siverek.

K o m is y o n  k a r a r ı  ve ne sebep ten  v e r i ld iğ i

( Dilekçe ö zeti: U ükn ıolu nan para, 

cezasına ait borcunun 2 0  liraya  
indirilm esi v e  yah ut affolunm ası 
hakkında).

Dilekçi : Sigara kâğıdı kaçakçılığından dolayı hükmolunan 
para cezasına ait 50 liralık aylık taksitleri ödemeye muktedir 
bulunmadığından bahsile mezkûr taksitlerin 20 liraya indiril
mesini veyahut affolunmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi hakkında; 
kaçakçılıktan dolayı Siverek Asliye Ceza Mahkemesince hük
molunan 2400 lira para cezasının Tekel idaresince 50 şer lira’ 
ödenmek suretiyle taksite bağlanmış olduğu ve 1918 sayılı Ka
nunun değişik 56 ncı maddesine göre tahsili Tekel idaresine 
ait bulunan mezkûr borç taksiti hakkında kendi Bakanlıkla
rınca yapılacak bir muamele olmadığı ve keyfiyetin Gümrük 
ve Tekel Vekâletinden sorulmasının uygun olacağı bildiril
mektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
geri kalan para cezasının 5677 sayılı Kanuna tevfikan terkin 
edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Af Kanunu ile istek yerine gelmiş bu
lunduğumdan aynca komisyonumuzca yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7063 8 . V I . 1953

(D ilekçe özeti : M ü tevellisi bu lu n

duğu M ürit zade Fatm a Hatun  
vakfına ait intifa hakkının veril

m ediğinden ş ik â y e t).

Dilekçi : 1339 tarih ve 1183 sayılı ve Edremit Mahkemei 
Şeriyesinden istihsal edip Yargıtay Hukuk Heyeti Umumiye- 
since de tasdik edilmiş bulunan ilâmla mütevellisi bulunduğu 
Edremit’te kâin Müritzade Fatma Hatun vakfına ait tevcih 
muamelesini vaktinde ikmal ve intaç eıtmek imkânını bulama
dığı için talep ettiği hakkı intifamın Vakıflar Genel Müdürlü
ğü İdare Meclisince kendisine verilmiyerek avarız mahiye
tinde kabul edilip bu hakkın beldiyeye tahsisi cihetine gidil
mek istenildiğinden ve bu mevzuda Danıştayda açtığı dâva
sının da keza vazife cihetinden reddedilmiş bulunduğundan şi
kâyet ederek vakıflar mevzuatı ve mahkeme ilâmı ile sabit 
olan hakkı tevliyetine binaen mağduriyetine son verilmesini 
istemektedir.

Başvekâlet cevabi yazısında : Mezkûr vakfa ait kayıtlara 
nazaran meşrutunlehi olan vâkıfanın erkek kardeşi Ahmet 
Ağa evlâtlarının münkariz olması üzerine vakfın 2762 sayılı

14844/131)44 N ec ip  T ü m erd ir im .
M arm ara  B ucağı  İ lk 
okulu  B aşöğretm eni.  
E rdek  - Kandırma.
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Vakıflar Kanununun 39 ncu maddesi uyarınca 11 . XII . 
1936 tarihinde mazbut vakıflar meyanına alındığı ve dilek
çi tarafından sikrolunan ilânı üzerinde mütevelliliğin kendisi
ne tevcih olunduğuna dair bir kayıt bulunmadığı, keza 1249 
tarihli vakfiyede vakfın tevliyet ve gelir fazlasının kendi ev
lâtlarına değil Ahmet Ağ-a evlâtlarına meşrut bulunmasına bi
naen mumaileyhin talebi hakkında yapılacak bir muamele ol
madığı bildirilmektedir.

Vâki davet üzerine 31 . III . 1953 günü komisyonda hazır bu
lunan Vakıflar Genel Müdürü Orhan Çapçı verdiği izahatta :

1249 tarihli vakıfnameye göre vakfın, vâkıfenin erkek kar
deşi Ahmet. Ağa evlâtlarına meşrut bulunmasına binaen bu ev
lâtların münkariz olması üzerine, 1335 tarihli Evkaf Şurası ka- 
rariyle mazi'u tay a. alındığı, fakat her nasılsa 1936 yılına ka
dar vakfa vazıyed edilmeyip ve muhtelif tarihlerde alman 
mahkeme ilâmları ile muhtelif eşhas tarafından idare olundu
ğu ve ancak bu tarihte fiilen mazbut vakıflar meyanına alın
dığı, o tarihten beri de vakıfname gereğince gaile fazlarının 
hane avarızına tahsis olunmak üzere belediyeye verilmekte 
bulunduğu.

Esasen Tevcihi Cihat, Nizamnamesine göre 1329 tarihinden 
itibaren yapılacak tevcihatm komisyonu mahsusunca karar
laştırılması icap ederken yine her nasılsa bu lâzimeye riayet 
olunmadığı.

Ve nitekirr dilekçinin; bahis konusu ettiği ilâmın da bir be
rat mahiyetinde bulunup kendisine bir hakkı tevliyet bahşet
mediğini belirtmiş bulunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin istinat ettiği 1339 tarihli 
ilâm o tarihte Sivas’.ta müteşekkil mülga Heyeti Temyizei Se
riye Dairsinin 10 Ramazan 1341 ve 26 Nisan 1339 tarih ve esas 
2757/259, sicil 108 sayılı karariyle kejn’ cmyekû i addedilmiş 
bulunmasına, gerek hakkı tevliyete ve gerekse hakkı intifaa 
mütaallik talebin tetkikinin da kaza mercilerine aidiyetine bi
naen komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

Krar No. Karar tarihi

Di'ek<;c D ilekle s a h i b i n i n

adı, soyadı ve adresi Kom isyon k a ra r ı ve ne sebep ten  v e r i ld iğ i

7064 8 . V I . 1953

12864/11821 Hüsyeitı  K ız ı lt ım a. (D ilc l .çc  ¡ ¡¿d i  : D i l d e ,  K o n m u » -
Ç il i ı ıg i ı ic i '  içindi ' nıı kartımın rtığnıeu i.skâıı ıııv/ı-
No. 77 ı l iikkâmia. » i t l is in in  ı/aınlınntlığnıılaıt şikâ-
Ivl irnc .  ü d ) .

Dilekçi : Iskan talebinin is’afı lüzumunun Edirne Valiliği
ne yazılmış bulunduğunu belirten 1948 tarih ve 1685 sayılı 
Dilekçe Komisyonu kararma rağmen bu kararın henüz gelme-
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Dilekçe Dilekçe sahihinin

No. adı. soyadı ve adresi Kom isyon kararı ve ne sebepten verildiği

diği beyaniyle iskân muamelesinin el’an ikmal edilmediğinden 
şikâyet etmektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Bidayeten Vekâlet 
işarı dairesinde valilikçe kendisine verilmek istenilen ev ve 
dükkân yerini kabul etmek istemediği anlaşılan dilekçinin; va
lilikten alman son işara göre serbest göçmen sıfatiyle yurda 
girip ve 885 sayılı Kanunla tâyin edilen müddet içerisinda 
müracaatta bulunmadığı anlaşıldığından kanunen kendisine bir 
yardım yapılmasına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına, dilek
çinin kaza mercime dahi müracaatta muhtariyetine karar ve
rildi.

Dilekçi : 3128 sayılı Kanuna göre; Askerî Yargıtaydan aldığı 
ilâma istinat eden 4 yıllık kıdem zammından ancak 1 yılının 
Tuğgeneralliğe terfiinde nazarı itibara alınıp mütebaki 3 yıllık 
hakkının vâki müracaatlarına rağmen tanınmamış olduğu gibi 
farkı maaşlarının dahi ödenmediğinden şikâyet ederek mez
kûr müddetin halen bulunduğu Tümgeneral rütbesine eklenme
sini ve 3661 sayılı Kanun gereğince de 1 Eylül 1950 tarihinden 
muteber olmak üzere bir üst derece maaş verilmesini istemek
tedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 1939 nasıplı 
birinci sınıf askeri adlî yargıç olan dilekçinin bu nasbinin As
kerî Yargıtay kararı dairesinde 1935 e alındığı, ancak bu duru
ma göre 1941 tarihinde terfi ettirilmesi icabederken münhal 
kadro bulunmamasından dolayı; 1944 tarihinde Tuğgeneral eşit
liğine, 1947 yımda da Tümgeneralliğe terfi ettirilebildiği ve 
beklemiş olduğu bu müddetin mezkûr rütbedeki müddetine ilâ
ve olunmasına mevzuatın müsait bulunmadığı.

Tümgeneral eşitliğinde; asgari bekleme süresinin iki mis
lini doldurmadığı için kendisine bir üst derece maaş verilmesi
ne de imkân görülemediği ve bu mevzuda Askerî Yargıtaya da 
müracaat etmemiş bulunduğu bildirilmektedir.

2 . IV . 1952 günü, vâki davet üzerine dinlenen Millî Savun

Karar No. Karar tarihi

7065 8 . V I . 1953

7142/6597 I. Hakkı Oflaz. (D ilekçe iizcti : A sla  rî Yarnıiaı; 
kararımı rağmen rülbı l< n n c  lıs ir  

fttirH m iyen  H ytl-lıl; İadem zam m ı - 
ıını Heııu/ı neralliği nasbm da na

zarı itibara alınması re liı/lâl 
1950 tarikinden m u teb er olmal; 
üzere bir üst d e n e t  maaş r ı ı i lm ı - 
si ha klan d a ).

T üm gen era l .  
‘G e n e lk u r m a y  Baş
k a n l ığ ı  A d lî  M ü şa 
viri.
A ııka ra.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Kom isyon kararı ve ne sebepten verildiği

ma Vekâleti Mümessili Kara Kuvvetleri Personel Dairesi Baş- 
kanvekıîi Albay Nüzhet Büyükyurt verdiği izahatta : Vekâ 
letin işarını aynen teyit ve 1941 yılında terfi etmesi icabe- 
denlerin kâffesinin kadrosuzluk sebebiyle terfi ettirilmemiş 
olup müşteki hakkında istisnai bir muamele yapılmamış bulun
duğunu ifade etmiştir.

15 . 12 . 1952 tarihli komisyon toplantısında görülen lüzum 
ve vâki davet üzerine 23 . XII . 1952 tarihinde dinlenen Milli 
Savunma Vekili Seyfi Kurtbek verdiği izahatta :

193ü nasplı birinci sınıf askerî adlî yargıç olan dilekçinin 
bu nasbinin aldığı Yargıtay kararı dairesinde; 1935 yılına 
alndığı, terfi muamelesinin ise; 4273 sayılı Terfi Kanununun 
17 nci maddesine göre münhal kadro bulunması ve terfi şart
larının tahakkuk etmesiyle mümkün bulunduğu için ancak bu 
şeraitin tahakkuk ettiği 1944 yılında yapılabildiğini belirt
tikten sonra durumu tekrar gözden geçiren komisyon, 14 nu
maralı 1941 kadro İadem listesinde yer alan birinci sınıf as
kerî yargıçların yapılan terfi tarihleriyle bu üsteye göre vâki 
terfilerde takdim tehir yapıldıysa sebebinin vekâletten so
rulmasına ve Askeri Yargıtay kararının istenilmesine karar 
vermiştir.

Adı geçen vekâletten alınan ikinci cevabi yazıda : Daha 
önceki işar ve verilen izahat teyit olunduktan sonra zikrolu- 
nan kıdem sıra kitabında 2 nci sırada yer alan müştekinin;
6 nci sırada bulunan Şemsettin Türer’in 3128 sayılı Kanuna 
tevfikan nasbi 4 yıl ileriye götürülmek suretiyle 30 Ağustos 
1934 da alınmış olduğundan 3 ncü sıraya düşmüş bulunduğn.

1942 yılında Askerî Temyiz Mahkemesinde açılan 3 aded 
4 ncü derece kadroya Askeri Muhakeme Usulü Kanununun 43 
ncü maddesine uyularak birinci sınıf askerî hâkimlerden kıdem 
sırasında birinci olan Toksöz, 2 nci olan Şemsettin Türer ve
4 ncü olan Hüseyin Hüsnü seçilmiş ve terfi ettirilmiş bulunduk 
ları müstedi bu tarihte Temyiz Mahkemesine seçilmemiş olduğm 
için bu kadrolardan istifade edemediği bu kadrolar dışında bu 
derecede münhal kadro bulunmadığından mumaileyhin terfi 
ettirilmesinin mümkün olamadığı, 1943 yılında da keza kadro 
münhalı bulunmamakla kanuni şartlarının tahakkuk etmemiş 
ve ancak 1944 yılında kadronun terfie imkân vermiş bulunması 
üzerine dilekçi ile Şakir Ors’ün Tuğgeneral eşitliğine yüksel
tildikleri ve bu suretle yapılan terfilerin o tarihte mer’i bu
lunan kanuni mevzuat hükümleri dâhilinde ve kıdem sırasına 
riayet olunarak yapıldığı belirtilmektedir.

Vekâlet tahriratına bağlı ve müştekiye ait istenilen 1938 
tarih ve 4/10 sayılı Askeri Temyiz Mahkemesi ilâmı da; Mu
maileyhin nasbinin 4 yıl ileriye alınması hükmünü ihtiva et
mekte olduğu anlaşıldıktan sonra.

Gereği düşünüldü : Dosya münderecatına ve verilen mukni 
izahata göre; dilekçinin aldığı ilâm dairesinde nasbinin 4 yıl
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ileriye götürülmüş bulunduğu, ancak terfiinde vukubulan 3 
yıllık bir gecikmenin kanuni ve maddi sebeplere istinat etti
rildiği anlaşıldığından ilâm hükmünün yerine getirilmemiş ol
duğu hakkındaki şikâyet üzerine bu bakımlardan komisyonu
muzca bir muamele ifasına mahal olmadığına, üst derece maaş 
verilmesi hususunda da dilekçinin kaza merciine müracaatta 
muhtariyetine üyeden A. Fahri Ağaoğlu’nun vâki muhalefetine 
karşılık ve ekseriyetle karar verildi.

Krar No. Karar tarihi

D ilekçe  D ile k ç e  s a h ib in in

No. adı, soyadı ve a d re s i Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

7066 8 . VI . 1953

1 I (¡7!)/10856 A b d u l la h  Krdeııiz. ( D ilekçe özeli : H in« V ergisi m un-
ve ar. f iy e  tinden j'uydahtndırılmudıkltt-

Kskibağlaı-  Malı. Al- rendim ş ik â y e t ) .

paıffiıl \'c Yen i l ik  S< 
No. İS.
Eskisel ı ir.

Dilekçiler : 6 . 3 . 1950 tarihinde Eskişehir’de vukubulan 
su baskını felâketzedelerinden olup seylâp âmirliği tarafından 
yapılan yardımlarla yeniden yaptıkları evlere natamam bir 
halde yerleştikleri her keşçe bilinen bir keyfiyet olduğu haldi* 
müddeti kanunisi içerisinde müracaat etmedikleri iddiasiyle 
özel idarece adlarına fahiş bir vergi tahakkuk ettirilmiş bu
lunduğundan şikâyet ederek Bina Yapımını Teşvik Kanununun
7 nci maddesi ile tanınan 10 yıllık muafiyetten faydalanmalar* 
cihetinin karar altına alınmasını istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Bu mevzuda Eski
şehir Valiliğinden alman yazı örneğinin gönderildiğine işaret 
olunarak vâki iddianın gayrivârit ve yapılan muamelenin usul 
ve mevzuat dairesinde cereyan etmiş bulunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve incelenen dosyu 
muhtevasına göre müştekilerden bir kıs,mı için bu 10 yıllılc 
müddetin tanınmış olduğu ve bir kısmına ait itirazların da tet
kik mercii olan itiraz Komisyonunca incelenerek reddedilmiş 
keza bir kısmına ait tekâlifin de itiraz olunmıyarak kesbi kat
iyet etmiş bulunduğu anlaşıldığından talep hakkında komis
yonumuzca tâyini muameleye mahal olmadığına iij^eden A. 
Fahri Ağaoğlunuıı vâki muhalefetine karşılık ve ekseriyetle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7067 8 . V I  . 1953
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• lekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi K o m i s y o n  k a r a r ı  v e  11e s e b e p t e n  v e r i l d i ğ i

11880/10857 Burhan K araday ı .
A b b a s a ğ a  M a h .  A k- 

n ıa z (* eşm e  S o .  N o .  ö l  

B e ş i k t a ş  - İ s t a n b u l .

(D ilekçe özeli : M evru t bir sabıka 
kaydı dohıytsiylt her vakada ken

disini teşhir eden İstanbul E m n i

y et  M ü dürlüğü  İkinci  Sulu M ü
dü r  ve memurları  hakkında taki
bat ifasına da ir ) .

Dilekçi : Evvelce bir talihsizlik eseri olarak yaptığı bu 
vaka dolayısiyle Emniyette bulunan sabıka kaydı üzerine, her 
hâdise vukuunda kendisinin maznun olarak yakalandığını ve 
bu kere de İzmir ve Balıkesir'de vukubulan iki sirkat hadisesn 
dolayısiyle iki defa evinin aranmış olduğundan ve emniyet 
mensupları tarafından her vesile ile gazete muhabirlerine ve 
efkâıı umumiyeye teşhir edildiğinden ve bu hah ile kendisi 
gibi ıslahı nefsetmiş bulunan sabıkalıları suç işlemeye teşvik ve 
tahrik etmekte olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ikinci şubu 
müdürü ve memurları hakkında icabeden tahkikat ve tetkika 
tın yaptırılmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin; muhtelif 
suçlardan infaz olunmuş 5 mahkûmiyeti, 37 maznuniyet kaydı 
ve muhtelif vilâyetlerde yaptığı hırsızlık ve sahtekârlıktan do
layı hakkında tanzim edilmiş evrakının adalete tevdi edildiği 
ve son olarak Balıkesir’de yaptığı bir hırsızlık dolayısiyle de 
keza hakkında tevkif müzakeresi kesildiğinden mevzuat daire
sinde evinde arama yapıldığı ve hiç bir memur ve âmir tara
fından gayrikanuni ve keyfî bir muameleye mâruz bırakılma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına kara: 
verildi.

Dilekçi : Annesine ait 3 hayvanın komşusuna ait ve ekili bu- 
lunmıyan bir tarlaya girdiğinden dolayı gûya bekçiye haka
rette bulundukları hakkında tanzim edilmiş bulunan hilâfı ha
kikat bir zabıt üzerine mahkemece haklarında ittihaz edilen 
mahkûmiyet kararından şikâyet etmektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Hayvanlarını başka
sının tarlasına sokarak zarar yaptıkları sırada bunu bertaraf 
etmek istiyen bekçiye fiilen tecavüz ederek vazife yapmasına 
mâni olup ve dövdüğü sabit olan dilekçi, annesi ve kardeşi hak
larında ittihaz olunan mahkûmiyet kararının temyiz tetkika-

Karar No. Karar tarihi

7068 8 . VI . 1953

1 lf > M /1 0 8 f )8  Ivmiııe ( ¡ i i n a y d ı n . (D ilekçi özeti : T in  m ahkem esin

ce. aleyhindi ittihaz olanım bir 
harardan ş ik â y e t).

B ah riye  Mah. Kski 
tabakhane  Su. \<>. (i. 
Tire.
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İ)ilekçc
No.

1 l«82/10 Sr>f)

' IK iS îV lO S f iO

Komisyon karan ve ne .sebepten verildiği

tından dahi geçmek suretiyle kesinleşmiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahkemelere ait veya mahkemelerden 
sâdır olan hükümlere mütaallik mesail üzerinde; Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 54 ncü maddesinin açık ve mutlak hükmü kar
şısında bir işlem yapılamıyacağından vâki talep hakkında bu 
sebepe binaen bir muamele ifasına mahal olmadığına karar ve
rildi..

Karar No. Karar tarihi

7069 8 . V I . 1953

( Dilekçe özeti : Kocasına ait Yu- 
<l<>slfH'ya’<l<tki emlâkini alabilmesi 
için hanyi kanuni mercilere bas 
ru racaçjnun bildirilmesi hakkın • 
da).

Dilekçi : Kocası Şehit Yüzbaşı Haşan Bahri ’nin Yugoslav
ya'da bıraktığı mallarını almak veyahut buna mukabil mül 
alabilmesi için hangi kanuni yollara baş vurması icabettiğinin 
bildirilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yugoslavya'da em 
lâki bulunanlara burada mal verileceğine dair mevzuatımızda 
bir kayıt bulunmadığı ancak bu kabil mallar için Yugoslavya 
ile yapılacak anlaşmaya esas olmak üzere dilekçinin burada 
hangi nevi ve miktar emlâk bıraktığını Dışişleri Vekâletine 
bildirmesi lüzumunun kendisine tebliğ edilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : 5597 sayılı Kanunla kabul edilen ve 
Yugoslavya’daki Türk emlâk ve menfaatlerinin tanzimine mv- 
taallik bulunan protokolden istifadesi cihetinin tâyin ve tesbi- 
ti için Dışişleri Vekâletine müracaatta muhtar bulunan dilek
çinin vâki talebi hakkında bu bakımdan komisyonumuzca bir 
muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7070 8 . V I .1953

Halil O ilıanoğlu. . (D i lek ç i  özeti  ; K r e d i  ı/ardim),
Dişli K ö y ü n d e .  hakkındıl).

Dilekçi : Birinci sınıf ziraat erbabından olup ve banka borç
larını dahi ödememiş bir durumda bulunduğundan; muhtaç ol
duğu tohumluğu temin edebilmesi için kredi yardımında bulu
nulmasını istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazılarına bağlı Ziraat Bankası 
Umum Müdürlümü tezkeresinde : Müracaat sahibine çevirme 
ve donatma mevzularında ihtiyacı ölçüsünde ve 1207 lira ikra-

( ¡iili/.ar Şartekin .  
Orta  Malı. Şehit 
Yüzbaşı  Haşatı I>ali
ri eşi.
Tavas .

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi
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Dilekçe

No.

1 1 1 0 /1  ().">()(►

1 HIK.VIOHIİ'J

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

zat yapıldığı bu defa istediği kredi ile harice olan borçlarını 
ödiyeceği bildirilmiş bulunduğundan zirai maksat gütmiyen 
dileğinin tervcine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7071 8 . VI . 1953

( Dilekçe özeli : Yugoslavya 'ılaki 
emlâkim mukabil v< rilen lazmina- 
lııı Hüküm etimizce bir kamum  
mahsusla hastaneler için hibe id il
miş olmasından şikâyet).

Dilekçi : Balkan Harbini mütaakıp yurda hicret ettiğini ve 
orada bıraktığı emval ve emlâkine mukabil Yugoslav Hüküme
tince Hükümetimize ödenmiş bulunan tazminatın çıkarılan 
mahsus bir kanunla ve kendi muvafakatları dahi istihsal olun
maksızın hastane inşası için hibe edilmiş olmasındaki haksız
lıktan ve adaletsizlikten şikâyet ederek haklarının iadesi esba
bının temin buyurulmasını istemektedir.

Dışişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Hükümetimizle Yu
goslavya Kırallığı arasında 28 Kasım 1933 tarihinde akdedilen 
(Mütekabil Metalibatm Tesviyesine Mütaallik Anlaşma) gere
ğince Yugoslavya Hükümetinden alman tazminatın 6 Haziran 
1938 tarih ve 3427 sayılı Kanunla verem paviyonu ve daireleri 
inşaatına sarfedilmek üzere Kızılaya devredilmiş bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâkalı 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca bu sıfatla bir muamele 
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7072 8-. VI . 1953

( Dilekçi özeli : liaşvartinik Nahi
yesini Kemııliyı Kazası m< rkezine- 
bağlıyacak yol hakkında).

Dilekçiler : 21 Köyü ile 15 000 nüfusa sahip olan Başvarti- 
nik Bucağını; bağlı bulunduğu Kemaliye Kazası merkezine 
ulaştıracak olan ve yollar 8 nci bölge müdürlüğü heyeti fen- 
niyesince ilk defa Güvercinli denilen mevkide (Fırat üzerin  ̂
de) yapılacak bir köprü ve şose mütalâa ve etüd edildiği ve 
bu durumun nahiyenin en kesif bir mıntaka ihtiyacına cevap 
vermekte bulunduğu halde ahiren ve habersiz olarak yapılan bir 
etüdle mevcut Kemaliye şosesinin ve nüfus kesafetinin durumu

Maşvnrtinik Kövii 
Muhtarı.
Kcmajiyc.

M ıırta /a  (Yltrci . 
K a y m d ır l ık  Makatı lı
ğı m em urlar ından  
AIi Kıza Iiuzok ııcz-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Koıuisvon karan ve ııe sebepten verildiği

göz önünde bulundurulmaksızın bu mevkiin değiştirildiğini 
duyduklarından şikâyet ederek bitaraf heyet tarafından ve 
bütün mıntaka gezilmek suretiyle yeni bir etüd yaptırılarak 
nahiyenin, Kemaliye kaza merkezine her türlü motörlü vasıta
nın geçmesine elverişli bir yolla bağlanmasını istemektedirler.

Bayındırlık Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr geçit 
köprüsünün; Vekâletin 1952 yılı vilâyet ve köy yolları yardım 
ödeneğinden tahsisat ayrılarak Güvercinli Taş mevkiinde ya
pılacağı, inşaata başlanacağı vakit de ayrıca tetkik ettirilece
ği, adı geçen nahiyeyi Kemaliye ve Arapkir yoluna bağlıyacak 
yolun vilâyet yolu olması itibariyle valilikçe yapılması icabet- 
tiği, Fırat Nehri üzerinde her türlü motörlü vasıtanın geçme-* 
sine müsait bir köprü yapılmasının şimdilik programa dâhil 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7073 8 . V I . 1953

11689/10866 F a ik  Türkeş.  ( D U ekçe  öz e l i :  !H anlık ha ¡/is vıalı-
Aşağıtol 'os  K öyü nde .  kıhniyt Iinin a f f ına  ılair).

1' ' ' lllL Dilekçi . 1934 yılında adam öldürme suçundan dolayı mah
kûm edilip firar ve zabıta kuvvetlerine karşı gelme isnadın
dan dolayı içtimâen hükmolunan 26 sene 14 ay 45 günlük ha-, 
pis cezasından geri kalan bir sene 1 aylık mahkûmiyetinin 
Türk Ceza Kanununun muvakkat 16 ncı maddesinden istifade 
ettirilerek affını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr maddenin, 
cezaları eski ceza evlerinde infaz edilen hükümlüler hakkında 
tatbiki mümkün bulunmadığından dilekçiye bu yolda tebligat 
yapılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin; aynı mealde vâki müraca
atı üzerine selef komisyon tarafından 1 . IV . 1952 gün ve 
3141 sayılı bir karar verilmiş bulunmasına keza son müraca
at tarihine nazaran bakiye ceza müddetini ikmal etmiş olacağı
na göre komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7074 8 . V I . 1953



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

C e m i l  Dönm ez.
A k ta rk e r im  So. No..! 
K d irn ek ap ı  - İstan
bul.

12

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(D i lek ç i  özel i  : T ednri  e t t ir i lm iş i  
h akk ın da).

Dilekçi : Verem musabı olduğunu belirterek tedavi ettiril
mesini istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : 
Müracaatı halinde gerekli muayenesinin yaptırılarak fennî lü
zum ve zaruret gösterildiği takdirde devlet hastanelerinden 
birinde parasız olarak tedavi ettirilmesi, aksi halde bakımının 
mahallen temini hususunun İstanbul Sağlık Müdürlüğüne ya
zıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7075 8 . V I . 1953

11 (>98/1OS72 Kâmil Şeııef.
Mısırlıoğilıı Nııl ıbev 
So. No. l'l.
K a d ı k ö v  - İstanbul.

(D ilek ç i  ö ze l i :  E m e k li  ınıhklıırına  
1!)H() ililmelun önce  teklindi serkn-  
lıınnnlanı ı/apılıl ıf/ı ı/ibi zıım nıı- 
/>ılınası h a k k ın d a ).

Dilekçi : 1931 yılında piyade binbaşısı olarak emekliye ay
rılıp, 5434 sayılı Kanunla yapılan zamla birlikte 224 lira aylık 
almakta bulunduğunu, halbuki 1930 yılından önce ve 325 nu
maralı Kanuna tevfikan tekaüde sevkolunan binbaşıların müd
deti hizmetleri daha az olduğu halde gördükleri muhtelif zam
larla 300 küsur lira almakta olduklarını belirterek kendisi ve 
emsallerinin aylıklarına da gereken zammın yapılmasını iste
mektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Emekli aylıklarının 
bağlanmasında; rütbe ve unvana bakılmaksızın memurun hiz
met süresi ve almakta olduğu aylık ve muamelenin yapıldığı 
tarihteki mer i kanunun esas tutulmakta bulunduğuna ve bu 
itibarla tahsis olunan aylıklarda bâzı farkların olabileceğine 
işaret edilerek dilekçinin aylığına zam yapılmasının mümkün 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca bu sıfatla yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi. ı

Karar No. Karar tarihi

7076 8 . V I . 1953
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I )ilekçe
No.

11700/.10874

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Kom isyon k a ra r ı ve ne sebepten v e r ild iğ i

Hüseyin ivaraibra- (D i l e k ç e  öze t i :  H azin e  taralından
lıim. aleyhine  açılan hali dâvasının
19 M a yıs  M ah. Çil‘1- durdurulm ası  ve ya p tırd ığ ı  bina-
lik Cad No. (i!>. nın m ebn i  bulun duğu  arsanın do
Samsun. takdir ulunacak bedel  m ukabilin

di adımı tısc il  olunması  taleb im  
d a i r ) .

Dilekçi : Meşkûre adında birinden haricen satınalıp ve hüs
nüniyetle temellük ettiği, Samsun’un 19 Mayıs Mahallesinde 
kâin arsası üzerine yaptırdığı binanın arsanın emvali metru- 
keden olduğu yolunda ileri sürülen iddia üzerine, açtığa tescil 
dâvasının reddedilmesi üzerine Hazine tarafından binasının kal'i 
için dâva ikame edilmiş ve dolayısiyle perişan bir hale konması 
cihetine gidilmiş bulunduğundan şikâyet ederek mezkûr dâva
nın durdurularak esasen Doğu muhacirlerinden ve harikzede 
bir kimse bulunmasına binaen arsanın takdir olunacak bedel 
üzerinden namına tescil edilmesini istemektedir..

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi tarafından 
Hazine arsası üzerine süiniyetle bina yapıldığa neticesine varı
larak açılan tescil dâvasının reddedilmiş bulunduğu belirtildik
ten sonra Hâzinece açılan kal’i dâvası sonunda da : Binanın yı
kılması fahiş zararı müeddi görüldüğünden asgari levazım be
deli olan 1350 liranın dâvacıya ödenmek suretiyle binanın Ha
zine adına tesciline karar verildiği ve bedele vâki itiraz üzeri
ne de dosyanın halen Temyiz Mahkemesinde bulunduğu. Arsa
nın bedel takdiri şekli ile mumaileyhe verilmesinin kabil olma
yıp ancak 2490 sayılı Kanuna tevfikan satışa çıkarılabileceği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesine göre; mahkemelerde görülmekte olan veya hükme 
bağlanmış bulunan işlere hiçbir gûna müdahale mümkün bu
lunmadığından vâki talep hakkında komisyonumuzca yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7077 8 . V I . 1953

H asb iye  K üş üsler (D ile l.ç ı özeti  : İm le tin  maaş tah-
ve kardeşi . sisi v e y a h u t . noksan öd en en  ı/c-
I focataşk ın  Malı. Te-  lim ikram iych  rinin 10 yı llığının
kel S o .  N o .  7.  verilmesi hakkında).

J tursa. Dilekçiler : Babalan nizamiye yüzbaşısı Halit’ten almak
ta oldukları aylıklar 1929 da kesilerek kanunu mahsusuna 
tevfikan 10 yıllık aylıkları defaten verilmesi icabettiği halde; 
ikişer yıllıkları verilmek suretiyle Hazine ile alâkalarının ke
silmiş bulunduğundan bahsile fakrü zaruret içerisinde bulun
malarına binaen ya vaktiyle almakta oldukları maaşlarının
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iadeten tahsisini veyahut noksan ödenen ikramiyelerinin veril
mesini talep etmektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mülga 1683 sayılı 
Kanunun geçici ikinci maddesiyle, bu kanunun yürürlüğe gir
dili tarihte yaşları 25 i mütecaviz kız çocuklarına mahsus 
maaş ve tahsisatı fevkalâde mecmuunun iki seneliği defaten veri
lerek alâkalarının kesilmesi derpiş edilmiş bulunduğundan yaşla
rı bakımından dilekçiler hakkında da buna göre muamele ya
pılmış olduğu ve 5434 sayılı Kanunun geçici 76 ncı maddesi 
muvacehesinde de kendilerine iadeten maaş tahsisine imkân 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri karşısında 
komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına ve dilek
çilerin kaza merciine dahi müracaatta muhtar bulunduklarına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sah ib in in
No. adı, soyadı vc adresi K om isyon k a ra n  ve ne sebepten verildiği

7078 8 . VI . 1953

(D il i l , )  t özel i  : Ycılel, niiınriil; sıı 
huylarının l :ııhnıli  yiizlıaşıhl;lan  
iisl fiilin lı n  çil,ıtrıhıııısnırıı reyıı 
maaşlarının iisl ı l ı m  ı ııı ı/ıil.sı/
Iİlmisinin hin in  h uy u rıı iması hııl,-
I,-rıı ıh ı ).

Dilekçi : 1076 sayılı Yedek Subay Kanununa tâbi ve buna 
göre ancak 60 lira maaşlı kıdemli yüzbaşılığa kadar terfileri 
teminat altında bulundurulan Gümrük Muhafaza Teşkilâtında 
çalışan yedek subayların bu teşkilâtı bir meslek olarak seçip 
ve ondan bir istikbal beklediklerine göre bunların da daha 
yukarı rütbelere terfi etmelerinin veyahut astsubaylar için 
kabul olunduğu üzere kendilerinin de 60 liralık kadroda 
iki üst dereceye kadar yükselme ve yaş hadlerinin 46 dan 51 e 
çıkarılmalarına imkân sağlıyacak bir kanun tedvin olunması
nı istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : 1076 sa
yılı Yedek Subay Kanununun tadili hakkında Millî Savunma 
Vekâletince hazırlanan tasarıda; bu teşkilâtta çalışan yedek 
subaylardan kıdemli yüzbaşılıkta 6 seneyi dolduranlara ve ter
fi şartlarını haiz bulunanlara bir üst derece maaş ve bu dere
cede de 3 sene hizmet ettikten sonra müspet sicil alanlara bir 
üst derece daha verilmesi hususunun teklif edildiği ve yaş 
haddinin 51 e çıkarılması mevzuunun da Emekli Sandığı Ka
nununda yapılacak umumi tadilâtta nazarı dikkate alınacağı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan ta
lep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci maddesine

II 7 0 4 / 1 U S 7 *  I j f ı l f i  Ö / b a y ,  

L e v a z ı m  Yxl >.

( i i i m r i i k  M ıı l ıa i'az.ı  

A l a y ı  L e v a z ı m  . M ü 

d ü r ü .

K i l i s .
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D ilekçe

No.

I I7U!)/İ0SS'J

Dilekçe sah ib in in
adı, soyadı ve adresi Kom isyon k a ra r ı ve ne sebepten verildiği

Kas.

göre komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7079 8 . V I . 1953

S üleym an O rakeal .  ( D i lekçe  öze l i  : T op ra k  tevzi ko-
Kasaba K ö y ü n d e  m is y o n u m u  arazisini vazıyeti
Müderris . olun duğund an şikâı/tl) .

Dilekçi : Tapu senedi ile mutasarrıf bulunduğu gayrimen- 
kulüııden bir kısmı mukaddema 3116 sayılı Orman Kanununa 
tevfikan ve orman addedilerek Hazine adına tescil edilmiş iken, 
bilâhara yürürlüğe giren 5653 sayılı Kanuna tevfikan mezkûr 
yerin makilik bir saha ve imar gören bir yer olduğu kabul 
edilip kendisine iade edilmiş bulunduğu halde toprak tevzi 
komisyonunca evvelki muameleye ittibaen gayrimenkulüne va- 
zıved edildiğinden şikâyet ederek kanun hükmüne riayet olun
ması hunıısunda mezkûr komisyonil emir verilmesini istemek
tedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : ihtiyar Heyeti üyesi 
sıfatiyle ve dilekçinin imzasını dahi ihtiva eden ekli mazbata 
örneğinde 1 ve 3 rakamlariyle gösterilen gayrimenkullerin da
ğıtım dışı bırakılarak diğer makilik ve boş sahaların dağıtıl
mış bulunduğu mezkûr zabıtta müştekinin imzası da bulundu
ğuna göre şikâyetin yersiz olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasma mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7080 8 . V I . 1953

Rüv'eyde ( ’ete. ( D i l e k ç e  özeti  : A y h k  baylanmanı
Velialıınet Malı. Ha- h a k k ın d a ).

11ikasını Sn. No. _•>. Dilekçi : Babası; Hariciye Nezareti Tâbiiyet Kalemi mü
meyyizlerinden ölü Hamit Cete’den kendisine aylık bağlanma
dığından, muavenete muhtaç bir durumda kaldığını belirterek 
yetim maaşı tahsis olunmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1939 yılında vefat 
eden babasının ölümü tarihinde 47 yaşında olduğu için, 1683 
sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre kendirine aylık bağlan
ması kabil olmıyan dilekçinin 5434 sayılı Kanundan da keza 
faydalandırılmasına kanuni imkân bulunmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklif' mevzuu ile alâ-
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D ilekçe

No.

1 1 7 1 4 / 1 0 8 8 7

kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca ve bu sıfatla 
bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Koni is yon kanır ı ve no sebepten verildiği

7081 8 . V I . 1953

( l ) i l (  /,<. ( ö z e t i  :  E s n a y ı  r a z i f a h  

r i i y e l  k a b i l i y ı  t i n i  k a y b e d i n  İ n  r  

i k i  t / ö z ü n ü n  I i d a r i s i  i i ' i ı ı  ı s r i e r ı  

y <  y ö n ı l ı  r ı h ı n  s i  h a k  l  ı n d a ) .

Dilekçi : Devlet Demiryollarının 21 yıllık emektar bir memu
ru olup Sivas Gar Şefi iken 6 7 . II . 1950 ore yansı ve suhune- 
tin sıfır altında 38 derecede bulunduğu bir zamanda kalorifer 
tesisatı bozulan bir yolcu katannda bizzat meşgul olması yü
zünden ânz olan hastalıktan dolayı her iki gözünün de rüyet 
kabiliyetini kaybetmiş bulunduğunu ve Ankara Demiryolları 
Hastanesi ve idare sağlık kurullarından verilen raporlarla da 
İsviçre’de tedavisi lüzumu belirtilmiş olduğu halde; mevzuatın 
müsaadesizliği sebebiyle tedavi için harice gönderilemiyeceği- 
nin bildirilmiş bulunduğundan vazifesi başında mâruz kaldığı bu 
felâket yüzünden aynı zamanda tekaütlük ve ikramiye hak
larından dahi mahrum kalmak suretiyle telâfisi gayrikabil bir 
mağduriyete duçar olacağını ifade ederek kanser tedavileri için 
gönderilmekte olan diğer memurlar gibi ve raporlarına tevfikan 
kendisinin de; terfik olunacak birisi ile adı geçen yere gönderi
lerek tedavi ettirilmesi esbabının istikmal buyurulmasını is
temektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Zikrolunan rapor
ları ile filhakika yurt içinde yapt’rılan tedavilerinden bir fayda 
temin edilemiyen dilekçinin refakatte İsviçre'ye gönderilip ve 
tedavi ettirilmesi lüzumunun belirtildiği, ancak Devlet Demir
yolları idare Encümenince durumu incelendiğinde; memur ve 
hizmetliler yönetmeliğine göre mumaileyhin yabancı memleket
lere gönderilmesinin kabil olamıyacağı anlaşılarak parasız seya
hat etmesinin temin edilebileceğine karar virilmiş bulunduğu 
ve bundan başka da kendisine yardım olmak üzere iki maaş nis
petinde ikramiye verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7082 8 . VI . 1953

S;thabet 1 in İvsin, 
( ¡a r  şefi  yardrmeısı.  
lOONf) sivil sayılı , 
Samsun,

Di lekçe  s ah i h i n i n
¡idi, s oyad ı  ve adres i



— 17 —
Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

1171 : 10888 Ali Yaşar.
I )em ok rat  
re K urulu  
T ü ccar .  
Ödemiş.

3îm'ti !< 
üyesi .

Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

( Dilekçe özeti : K ızılırm ak üzerin

de yapılan g a yrifen n î tesisatın  
yıktırılm ası lı a k I; m  da ).

Dilekçi : Komisyon reisliğinin 28 . II . 1952 gün ve 10888 
sayılı ve Bayındırlık Vekâletine hitaben yazılmış olan tezke
reye nazaran : Ihsan Yazıcı ve arkadaşları taraf nidan Kızıl
ırmak üzerinde yapılan gayrifennî tesisatın tevlidedeceği mah
zurlardan bahsile yıktırılmasını istemektedir.

Bayındırlık Vekâleti cevabi yazısında ve dilekçi tarafından 
Adı geçen vekâlete hitaben verilen diğer bir istidada ezcümle: 
Gönderildiği bildirilen dilekçenin zuhur etmediği ve bu itibarla 
celbolunan 2 nci istidasında dilekçinin; böyle bir talepte bu
lunmadığını bildirmiş olduğu belirtilmekte ve filhakika müs- 
tedi tarafından da böyle bir müracaatta bulunulmadığı gibi 
Kızılırmak üzerine yapılmakta olan sulama tesislerinin mem
lekete olan faydalarına işaret edilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; mevkü muame
leye konulmasına lüzum kalmıyan dosyanın hıfzına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

7083 8 . VI . 1953

İ08i)1 M a hm u t  Y ılm az.  (D ilekç i  öze t i  : P. T. T. merkezi
(Boyacı lar  .Vahive açılması h a k k ın d a ) .
M uhtarı.
S an dık lı  - At'von.

Dilekçi : 23 parça köyü ile birlikte nahiyenin kaza merke
zine olan uzaklığı dolayısiyle bilhassa posta muhabere ve mü- 
raselâtmda halkın sıkıntıya mâruz kaldığını ifade ederek 
kurulacak sair posta merkezleri meyanmda Hocalar Nahiye
sinde de bir merkez ihdas olunmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Aynı mevzuda 
daha önce P. T. T. idaresine de başvurulmuş olması itibariyle 
durumu inceletilen adı geçen nahiye merkezinin; trafik vazi
yeti az olduğu için burada P. T. T. şubesinin açılması uygun 
görülmemiş ancak posta işlerini görebilecek bir acenta bulun
ması için teşkilâta tebligat yapıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet oevayına göre 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacan bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7084 ’ 8 . VI . 1953



_  ı s  _
TVılokçe

Xo.

11720 , i o s i k ;

11721/10S94

İv»! lisyoiî kararı ve ııe sebepten verildiği

(D i l ek çe  özel i  : Şehit maaşı intı)- 
lanması hakk ın da).

Dilekçi : Kore'deki Türk Silâhlı Kuvvetleri meyanmda sa
vaşıp, cephe gerisinde hayvanına yem vermekte iken atılan bir 
kurşunla kazaen ölmüş olan kocasından kendisine ve çocuğuna 
şehit maaşı bağlanmadığından şikâyet etmekte ve bu vakaya 
mütaallik zabıt ve yapılan tahkikatı havi evrak örneklerinin 
kendisine gönderilmesini istemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ya
zısında : Dilekçinin kocası öli\ Ali Osman Durmuşlar iddia olun 
duğu gibi kaza kurşunu ile öldürülmüş olmayıp Erkânı Harbiyei 
Umumiye Merkez Reisliğinin vâki işarına göre; mesken masu
niyetini ihlâl, ırza tecavüze teşebbüs sırasında arkadaşı tara
fından öldürülmüş olduğu anlaşılmış bulunduğundan 5434 sa
yılı Kanunun 48 nci maddesinin B ve C fıkralarında yazılı ka
nun, nizamname ve emir dışında hareket etmiş ve hâdisenin ya
sak fiilleri yapmaktan doğmuş olması bakımından yönetim ku
rulunca karısına ve kızma aylık tahsisine imkân hâsıl olamadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak 
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına 
üyeden A. Fahri Ağaoğlu’nuıı vâki muhalefetine karşılık ve ek
seriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7085 8 , V I . 195*1

Alım ef İl ıcak.
Ayvnsıl  m evk i in d e  
bui<nır imalâthane-

. Dilekçi : Her hangi bir arama emrmı hamil olmaksızın ima
‘ lâthanesinde arama yapıp şeref ve haysiyetini rencide etmiş

bulunan Amasya Orman Başmüdürü Hilmi Turgay’dan şikâyet 
ederek hakkında tahkikat ifasını istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : 3116 sayılı Orman Ka
nununun 3 ncii, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 96 ncı 
ve 4767 sayılı Kanunun 1 nci maddelerine göre vazifeli memur 
larm arama kararı almadan arama yapabileceklerini derpiş et 
mis bulunduğu için adı geçen müdürün tarzı hareketinde ka 
nuni bir mahzur bulunmadığı ve yapılan aramada da kacak em
val yakalanıp mahallî savcılığa gönderildiği.

Bu mevzuda yapılan tahkikatı havi evrakın da karara bağ 
lanmak üzere valiliğe gönderildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kendisinden şikâyet olunan memur hak 
kında icabeden kanuni muamelenin yapılmış olmasına binaen

( D i l  t At î  ö î < t i  : Anıa. si/a  O r a 1 

l i ı ı ş tn i id i i  r i i n d ı  ıı şi .kâı/ı I ) .

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

►Şak i re Durmuşla!' . 
K ö r o ğ lu  Malı. Kore 
şehitler inden Ali  ( İs
ınan D u rm uşlar  esi .

( i a z i a n t e b .
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Di lökçe

No.

I I72.V10S9S

7’J(i / ]

Dilekçe »ahibinia
adı, soyadı ve *dre*i Komisyon kararı ve ne sebepti» verildiği

vâki talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7086 8 . VI . 1953

(D ilekç i  ö zeti  : Scylııın Y U â y d i  
ı ski Kunt in (I M ü dü rü  H ü s nü  I> aş
kı r re K o m iser  Sınni T<zhıışoron ’- 
don ş ik â y e t ) .

Dilekçi : Oğlunun ölümünü tertip eden Seyhan Vilâyeti 
eski Emniyet Müdürü Hüsnü Başkır ile emniyet komiseri Sa
mi Tezbaşaran'm bu fiil ve hareketleri Kozan Ağır Ceza Mah
kemesindeki dâva dosyası ile de müeyyet bulunduğu halde; 
Af Kanununun yürürlüğe girmiş olması yüzünden âmme dâ
vamın.!* yürütülememiş olması bunlar hakkında yapılması icap 
eden inzibati muamelenin ifasına da mâni oimamasma rağmen 
bu kişiler hakkında bu yolda takibat yapılmamağından ve 
keza el’an memuriyette bırakılmalarından teessür duyduğunu 
ifade etmektedir.

İçişleri Vekâleti cevabi yazısında : Adı geçen başkomiser 
hakkmdaki dâvanın 5677 sayılı Af Kanunu dolayısiyle suku
tuna karar verilmiş ise de müdahil tarafından temyiz edilmiş 
olması itibariyle henüz kesbi katiyet etmediği, emniyet müdü
rü hakkında da açılmış bir dâva mevcut olmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Kendisinden şikâyet olunan komiser 
Sami Tezbaşaran hakkmdaki dâvanın derdest bulunmasına, 
şikâyete muhatap olan emniyet müdürü hakkında da iddia ve 
isti!’ t olunan suçun, adli veya idari vazife ile olan alâka ve 
münasebetine göre tahkik ve kanuni takibata mevzu yapılma
sı vazifeli adlî ve idari makamlara aidiyetine binaen talep 
hakkında bu bakımlardan komisyonumuzca yapılacak bir mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7087 8 . V I . 1953

(Dilı kçf İhı f i: Şehit moaşı tahsisi 
hakkında).

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde şehit düşen oğlundan 
dolayı kanuni hakkı olan aylığın bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısmda : Dilekçinin 
oğlu Osman’ın Erzurum talimgâhmdan kaçak durumda görül
mesi itibariyle mirasçılarına maaş bağlanmanının mümkün gö
rülemediği, ancak şahadeti tevsik olunduğu takdirde icabeden 
kanuni muamelenin yapılabileceği bildirilmektedir.

( )sıııaıı M o d o lo ğ ı ı î -  
la n.
M ü ftü  Malı. No. 1"). 
Rize.

Y u su f  O k a lan .  
M estanhaınam ı k a r 
sıs ında Mırnav. 
Adana.



—  20 -•

Dilekço
No.

ir>N8:5/14N:W 
I 1728/10901

11729/10902

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

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında bu bakımdan komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal olmadığına üyeden A. Fahri Ağaoğlu’nun vâki muhale
fetine karşılık, ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7088 8 . V I . 1953

Turan İşçimetı. * (D ilek çe özeti : Lise olgunluk im-

D. D. Yolları Şube ilhanında kalm ış' oldu ğu tek ders-

(¡2 Şefi. ten imtihan hakkı verilm esini

Konya. d a ir).

Dilekçi : Girmiş olduğu olgunluk imtihanlarında bir tek) 
dersten muvaffak olamadığını belirterek istikbaline set çekecek 
olan bu mani halin giderilmesini temin için Yüksek Meclisten) 
bir imtihan hakla daha verilmesi hususunda atıfet talep et
mektedir.

Milli Eğitim Vekaletinin cevabi yazısında : Konya lisesi öğ
rencisi olarak 1949 Haziran döneminde başladığı olgunluk im
tihanlarını müddeti içerisinde bitiremiyen dilekçiye ayrıca dışar
dan da imtihanlara girme hakkı verilmiş ise de tabiiye der
sinden muvaffak olamadığı ve bir kere daha imtihana alınma
sına yönetmeliğin müsait olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7089 8 . VI . 1953

V âlı ide  Perin. (D i lek ç i  özeti  : E linden  alınan ar-
E ti le r  M a h. 127!). sağa, m ukabil  başka bir  arsa veril-
So. No.  39. mi si hal, k ın d a ).
İzmir.

Dilekçi : İskanına tahsis olunup ve seylâp yüzünden yıkılan 
68 numaralı evine ait arsanın Girit mübadillerinden bâzı şahıs
lara teffiz edilerek bunlar adına tescil edilmiş bulunduğun
dan ve yapılan bu gayrikanuni ve haksız muamelenin telâfisi 
için vâki müracaatlarından bir netice alamadığından şikâyet 
ederek iskan dosyaları ile de sabit olan bu hal dolayısiyle ye 
rine muadil metruk emvalden bir ev veya arsa verilmesini' 
istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçe münderecatı aynen 
teyidolunduktan sonra dilekçinin müktesep hakkı göz önünde, 
bulundurularak kendisine arsa mukabilinde başka bir arsa tah
sis edilip namına temlik ve tescil olunması hususunun İzmir 
Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabı ile isteğin yerine getiri-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

leceği belirtilmiş bulunduğundan talep hakkında ayrıca komis
yonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7090 8 . VI . 1952

117:11/10904 Y u s u f  'Çakan.
Vezirinin K ö y ü n d e  
Bilecik.

(D ilek ç i  özel i  : ŞağHi bulun duğu  
arazinin kendisine bırakılması  
halikında).

Dilekçi : iskân mahallinde kendisine tahsis edilmiş bulunan 
arazinin bilâhara nüfusunun kalabalıklaşmış olması ’ itibariyle, 
tarlasına bitişik, hali ve metrük taşlık bir arsayı işgal ederek 
15 yıldır da emek ve masraf ihtiyar ederek imar ve 1947 yılma 
kadar da vergisini vermiş olduğu halde bu kere elinden alınarak 
göçmenlere verilip ve bunlar adına tapuya tescil edilmiş oldu
ğundan şikâyet etmekte ve 27 senedir tahtı tasarrufunda bulu
nan bu yerin kendisine iade edilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Hâzineye ait olan mez
kûr yerin 1951 yılında yurda gelen Bulgaristan göçmenlerinden 
İsmail Ürkmez’e verilip ve namına tapuya da tescil ettirilmiş 
bulunduğu bu yüzden dilekçi tarafından adı geçen aleyhine dâ
va açılmış bulunduğu bu itibarla idareten yapılacak bir muame
le olmadığı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

7091 8 . V I . 1953

11 <->(»/ 1090i) D u rm u ş  Kara  koç.
N o r e m a s  K ö y ü n d e  
Oaveııma.

(D i l e k ç e  özeti  : Tazminat talebine  
d air ) .

Dilekçi : 20 yılı mütecaviz bir zamandır çalışmakta olduğu 
Ereğli Kömür İşletmesi Zonguldak maden ocaklarından, mez
kûr müessese sağlık kurulu tarafından «havzada çalışamaz ve 
hastalığı meslekî değildir» şeklinde bir raporla ayrılmış bulun
duğunu ifade ederek meslekî olduğu aşikâr bulunan hastalığın
dan dolayı kanuni tazminatın verilmesini istemektedir.

Çalışma Vekâleti cevabi yazısında : işçilerin sağlığını ko
ruma, Iş ve Iş Emniyeti Nizamnamesinin 34 ncü maddesine 
dâhil olmıyan hastalığından dolayı ve yaptığı tâmir ve tarama 
ustalığının da bu hastalığı tevlit eder mahiyette bulunmadığı 
cihetle dilekçinin hastalığının 4772 sayılı Kanunim 2 nci mad
desi gereğince işin yürütiimünden ileri gelen bir meslek hastalı
ğı olarak kabul edilmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep
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bilek ye

No.

1 1 7 4 1 / 1 0 9 1 - 1

12924/1-2030

1 -204!)/ I 1 I!).')

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

hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadı 
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

7092 8 . V I . 1953

Mıftit-at'a. Kom üncü. ( Dilekçe  öz t ti  : K anser i  1‘amukk,
K üm erbank Bez Mensucat Fabrikası  Huya ve Apn
F abrikası  idare Sulu Ş i f i  M e hm et ' t en  ¡¡ikayı t).

bekciil ■erindcıı 
\ o .  41 :’»2.
K a vser i .

Dilekçiler : Uzun zamanlar çalışmakta oldukları Kayseri 
Pamuklu Mensucat Fabrikası Katlama Servisi işçierinden ol
duklarını, mamuller üzerinde yapılan suiistimalleri ustabaşı ve 

Hüseyin İlilen. şeflerine duyuramadıkları için İşletme Vekâletine ihbarda
S iim rbank  d ok u m a  bulunduklarını ve gönderilen müfettiş tahkikatiyle iddiaları sü- 
ma kin esi s ic i l l i lerin- buta erdiği halde bir netice alınamadığını ve bu hâdiseden do- 
dcıı. layı şube şefi Mehmet’in ve onun himayesine sığınan ustabaşı-
K ayscr i .  mn husumetine mâruz kalarak haksız ve sebepsiz olarak müta-

addit cezalara muhatap tutuldukları bu meyanda şubelerinin 
değiştirilerek kendilerine taş taşıtıldığmı madde zikretmek sure
tiyle belirterek gönderilecek bir müfettişle durumun tekrar ve 
esaslı bir şekilde tahkik ettirilmesini istemektedirler.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Sümerbank Genel 
Müdürlüğünden mahalline müfettiş gönderilerek yaptırılan tet- 
kikat ve tahkikata nazaran: Temiz toplardan parça bez kesil
mesi keyfiyetiyle ilgili görülenlerin prim ve yevmiyelerinin 
kesilmesi Suretiyle tecziyeleri cihetine gidildiği, müstedilerden 
Hüseyin Bilen’in toplar üzerindeki hatasından dolayı cezalan
dırıldığı, gerek adı geçene ve gerekse diğer müstedi Muştala 
Somuncu’nun boya ve apre dairesinde tasfiyeye tâbi tutularak 
iç hizmetler şefliği emrine verildikleri ve bir müddet de burada 
boş kalmamaları için kendilerine spor sahası ile kömür havzası 
arasındaki sahanın tanzimi maksadiyle el arabasiyle taş taşıtıl
mış olduğu diğer iddialarının vârit bulumadığı ve kendisinden 
şikâyet olunan şube şefi Mehmmet’in meslekinin ehli ve müesse- 
senin değrli bir elemanı olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca tâyini muameleye mahal görülmediğine ve di
lekçilerin şahsi hakları noktasından kaza mercciine dahi müra
caatta muhtar bulunduklarına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7093 8 . VI . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten veriİdiğı

( D i l e k ç e  özeti  : Tahtı icarında b u 
lurum arazinin kendisini veri lmesi  
h a k k ın da ).

Dilekçi : İmar ve ihya edip 1947 yılından beri de icarını 
vermekte olduğu Hazine arazisinin göçmenlere tahsis ve bun
lar namına temlik olunmuş bulunduğundan şikâyet ederek 
toprağa muhtaç çiftçilerden bulunmasına mebni mezkûr arazinin 
kendisine verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında ; Göçmenlere tahsis 
olunduğu takdirde icar mukavelesi münfesih olmak kaydiyle 
dilekçinin Hâzineden isticar ettiği arazinin ögçmenlere tahsis 
ve temlikinin yapılmış olmasında bir yolsuzluk bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasma mahal olmadığına ve di
lekçinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7094 8 . VI . 1953

HT4(İ/10ÎMÎ> A l i  R ıza  K e çe li 

V e ııi M abn lled t 

Tah iroğ lu .
N evşeh ir .

Dilekçi : Kendisine hiçbir tebligat yapılmadan ve kanuni 
merasime riayet olunmaksızın lohusa olarak yatmakta olan aile
sinin odasına girip ve altındaki kilimi almak, kendisini ve aile
sini dövmek suretiyle gayrikanuni haciz ve muamelede bulu
nan Nevşehir tahsil memuru ve arkadaşlarından şikâyet ede
rek haklarında takibat icrasını dilemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Mevzuata uygun ola
rak yapılan haciz esnasında memura, tahsildara ve bekçiye ha
karet ettiğinden dolayı 66 gün hapse ve tahsil memuruna ikinci 
defa hakaret ettiğinden de 17 gün hapse ve 87 lira para cezası
na mahkûm edilmiş bulunan dilekçinin vâki isnadatı üzerine 
yapılan tahkikat neticesinde memurlar hakkında Vilâyet İdare 
Heyetince men i muhakeme karan verilmiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

(D i l ek çe  özeti  : G uyrikunu ni  ha
ciz !J<tpıp, kendisini  ve ailesini  
döven m em urlar  hakkında takibat  
¡ja pil masına dair) .

11744/10917 H asa rı D e lib aş.
V ayva l ı  K ö y ü n  d. 
Kadirl i .

7095 8 . V I . 1953
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11755/10927 Şükrü Aklaş.
Sungurlu iMah. de. 
Ayvacık - ( 'arsa-nıba.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

(D ilekçe özeti : A y v a c ık  X ahiyi 

Miidiirii B ek ir  Çelebin 'den şikâ

y e t ) .

Dilekçi : Halkın tevali eden şikâyetlerine rağmen nahiye 
müdürü Bekir Çelebi hakkında yapılmakta olan tahkikatın 
ikmal olunmadığını ve 1946 seçimlerinde particilik yapıp ve 
başka bir nahiyeye alınmış olan mumaileyhin tekrar kendi na
hiyelerine tâyin edilmiş bulunmasındaki hayretini ve yine adı 
geçen müdür tarafından; gayrikanuni olarak ağaçlarının mü
sadere edilmiş bulunduğunu ve hayvan yetiştirildiğini ve oku
lun bir odasının hayvan yemi ile doldurulduğunu ifade ve ih
bar ederek muktazi tahkikatın yapılarak hakkının korunma
sını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyet konusu olan 
ağaçlarla müstedinin hiçbir suretle alâkası bulunmadığı ve 
adı geçen nahiye müdürünün de bu işte bir dahli bulunmadı
ğı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Adı geçen müdür hakkında madde mad
de tanrih olunmak suretiyle yapılan isnattan dolayı, Memurin 
Muhakemat Kanununa tevfikan icrası gereken tahkikatın ik
mal ve vazifeli idare heyetinden geçirilmesi, zikrolunan ka
nunla kendilerine yetki verilen üst makamlara ait bulunmasına 
binaen talep üzerine bu bakımdan komisyonumuzca yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7096 8 . V I . 1953

11756/10928 Muzaffer Yiğit.
Fırat Mah. No. 10. 
(Malatya.

(D ilekçe özeti : M em u rin  Kanunu

nun müze y y  el m addesinden Jayhı- 

la ndinIm ası hakk 1 u d a ).

Dilekçi : 4222 sayılı Kanunun 17 nci maddesine tevfikan 
1947 yılında Devlet Demiryollarından emekliye ayrıldığını, an
cak emeklilik muamelesinde Millî Mücadele zamanında P. T. T. 
idaresinde çalıştığı müddetin 2 katının nazarı itibara alın 
madiğini ve bu mevzuda açtığı idari dâvanın da husumet nok
tasından reddedilmek suretiyle aşikâr olan kanuni hakkının 
tanınmadığını ifade ve belirterek 788 sayılı Kanunun müzey- 
yel maddesinden faydalandırılması hususunda alâkalılara emir 
verilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhin P 
T. T. idaresinde geçen maaşlı hizmetleri için bu idareden ay
rıldığı tarihte cari olan 2904 sayılı Tekaüt Kanununa göre 
itibari hizmet zammı verilmesine imkân görülememiş ve muh
telif müracaatları ile, Devlet Şûrasına açtığı dâvaya da aynı 
şekilde cevap verilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep



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

No. 70. 
Afala t v

hakkında bu bakımdan komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal olmadığına üyeden A. Fahri Ağaoğlu’nun vâki muhale
fetine karşılık ve ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7097 8 . V I . 1953

l'l7i>8/‘10i>30 Asal' A l i  Öğiit. ( D ilekçe  özeli  : İkrııtniı/t ta lebim
1 '3188/!22S5 ( hılctmlerc 'Malı. dair ) .

Dilekçi : Devlet memuriyetinde ve özel idarede geçen hiz
metlerinin yekûnu 17 küsur seneye baliğ olduğu halde an
cak 559 lira gibi cüzi ikramiye verilmek suretiyle işine nihayet 
verilmiş bulunduğunu ifade ederek, Tekaüt Kanununa tevfi
kan her hizmet yılına mukabil birer aylık ikramiye verilmesi
ni istemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
nün cevabi yazısında : Özel idare ücretli tahsildarı iken kad
ro dolayısiyle açıkta kalan dilekçiye durumuna tevafuk eden 
5434 sayılı Kanunun 87 nci maddesine tevfikan 493 liradan 
ibaret olan emeklilik aidatının gönderilmiş bulunduğu .ve zikr- 
olunan kanunda ayrılanlara beher hizmet yılı için birer aylık 
ikramiye verilmesine dair bir hüküm de olmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vâki işara göre talep hakkında komis
yonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına ve dilekçinin ka
za merciine dahi müracaatta muhtariyetine, üyeden A. Fahri 
Ağaoğlu’nun vâki muhalefetine karşılık ekseriyetle karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

7098 8 . V I .1953

1*175i)/1003ill Osman (îüıriıüş ve ar.
Arpaçay Bulanık.
1 Köyünlde.
Karts.

(D ilek çe özeti : D iğ er  köylerde  
oturanlara terz i re banlar adına 

tapu! andırıl mı araziler hkkında).

Dilekçiler : Başka köylere yerleşip ve iskân haklarını dahi 
almış bulundukları halde, toprak tevziatı sırasında suiniyetle 
köylerine gelen 16 haneye, bu durumlarını bildirmiş olmalarına 
rağmen yine toprak verilerek namlarına tapuya tescil ettiril
miş bulunduğundan bahsile mezkûr yerlerin, kanuni haklar  ̂
olmamasına binaen, kendilerine dağıtılmasını ve bu kişilerin 
köylerinden kaldırılmasını istemektedirler.

Başvekâlet cevabi yazısında : Bahis konusu arazi; Devlet 
Ziraat işletmelerine ait iken tasfiye edilerek verilen emir ge
reğince Zipni Köyündeki Posoflu 30 hane ile bu meyanda Ha- 
cıveM Köyünde iskân edilip toprakları az olan 12 hanenin



bilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

—  26 —

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

istihkaklannın tamamlanması maksadı ile dağıtılmış bulun 
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığın;’, karar verildi.

Krar No. Karar tarihi

7099 8 . VI . 1953

t Dite U y  özel i  : Ih  r in a  K ö y ü n e  
isi,'ıhı olumnası  taleb im da ir ) .

Dilekçiler : Bulgaristan göçmenlerinden olup ilişik listede 
adları gösterilen 18 hane reisinin istekleri veçhile Derince Kö
yünde bulunan akrabaları yanında iskân olunmalarını dile
mektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Kanunen iskân hak
kına sahip göçmenlerden oldukları takdirde dilekçi ve arka
daşlarının; vilâyete geliş tarihlerine göre dileklerinin yerine 
getirilmesi için Kocaeli Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığını', karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7100 8 . VI . 1953

117(>4 1 ()!Wf> Hüsnü Can. ( ¡Y ı l ı k ç ı  ö z ı t i  : İcarla l/azinı ara-
Terzil i K öyünde .  zisi v< rilnırsi ta lib im  dair) .

''' Dilekçi : Toprağa muhtaç bulunmasına mebni Hazine ara
zilerinden icarla kendisine toprak verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhin daha 
önce ve avnı mahiyette yaptığı müracaat doiayısiyle kendisine 
köylerinin bağlı bulunduğu mal dairesine başvurması icabet- 
tiğinin bildirilmiş olduğu belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

11 Hi'2/ 10934 Malini Taşçı ve ar. 
Derince.

7101 8 . V I . 1953

117(>’>, 10!>37 Ca'tVr Kireççi . ( D i l e k ç e  özeti  : Meslekti  n ihraç
föşi’efparça C i ün cıı tepe hararının kaldırdarak inilti mc-
.">!K>. So. No. İl.’ . ınıtriı/ct r l l i r ih ıu s i  ha k k ım la ).

' Dilekçi : 10 yıldır vazife gördüğü polis meslekinden; İstan
bul Polis Müdürü Ahmet Demir’in tesiri ile ve Polis Divanınca 
çıkarılmış bulunduğunu ve uğradığı bu haksızlık doiayısiyle
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Dilekçe bilekçe sahihinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kurarı ve 11e sebepten verildiği

açtığı idari dâvadan da bir netice alamadığını belirterek mes
lekten ihracına dair olan bu kararın iptal olunarak iadei me
muriyet ettirilmesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Resmî elbiseyi lâbis 
olduğu halde gizlenmiyecek derecede sarhoş olmak nuçundan 
Polis Divanınca meslekten ihracına karar verilen dilekçinin bu 
karara karşı vâki itirazının Genel Müdürlük İnzibat Komisyo
nu ve Devlet Şûrasmca da reddedilmiş bulunduğu bu kararın 
mevcudiyeti hasebiyle iadei memuriyetine imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
landığı anlaşılan talep hakkında bu bakımdan komisyonumuz
ca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

v e  ;ıı\

Karakuvıı  K övüııdr

7102 8 . V I . 1953

1177!> l()(l-!N Kâmil (. 'ağlıya 11 ( l ) ı h k n  ¡ >zel\ : k r e d i  ta lih im
<!<nr).

Dilekçiler : 4753 sayılı Kanundan bilistifade toprak sahibi 
olduklarını ifade ederek müstahsil bir hale geçebilmeleri için 
icabeden kredi yardımının yapılmasını istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin krediye 
ihtiyaçları bulunup bulunmadığı, şayet muhtaç durumdalarsa 
ihtiyaçlarının tesbit edilerek Vekâlete bildirilmesi hususunun 
Kayseri Valiliğine yazıldığı ve alınacak cevaba göre gereğinin 
yapılacağı belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına g’öre ta
lep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7103 8 . VI . 1953

1 1 1  /1  ()!).">() .Mustafa K a r a k ı ı r l .  . (P iltl.çı Hu 11 : )<<lek r/ihnriik
(İüüihüİy M u h a f a z a  sabanlarının terfih  rindi l:i <ıks<tk-
2. A . II. Tl). 4. H i. hğııı <jid< rihnısi hakkında).

^ *■  ̂ sU m- Dilekçiler : Muvazzaf hizmetlerini mütaakıp ve teğmen rüt-
1!7s-_> 1 C)î>r>I Aluliilvalıil Ba^öz. besi ile; meslek olarak intisap etmiş bulundukları Gümrük Ko-

<¡iiııifiik M u h a f a z a  ruma Teşkilatında 1076 sayılı Kanuna göre kendilerinin ancak
2. A. II. Tl) K. "S"xh kıdemli yüzbaşılığa ve 60 lira maaşa kadar yükselmeleri kabil
( Yodok). olup, bundan sonraki istikballerinin teminat altında bulundu-

117S0 ]0!)4!) S'dâlrvttim Frsov rulmadığma işaret ederek bu teşkilâtta yedek olarak hizmet
(îümınik Muhafaza gören kendileri ve emsallerinin terfiindeki bu aksaklığın gide-
2 \ ]| rp|j 4 |i| rilmesi için zikrolunan rütbeden sonra terfi şartlarını haiz
K. Vd. 1’. Kd. olanların imtihan, staj veya kursa tâbi tutulmak suretiyle ter-
Üstğm. filerinin temin edilmesini veyahut 60 lirada 2 üst derece maa-
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bilekçe Dilekçe sahibinin

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

istihkaklarının tamamlanması maksadı ile dağıtılmış bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Krar No. Karar tarihi

7099 8 . VI . 1953

71)2/10934 llali ın Taşçı ve ar. (D ilek çe özeii : D ir in e , K ö yü n e

Derince. iskân olunm ası talebine da ir).

Dilekçiler : Bulgaristan göçmenlerinden olup ilişik listede 
adları gösterilen 18 hane reisinin istekleri veçhile Derince Kö
yünde bulunan akrabaları yanında iskân olunmalarını dile
mektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Kanunen iskân hak
kına sahip göçmenlerden oldukları takdirde dilekçi ve arka
daşlarının; vilâyete geliş tarihlerine göre dileklerinin yerine 
getirilmesi için Kocaeli Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığın*', karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7100 8 . VI . 1953

17(14/10930 Hüsnü (-an. (D ilekçe üzeli : icarla H azini ıın

Terzili Köyümle. zisi verilm esi talebine da ir).

Babaeski. Dilekçi : Toprağa muhtaç bulunmasına mebni Hazine ara
zilerinden icarla kendisine toprak verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhin daha 
önce ve avnı mahiyette yaptığı müracaat doiayısiyle kendisine 
köylerinin bağlı bulunduğu mal dairesine başvurması icabet- 
tiğinin bildirilmiş olduğu belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7101 8 . V I . 1953

117(5.'»/10937 Cafer Kireççi. (D ilekçe özeti :  M eslekten  ihraç

Eşrefpaşa Çimen t epe kararının kaldırılarak iadei mc-

">95. So. No. 12. m u riyet ettirilm esi ha kkın d a).

izznnı\
Dilekçi : 10 yıldır vazife gördüğü polis meslekinden; İstan

bul Polis Müdürü Ahmet Demir’in tesiri ile ve Polis Divanınca 
çıkarılmış bulunduğunu ve uğradığı bu haksızlık dolayısıyla
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tHlekçe

No.

11779 /10948

i i 7S2/ 1 or»r» ı

11.780/1094!)

bilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kaıarı ve ne sebepten verildiği

açtığı idari dâvadan da bir netice alamadığım belirterek mes
lekten ihracına dair olan bu kararın iptal olunarak iadei me
muriyet ettirilmesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Resmî elbiseyi lâbis 
olduğu halde gizlenmiyecek derecede sarhoş olmak nuçundan 
Polis Divanınca meslekten ihracına karar verilen dilekçinin bu 
karara karşı vâki itirazının Genel Müdürlük İnzibat Komisyo
nu ve Devlet Şûrasmca da reddedilmiş bulunduğu bu kararın 
mevcudiyeti hasebiyle iadei memuriyetine imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
landığı anlaşılan talep hakkında bu bakımdan, komisyonumuz
ca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7102 8 . V I . 1953

Kâmil Çağlıyaıı  ( Dilekç i  üzeli  : K r e d i  talihine
ve ar. d air) .
K a n ık t ım  Küvi indo Dilekçiler : 4753 sayılı Kanundan bilistifade toprak sahibi 

olduklarını ifade ederek müstahsil bir hale geçebilmeleri için 
icabeden kredi yardımının yapılmasını istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin krediye 
ihtiyaçları bulunup bulunmadığı, şayet muhtaç durumdalarsa 
ihtiyaçlarının tesbit edilerek Vekâlete bildirilmesi hususunun 
Kayseri Valiliğine yazıldığı ve alınacak cevaba göre gereğinin 
yapılacağı belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre ta
lep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7103 8 . VI . 1953

.Muştala Karakurt. (D ilek ç i  ö z d i  : Yedek  f/iimrük
(¡ümtnik .Muhafaı'a subay/um un ier  f i l  e r in dek i  akseık-
2. A. II. Tb .  4. Bl. lığın ı/id ir i lm esi  h a lk ın d a ) .

K ’ ■  ̂ stfim. Dilekçiler : Muvazzaf hizmetlerini mütaakıp ve teğmen rüt-
A bdü ivahit  Baş,uöz. besi ile; meslek olarak intisap etmiş bulundukları Gümrük Ko-
<¡ i inm ik  M uhafaza  ruma Teşkilâtında 1075 sayılı Kanuna göre kendilerinin ancak
2. A. II. T b  K. Y zb  kıdemli yüzbaşılığa ve 60 lira maaşa kadar yükselmeleri kabil
( Y ed ek ).  olup, bundan sonraki istikballerinin teminat altında bulundu-
,, ı., , . ,, rulmadığına işaret ederek bu teşkilâtta yedek olarak hizmet
' Saikı ha't.t'iın. hrsoy. ___ s . , • J
(üim inik .Muhafaza gören kendileri ve emsallerinin terfiindeki bu aksaklığın gide-
2. A. II. T b  4. Bl. rilmesi için zikrolunan rütbeden sonra terfi şartlarını haiz
K. Yd .  I ’ . Kd. olanlann imtihan, staj veya kursa tâbi tutulmak suretiyle ter-
Ustğııı. filerinin temûı edilmesini veyahut 60 lirada 2 üst derece maa-
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şını almak imkânlarının temin buyurulmasını ve bu maksatla İn
celenmekte olan Tevhidi Zabıta Kanununda bu durumlarının 
dikkat nazarına alınmasını istemektedirler.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 1841 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesine gööre Gümrük Teşkilâtında takım ve 
bölük komutanı ihtiyacının karşılanmak maksadiyle alınan ye
dek subayların 1076 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre Harb 
Okulu mezunu bulunmamaları bakımından; hazarda binbaşı ve 
daha yukarı rütbelere yükselmelerinin mümkün bulunmadığı 
ve bunların ordunun yedek subaylarının tâbi oldukları ahkâma 
tâbi bulundukları, 5125 sayılı Kanunla bunların Gümrük Koruma 
Teşkilâtındaki vazifelerinin geçici olduğunun kabul olunduğu, 
memuriyet hayatında mağdur olmamalarının da temin edilmiş 
bulunduğu belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâkalı 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca bu sıfatla yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

7104 8 . VI . 1953

117S3/10953 Ziya Ökteııı. (D ilek çi’ özeli : E m ek lilik  ikrami-

lS.jO. So. No. :W. neninin verilm esi hakkında).

Kareıvaıka - İzi rnr.
Dilekçi: Jandarma mülâzımı olarak emekliye sevkını mütaakıp, 

tekrar ve İzmir Defterdarlığı teşkilâtında vazife alarak ikinci 
defa emekliye sevkolunduğ-u 1950 yılına kadar çalıştığını; her 
iki hizmet müddeti 34 yıla baliğ olduğu halde bidayette bu 
müddeti doldurmamış bulunduğu için kanuni hakkı olan emek
lilik ikramiyesinden mahrum bırakıldığından şikâyet etmekte
dir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Gerek 5434 ve ge
rekse hükmü kaldırılan 1683 sayılı Kanunlar müvacehesinde 
dilekçinin ahiren emekliye tâbi hizmette geçen müddetinin 
evvelki hizmetlerine eklenmek suretiyle kendisine ikramiye 
verilmesine kanunen imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadı
ğına üyeden A. Fahri Ağaoğlu’nun vâki muhalefetine karşılık 
ve ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7105 8 . V I .1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

]785 /10954  Mehmet Bulut ve ar. ' ( Dilekçe  özeti  : ( ¡öçm e-nlen  v e n -
.Ilyasea Köyünde.. İni arazili, rinin ieıde olunması
BMeciık. h akkım la) .

Dilekçiler : Zilyed bulundukları arazilerin; köyde metruk 
ve hâli birçok arazi daha bulunmasına ragmeıı ellerinden alı
narak göçmenlere verilmiş bulunduğundan şikâyet etmekte
dirler.

Başvekâlet cevabi yazısında : Hazine malı olan mezkûr 
toprakların 2510 sayılı Kanuna tevfikan ve teşkil olunan komis
yonca 1951 yılında iskân edilen Nazif Açıkgöz ve efradı ai
lesi namlarına tescil ettirilmiş bulunmasında usul ve mevzuata 
riayet edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

* Karar No. Karar tarihi

7106 8 . VI . 1953

1.1786/10955 İti fal. Kehribar, 
ve  ar.
Sabımeııhatu Cad. 
No. (>2.
İstanbul.

(D i l e k ç e  özeti  : (lümrük/erdı ha
limini 1 şifalarının Ziı/ıı İ lk er  f i r 
masından aldıkları ithal hakkına  
dallanılarak alınmasına müsaade 
haijıı.rulması hak k ın d a ).

Dilekçiler : Ziya Ülker firmasının yaptığı ihracat karşılığı 
olup ve kendilerine devrdeilmiş bulunan ithal hakkını istimal 
maksadiyle ve 3/11704 sayılı kararname dairesinde tâyin olu
nan üç aylık müddet içerisinde akreditif açtırmış bulundukları 
halde imalâtçı fabrika makinelerinin bozulması hasebiyle împex 
S. A. firması lehine açtırdığı bu akreditif müddetinin temdidi 
için yaptığı müracaatın nazarı itibara alınmaması yüzünden 
gümrüğe gelmiş olan mallarını alamadıklarını ve dolayısiyle 
gerek kendilerini ve gerekse Hâzinenin zarara sokulmuş bulun
duğunu ifade ederek bu eşyanın adı geçen firmadan aldıkları 
ithal hakkına dayanılarak kullandırılmasını istemektedir.

Maliye ve Ekonomi ve Ticaret vekâletleri cevabi yazılarında:
O tarihte mer’i Dış Ticaret Rejimi kararının 6 ncı maddesinin
3 ncü fıkrası gereğince 3 sayılı listede bulunan malların ihracı 
mukabilinde ithalât yapılabilmesi için ihracattan elde edilen 
dövizlerin ithalâtta kullanılmak üzere ve ihraç tarihinden itiba
ren 6 ay içerisinde transfer edilmiş olması ve ithalâtın da 
bu müddet zarfında yapılması lâzımgelirken bu müddetin ve
kâletçe 9 aya iblâğ olunduğu ve dilekçilerin temsil ettikleri 
firmanın talebi mâruz esaslara uymadığı için reddedilmiş bu
lunduğu, bilâhara gümrükteki malların ihtalini teminen yapı
lan bir tamime istinaden bahsi geçen akreditif mevzuunu teş
kil eden mallara mütaallik ithal süresinin açılan akreditif iptal
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

edilmemiş bulunması kaydiyle temdidine muvafakat edilerek 
durumun Kambiyo Müdürlüğüne ve kendilerine bildirilmiş ol
duğu.

3/11704 sayılı kararın 6 nci maddesinin sureti tatbikma 
ve anlatışına dair radyo ve gazetelerde neşrolunan ve bir su
reti ekli tebliğe rağmen 6 . V I . 1951 tarihinde hükümden düş
müş olan bir perminin temdidi hususunda ancak 20 . IX . 1951 
tarihinde müracaat edilmiş bulunduğu için mezkûr permiye 
Maliye Vekâletince yeniden hayatiyet verilmesinin mevzuata 
muhalif düşeceği bildirilmektedir .

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin mezkûr tasarruf aleyhine 
kaza merciine müracaatta muhtar bulunmalarına binaen talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına 
üyeden A. Fahri Ağaoğlu’nun vâki muhalefetine karşılık ve ek
seriyetle karar verildi.

Karar No. Ka<rar tarihi

7107 8 . V I . 1953

17620 /16414  Ali  Kaiııı K ryükst'l . (D i t ık c ı  özi li : İH i sayılı Kanıı-

11864 /11027  Tapıı  Sicil .\ht'h«*iz- ıınn 102 nci maddesinin tadıl:
11787/1 09,"il» lığı kâtiplerinden . • halikında).

Kocaeli.
Dilekçi : Ziraat Bankasında geçen 22 kiisür senelik hizmeti

nin 5434 sayılı Kanunun 102 nci maddesiyle tâyin olunan müd
deti, evrakının Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce uzun za
man mevkii muameleye konulmaması yüzünden, geçirmiş oldu
ğu için nazarı itibara alınmamakta bulunduğunu ifade ederek 
mağduriyetine mahal bırakılmaması için zikrolunan maddei 
kanuniyenin tadilini istemektedir.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında : 
Emekli aidatını geri almak suretiyle Ziraat Bankasından ay
rılmış olan dilekçinin; 5434 sayılı Kanunun 102 nci maddesi 
ile 1 . I . 1950 tarihinden itibaren konulan bir yıllık müddet 
zarfında bu aidatı sandığa iade etmemiş bulunduğundan, mez
kûr bankadaki müddeti hizmetinin fiilî hizmetine eklenmesine 
imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifini mutazammm 
bulunan talep hakkında gerek bu bakımdan, gerekse vâki ihti
lâfın halli kaza merciine aidiyeti bakımından komisyonumuz
ca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7.108 8 . V I . 1953



Dilekçe
No.

11790/10959

11791 109(i()

—  31

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

Faik Tiirpan.  ' (D i l ek çe  özeti  : A s ke r l ik t i  n  ilk-
Ortaokııl  M  ik l imi. . akııl ö ğ re tm en liğ im le  ı/ıeen i se-
Kcşa'iı. ne 1:T f/iinliik miııhh linin te r f i in 

de nanırı itibara ulııımıısı hak

k ında).

Dilekçi : Emsal durumda olan öğretmen arkadaşlarının as
kerlikte geçen müddeti hizmetleri terfilerinde sayıldığı halde 
kendisinin 4379 sayılı Kanundan faydalandırılmamış bulundu
ğundan şikâyet ederek askerlikte ve ilkokul öğretmenliğinde 
geçen 4 küsur senelik müddeti hizmetinin 30 liradaki terfi 
müddetine eklenerek 35 liraya yükseltilmesini ve fazla müd
detin de keıa mütaakıp terfiinde nazarı itibara alınmasını ve 
maaş farklarının da ödenmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Ba- 
lıktsir Necatibey Öğretmen Okulundan mezun olduktan sonra 
yaptığı ilkokul öğretmenliği ve askerlik hizmeti ve Gazi Terbi 
ye Enstitüsündeki tahsili ve mütaakıben bulunduğu ortaokul 
öğretmenlikleri ve maaş dereceleri belirtilerek terhis olunduk
tan sonra yürürlüğe girmiş olan 5379 sayılı Kanuna göre as
kerlikte geçen hikmet müddetinin ancak ilk terfide nazarı iti
bara alınabilmesi mümkün bulunduğundan mumaileyhin bu 
müddetinin halen almakta olduğu maaş derecesindeki terfiin
de nazarı itibara alınmasının mümkün bulunmadığı ve dilekçe
de belirttiği arkadaşlarının durumlarının da kendi durumunda 
olmadığı ve ilkokul öğretmenliğindeki müddetinin de halen 
almakta olduğu 30 lira maaşta geçmiş sayılmasına kanunen 
imkân bulunmadığı ve mumaileyhin açtığı idari dâvanın da 
Devlet Şûrasmca reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup ve bu 
merci den de geçmiş olduğu anlaşılan talep hakkında içtüzüğün 
53 ncü maddesine göre komisyonumuzca yapılacak bir muame
le olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7109 8 . V I . 1953

Alııııct Şahin. (D i ! ek er  üzeli : Em> kli  maaşı lah-
D. I). Yol larından sis olunması hakk ınd a).

Dilekçi : Devlet Demiryollarında 7 yıl hizmet gördükten 
l<1“ llxt' sonra vazife başında tutulduğu Tüberküloz hastalığından do

layı verilen a? bir para ile ve âdi mâlûl olarak işine son veril
miş bulunduğunu ve dolayısiyle 5 nüfuslu efradı ailesiyle peri
şan bir H uruma düştüğünü ifade ederek Emekli Kanununda 
kendi durumunda olanlara maişetlerini temin edebilecek mik
tarda aylık tahsisini mümkün kılan bir değişiklik yapılmasını 
istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Tüberküloza mu-
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bilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

sap olmasından dolayı 1,5 sene sanatoryum tedavisine tâbi tu
tulan dilekçi hakkında Eskişehir Hastanesi Sıhhi Heyetince 
verilen raporda kabili tedavi görülemiyen bu durumu itibariyle 
vazife göremiyeceği ve âdiyen mâlûl olduğu belirtilmiş bulun
duğundan Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce hakkında âdi 
mâlûl olarak muamele yapılıp ve müddeti hizmetine göre de 
kendisine toptan ödeme yapıldığı ve hizmet süresi 15 yılı dol
durmadığı için 5434 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin C. fık
rasına göre mâlûlen emekliye sevkının mümkün olmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7110 8 . V I . 1953

(D ilekçe özeti : A sk ere  sevkın ın  
Baş- (jeeik tiril m em esi hakkında).

Dilekçi •: Askerlik hizmetlerinin arzuları hilâfına tehir olun
ması yüzünden kendileri için istikbal temin edecek olan Gazi 
Eğitim Enstitüsü Pedegoji Şubesine giremediklerini ve yine 
bu sebeple konulan şartlan kaybetmiş olacaklarından duyduk
ları endişeyi ifade ederek askere şevklerinin temin buyurul- 
masını istemektedir.

Milli Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Bu mevzuda 
Millî Savunma Vekâletinden alınan ve örneği ekli yazıdan da 
anlaşılacağı veçhile: Köy Enstitüleri mezunlarının askerlik 
durumları hakkında Yüksek Meclisten alınacak tefsir karar 
nna intizar olunduğu, yönetmeliğe göre; adı geçen enstitü 
Pedegoji bölümüne girebilmek için filhakika askerlik hizmeti
nin bitirilmiş olması meşrut bulunduğu belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7111 8 . VI . 1953

( Dilekçe özeti : İktisap  etm iş ol

dukları hakların kendilerine ve

rilm esine da ir).

Dilekçi : iptali veraset dâvası zımnında iktisap etmiş olduk
ları hakların henüz kendilerine verilmediğini beyanla, gere
ğinin yapılmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis konusu dâ
vanın mahkemece karara* bağlandığı ve kanun yoluna müra-

15781/14736 Emine Rartb.
Beylik Köyünde. 
Karacabey.

117i>3/10!)(j2 Hüseyin Kdııç.
Zcrnıut Okulu
öğretmeni.
Torul.



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

caat edilmiş bulunmasından dolayı da Temyiz tetkikatı neti
cesine intizar lâzımgeleceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7112 8 . VI . 1953

11730/10903 Etetm Sevemlt. 
12121/11263 T. C. Zilraat Banka

sı VeznJedarı İsmail 
Sevent yanında. 
Erzurum.

( D ilekçe ö zeti: E m ek li a ylığ ı tah

sisinin gecikm esinden ve ikra m iye  
istihkakının el'an  öd enm ediğind en  

şik â ye t) .

Dilekçi : 8 . X  . 1951 yılında bilcümle evrakı ikmal olunarak 
Millî Savunma Vekâletine gönderilmiş olduğu halde 9 aydır ne 
emekli maaşının ve ne de ikramiyesinin tahsis ve ödenmemiş 
bulunduğundan şikâyet etmektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 1329 yılında 
ordudan emekliye ayrılmış olan askerî cerrah Mehmet Etem’e o 
tarihteki müddeti hizmetine göre ve bu müddet kadar verilip 
kesilmek kaydı ile 170 kuruş emekli aylığı tahsis edilmiş oldu
ğu, 1339 yılından 10 . III . 1951 tarihine kadar yaptığı, Sağlık 
Vekâletine bağlı gezici sağlık memurluklarından dolayı da 113 li
ra son hizmet zammı tahsis edilerek resmî senedinin 4 .1 .1952 ta
rihinde Erzurum Valiliğine gönderildiği, 5434 sayılı Kanunun 
89 ncu maddesine göre adına ikramiye tahakkuk ettirilememiş 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülemediğine ve 
dilekçinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7113 8 . V I .1953

16463/15367 Ömer Macit Ertem. 
18844/17555 Sıhhiiyd Cihan So. 

(özaUc Ap. No. 1. 
Ankara.

(D ilek çe özeti : E m ek lilik  m ua

m e le , maaş ve ik ra m iyesi hakkın

da ).

Dilekçi : 1301 Rumi doğumlu olduğu halde bu tarihin Hicri
sayılarak ve 21 Nisan 1949 tarihinde altmış beş yaşını ikim i 
ettiği ileri sürülerek aynı tarihte re ’sen emekliye sevkolundu- 
ğunu beyanla, tekaütlüğünün 1950 tarihine irca edilmesini, 
emekli maaşının 5434 sayılı Kanuna göre tezyidini, gerek mez
kûr maaş gerekse ikramiyesinin yapılacak tadil dairesinde he
saplanarak farklarının verilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin vermiş ol
duğu tercümei hal varakasına bağladığı nüfus tezkeresi sure-



Oi.ekoe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Ko;.ıisyon kurarı ve ne sebepten verildiği

tinde 1301 İstanbul doğumlu olduğu yazılı bulunmasından do
layı 1683 sayılı Kanunun 62 nci maddesine tevfikan 65 yaşını 
bitirdiği 21 Nisan 1949 tarihinde re’sen emekliye ayrıldığı ve 
kendisine bağlanan 156 lira tekaüt maaşının 5434 sayılı Kanun 
gereğince 1 . 1 .1950 tarihinden itibaren 371 lira 50 kuruşa yük
seltildiği ve ikramiyesinin de (3 600) lira olarak verildiği, do 
ğum tarihi hakkında açtığı dâvanın ise Devlet Şûrası 5 nci Dai
resince esastan reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasında bulunan 15'. III . 1950 
gün ve 655/2004 sayılı ilâm münderecatına nazaran dilekçinin 
doğum tarihine mütaallik dâvası Devlet Şûrasmca vârit görül - 
miyerek reddedilmiş olmasına göre bu cihete ve bununla ilgili 
sair hususlara mâtuf müddeiyatın komisyonumuzca tetkikm.ı 
mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7114 8 . V I . 1953

17511/16305 Kabri Günaydın. ( Dilekçi özel i  : A ıırka l l ı l ; Katın
Emekli icra memuru. . . .  nunm t tadili h a k k ın d a ) .

Dilekçi : Uzun müddet mahkeme başkâtipliği ve icra memur
luğu yaptığım ve en son bu memurluktan emekliye ayrıldığı 
nı beyanla, Avukatlık Kanununa kendisi gibi mütekaitlerin de 
avukatlık yapabilmelerini derpiş eden hükümler konulmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yehi bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7115 8 . VI . 1953

( D ilekçe  özeli  : K e y i f  r e r ir i  z<
Ilirler h a k k ın da ).

Dilekçi : Keyif verici zehirlerin tahribatına mâni olacak 
bir kanunun müstacelen çıkarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kann teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Sünıerbanık Bez F a b 
rikası P lân B ü rosun 
da.
Adana.

7116 8 . VI . 1953



Dilekçe Dilekçe sahibinin
Xo. adı, ¡soyadı ve adresi

17526/16320 A lt Hikmet T or.

Yoıi'W*o. Posta Şefi 
eliyle.

A v  adan K öyünde. 
Tarsus - Yeım -e.
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Ivomisyuıı kararı ve ııe sebepten verildiği

< D ilekçe  özeli  : H em l e r le r e  İ5  
yaşınd an yukarı  kadınların alın

ması h a k k ın d a ).

Dilekçi : Genel evlerde tahminen otuz bin genç kadın bulun
duğunu, bunların meşru bir yuva kurmaları halinde vasati bir 
hesapla memleketimiz nüfusunda en aş^ğı 90 bin civarında bir 
artış husule geleceğini, aynı zamanda genç neslin ahlâkını koru
mak çakımından da kırk beş yaşından aşağı kadın ve kızların bu 
ev:ere alınmaması icabedeceğini beyanla, yalnız kırk beş yaşın
dan yukarı kadınların genel evlere kabul edilebileceği hakkın
da bir kanun çıkarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7117 8 . VI . 1953

■>(14/16358 F e r it  Yasa. (Dilekçi, özel i  : E m ekl i  maaşı

Hski Adli  ve  Al üste- h a k k ın d a ).
.şan.
(■cııı Su. \'<>. Kî, 
.Moda - İs!,tubul.

Dilekçi : Barem Kanununun neşrinden sonra Adalet Vekâ
leti müsteşarlığında bulunarak dört yıl 125 lira üzerinden maaş 
aldığını, hini tekaüdünde de bu miktar maaşın müktesep hak 
olarak kabuliyle ona göre emekli aylığı bağlanması lâzımgelir- 
ker> bilâhara tâyin edildiği Temyir. âzalığı maaşı olan yüz li
ranın esas tutulduğunu, halbuki kendisinden sonra emekliye 
ayrılan Temyiz âzalarına yüz yirmi beş lira üzerinden maaş 
bağlanmış olduğu gibi mebusluktan memuriyete geçenlere de 
mebusluk maaşı 125 lira esas tutulmak suretiyle tahsis yapıl
dığını ve son zamanlarda eski ve yeni emeklilerin maaşlarında 
tevazün husule getirilmek istendiğini haber aldığını beyanla, 
kendi ve emsalinin hukuki durumlarının da bu arada nazara 
alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin isteği yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili bulunmasına ve Teşkilâtı Esasiye Kanunumu
zun 15 nci maddesi mucibince kanun teklif etmek hakkı yalnız 
Mebuslara ve Vekiller Heyetine ait olmanına ve komisyonu
muz mücerret bu sıfatla böyle bir teklif serdine yetkili bulun
mamasına binaen vâki talep hakkında komisyonumuzca mua
mele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7118 8 . V I . 1953
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Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(B ilek ç e  özeti : M aaş bağlanması 
hakkında).

Dilekçi : İstiklâl Muharebesi sırasında mesbuk hizmet, gay
ret ve fedakârlığına mukabil kendisine vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin isteği yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili olmasına ve Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun
15 nci maddesinde ise kanun teklif etmek hakkı yalnız Meclis 
âzasına ve Vekiller Heyetine verilmiş bulunmasına ve komis
yonumuz, mücerret bu sıfatla, böyle bir teklif serdine yetkili 
olmamasına mebni, mezkûr istek hakkında bu itibarla muame
le ifasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7119 8 . V I. 1953

(D ilek çe özeti : 5 434  sayılı K an u 

nun tadili hakkında).

Dilekçiler : 5434 sayılı Kanunun neşri tarihinde yirmi yılı 
doldurmuş olan memurlara bir defaya mahsus olmak üzere 
emeklilik hakkı tanınmasını istemektedirler.

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

Karar No. Karar tarihi

7120 8 . V I . 1953

13790/12839 Kadri Erözden.
Alibey ıKöyü Kâtibi 
Eyüp - İstanbul.

Dilekçi : Jandarma üsteğmeni iken haksız ve kanunsun 
olarak emekliye sevkedildiğini ve dosyasının tetkiki halinde 
bu cihetin anlaşılacağını beyanla, hakkındaki tekaütlük mua
melesinin iptalini ve emsallerinin haiz olduğu rütbe ile tekrar 
tavzifini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 1683 sayılı Kanunun
3 ncü maddesinin A. fıkrasına göre 4 Ekim 1930 tarihinde 
emekliye sevkedilmiş olan dilekçinin bu muamele aleyhinde 
açmış olduğu iptal dâvasının Askerî Temyiz Mahkemesince

(D ilek çe özeti : Tekaütlük mua

m elesinin iptali ve  tekrar tavsifi 
hakkında).

17649/16441) Fuat Nemtibğlu 
ve >ar.
Halk Sandığı Istilı 
bara t Şcl'i.
İstanbul.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

18342/17068 İsmail Çetilnltaş. 
17568/16362 Hızı'rçavuş Mah Süt

lâç So. No. 1.
Balat. - İstanbul'.



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

reddine karar verildiği ve bu kararın da katileştiği bildiril 
mektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasında mevcut 16 . 7 . 1953 gün 
ve 1970 sayılı Askerî Temyiz Mahkemesi ilâmına nazaran di
lekçinin tekaütlük muamelesinin iptali talebiyle açmış olduğu 
dâva, 3410 sayılı Kanunun muvakkat 2 nci maddesine müsteni
den reddedilmiş bulunmasına ve bu baptaki karara mâtuf tas
hih talebi de, bir sureti dosya içinde bulunan 20 . XI . 1943 
tarih ve 1970 numaralı ilâmla keza reddedilmek suretiyle bahis 
mevzuu dâvanın reddi hakkmdaki karar katileşmiş olmasına 
ve kaza merciince bu yolda karara bağlanmış olan bir dâva 
mevzuunun komisyonumuzca tekrar incelenmesine Teşkilâtı 
Esasiye Kanunumuzun 54 ncü maddesi hükmünce imkân görüle- 
memesine binaen, vâki talep hakkında bu itibarla bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7121 8 . VI . 1953

(D ilekçe özeti : Ü cretli ve  y e v m i

ye li h izm etlerinden on yılın ın  
borçlanm aya tâbi tutulm ası hak

kınd a).

Dilekçi : iktisadi Devlet Teşekkülleri arasında bulunan 
mensucat fabrikalarında ücretli ve yevmiyeli olarak geçen 
hizmetlerinden on yılının da borçlanma hükümlerine tâbi tu
tulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili olan 
istek hakkında komisyonumuzca muamele ifasına mahal bu
lunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7122 8 . VI . 1953

1 7 6 6 2 / 1 6 4 5 İ  31 ad ili K u r a r .

Meri.ruoH ve Hareke 
Yülnılü ve Halı Do
kuma Sanayii Mücs- 
sesesi tekniHsilymleri 
-adınla. Teknisiyen. 
Burnu. "  *',i"

17675/16464 Emin Allkam
Tahrirat Kâtibi. 
Nazilli.

(D ilekçe özeti  
hakkında).

E m ek li m aaştan

Dilekçi : Kendi arzulariyle tekaüt olacakların veya reı’sen 
emekliye ayrılacakların tahsis işlemlerinin tercihan ve müsta- 
celen yapılması hakkında ilgili kanuna hüküm ilâvesini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Eemkliye ayrılanlara ne yolda maaş bağ
lanacağına ve bu maaşın hangi tarihten itibareın tesviyesi icab-



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

edeceğine dair 5434 sayılı Kanunda açık hükümler mevcut bu 
lunduğuna göre vâki istek hakkında başkaca muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7123 8. VI . 1953

17679/16467 Ilanıdi Aknı..
' r'Y en i ı n adı a ide Bağ I a ı*- 

vohı Azizofendi So. 
No. 16 da.
Sarıyer - İstanbul.

(D ilekçe özeti : Yevm iyelerinin  
verilm esi ve s<ıire ha kkınd a).

Dilekçi : 4654 sayılı Kanuna göre 1949 - 1951 yıllarında 
şahsı hakkında tatbik edilmiş olan mükellefiyet dolayısiyle 
yirmi yedi günlük yevmiyesinden mahrum kaldığı gibi sivil 
elbisesini de talim sırasında yıpratmış olduğunu beyana, mezkûr 
yevmiyelerinin verilmesini ve elbisesinin de tazmin olunmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : 16 yaşını bitirmiş ve 60 yaşını ikmal et
memiş vatandaşların talim maksadiyle senede dokuz gün celb- 
edilebilecekleri ve bu müddet zarfında Hükümetçe iaşe ve 
teçhiz olunacakları 4654 sayılı Kanunda yazılı ise de bu suret
le celbe tâbi tutulanlara yevmiye veya tazminat verileceğine 
dair mezkûr kanunda bir hükme rastlanmamış olduğundan vâki 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
bulunmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat 
edebileceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

17681/16469 Perihan Ellibol.
Bademli köyleri 
Ebeni.
Di'kili.

7124 8 . VI . 1953

(D i l ek çe  özeli  : lkrantiyesinin r< - 
rilmesi luıkİ;nı<1 a ).

Dilekçi : Vatani hizmet tertibinden bağlanan yetim aylığı 
nın evlenmesi üzerine kesildiğini beyanla, o zamanda mer’i 1683 
sayılı Kanunun 67 nci maddesi mucibince, iki buçuk senelik 
aylık tutarının ikramiye olarak verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin istidası münderecatına na
zaran aynı konu hakkındaki dâva, Devlet Şûrası 5 nci daire
since esastan reddedilmiş olmasına göre Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 54 ncü maddesi mucibince vâki talep hakkında ko 
misyonum uzca yapılacak bir muamele bulunmadığına ittifak
la karar verildi

Karar No. Karar tarihi



—  39 —

(D ilek çe  özeti : Ü cretli ve  y e v m i

ye li hizm etlerinden on yılının  
borçlanm aya tâbi tutulm ası hak

k ın d a ).

Dilekçiler : İktisadi Devlet Teşekkülleri arasında bulunan 
mensucat fabrikalarında ücretli ve yevmiyeli olarak geçen 
hizmetlerinden on yılının borçlanma hükümlerine tâbi tutulma
sını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin talebi yeni bir kanun 
teklifi mevzuu ile ilgili olmasına ve Teşkilâtı Esasiye Kanunu
muzun 15 ncı maddesinde kanun teklif etmek hakki yalnız 
Meclis âzasma ve Vekiller Heyetine verilmiş bulunmasına ve 
komisyonumuz, mücerret bu sıfatla, kanun teklif etmek yetki
sini haiz olmamasına mebni, vâki istek hakkında bu itibarla 
bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına ittifakla Karar ve
rildi,

Karar No. Karar tarihi

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

7126 8 . V I . 1053 ‘

17895/16660 A hm et  Tunecl,
Sümerbarak İpl ik  ve 
D okuma Fabrikası 
S antral  Toknisiyeni. 
A d a n a .

17894/16659 A l i  Parem.
Sümerbanık İp l ik  ve 
Dolanına Fabrikası  
A tö lye  Teknisiyeni . 
Adama.

17893/1665H A h m e t  Özdeaık.
S üm erban k  İp l ik  ve 
Dokuma Fabrikası  
Makine Bakını  T ek 
li isiyeni.
Adama.

17892/166571 A h m et  Özkıızucu.
Sümerbamtk İp l ik  ve  
Dokuma Fabrikası  
i p l ik  TeknİKİyeni. 
A dan a .

17682/16470 Muzaffer Sürmeli.
Süınerbamk Pamuklu 
Sanayii Miiessesesi 
teknisiîyenteri adına. 
Bakırköy - İstanbul.

17898/16663 M a h m ut  K aym az .
Sü m erban k  İp l ik  ve 
D ok u m a  F abrikas ı  
S antrai  Teknisiyenıi . 
A d an a .

17897/16662 I l a y ı i  Kıpçak.
Sü m erban k  İp l ik  ve 
1 »okuma Fabrikası 
ip l ik  Teknıisiyend. 
Adana.

17896/16661 Celâl Kaplan.
Sümerbaıık  İp l ik  ve
1 »okuma Fabrikası 
A l  el ye  Tekııisiyeni. 
A dan a .
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Kömisyon karan ve ne lütftlpten ir i ld iğ i

17S91/16656 Şevki Kara-bay.
Küımerbatnk İplik ve 
D ok ih ma Fabrikası 
Makime Bakımı Tek- 
nisiyenıi.
Adama.

17890/1865'j Muharrem Roma.
Sümerbamk İplik ve 
Dokuma Fabrikası 
Makime Bakını Tek- 
msiyeni.
Adama.

17758/16542 Haşan İpTiık.
Sümerbamk İplik ve 
Dokumıa Fabrikası 
Dokuma Tokııtitafyenû. 
Adamıa.

1775.7/16541 Hali'l özgülcük.
Sümerbamk İplik ve 
Dokumıa Fabrikası 
Ip'lik Teknüsiycıitt'. 
Adama.

] 7756/16540 Seyfii Candan.
Süınerbanık İplik ve 
Dokuma Fabrikası 
Elektrik Tefcnisityeni 
Adama.

17755/16539 Haşam Geven.
Sümerbanık İplik vo 
Dokumıa Fabrikası 
Dokuma Tekniisıilyeıni. 
Adana.

17754/16538 Hali'l Kalaf.
Sümerbamk İplik ve 
Dokıınna Fabrikası 
Santral Tökndsityeni. 
Adama.

17753/16537 Vasııf AnfccaSı.
Sümerbamk İplik ve 
Dokumla Fabrikası 
Dokumıa Teknıisdyeırvi. 
Adama.



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

17752/16536 Abdürrabman! Şah
baz.
Sümerbanık iplik ve 
Dokunma Fabrikası 
..İplik TekjıİKİ'yerm. 
Adama.

17751/16535 Necmi İşcen.
Sii'iııei'ba'njlî İplik ve 
Dokunma Fabrikası 
Dokuma 'Teknıisaiycuıd . 
Adana.

17750/16534 -Hüseyin 'Keskini
Sümer'banık İplik ve 
Dokunma Fabrikası 
İ p ®  TekııliHİyetııi. 
Adana.

17749/16533 Abidinı Anazlı.
Sümeı'ba'nk İplik ve 
Dokunma Fabrikası 
İplik Teknilsiyeni. 
Adama.

17748/16532 Kâzım İşidurmaK.
Sümcrbank İplik ve 
Dokuimıa Fabrikası 
E1 dktrik, Teknisilyeni. 
Adana.

17747/1653.1 Hanı i't Kocer.
Sümerbanık İplik ve 
Dokuma , Fabrikası 
Dokuma TekntİBİlyeiM. 
Adana.

17746/16530 Ziya Çelikttiimur.
Sümerbanık İplik ve 
Dokumıa Fabrikası 
Dokuma Tekn’iısilyerui. 
Adama.

17745/16529 Hüseynini. Seılıvitar.
^Sümerfaan'k İplik ve 

Dokunma Fabrikası 
Sanltral Te/kmdsiyenıi. 
Adama.
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1771S /16504  II ay fi  Siirekçioğhı.
Tio i ler  Afalı. K;ı\;ık- 
hır So. No. 14. 
A dapazar ı.

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

( Dili kçc 
I ¡binden  
kında).

'izi t i Vatani hizmet ter 
bağlanmam hak-

Dilekçi : Milli Mücadeledeki fedakârane hizmetlerinden ve 
29 liradan ibaret emekli maaşı ile, mâlûl ve meflûç bir halde 
son günlerini geçirmeğe çalıştığından, 1881 yılında Erzurum’
da Izzattin tabyasının müdafaasına iştirak eden Ninehatun’a 
hidemalı vataniye tertibinden maaş bağlanmış iken kendisi 
gibi bir Milli Mücadele kahramanından bu kadirşinaslığın 
esirgenmesi, sözü geçen mücadelenin mahiyetine de tesir ede 
ceğinden ve saireden bahsile, kendisine de bu tertipten aylık 
bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiye hidematı vataniye tetribin- 
den maaş bağlanabilmesi için daha evvel bu hususta bir kanun 
çıkarmak lâzımdır. Bu gibi kanun teklifleri ise Teşkilâtı Esa
siye Kanunumuzun 15 nci maddesi mucibince ya Meclis âzası 
veya Vekiller Heyeti tarafından yapılmak icabeder. Komisyo
numuz, mücerret bu sıfatla kanun teklif etmek yetkisine sahip 
değildir. Nitekim Dilekçinin bundan evvel aynı mealde vâki 
olan talebi de 29 . IV . 1952 tarihinde bu şekilde karara bağ
lanmıştır.

Binaenaleyh, son istek hakkında da yukarıda beyan edilen 
sebeplere binaen komisyonumuzca bir işlem yapılamıyacağma 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7127 8 . VI . 1953

17740/16520 Zekeriya Emi».
Yenimahalla  ti ıu-* 
du rak  ila 7 m*i dıı*- 
rak arası 8090 A. 19 
parsel N<>. 60 A.
A » k a r a .

( Dili l,\ ( özel i  
hakkında).

is tik lâ l M adalı/ası

Dilekçi : 1335 yılından 1339 senesine kadar jandarmalık 
yapmış ve Milli Mücadele sırasında geceli gündüzlü çalışmış 
olduğundan bahsile, kendisine de emsalleri gibi istiklâl madal
yası verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 869 sayılı Kanun mucibin
ce önce. Milli Savunma Vekâletine müracaat etmesi lâzımge 
leceğindeıı vâki talep hakkında bu itibarla komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7128 8 . VI . 1953

17799/16583 K(>,şit Taşkınsu.
SÖğiitlü Alalı. <te 
İğdır.

(D ilek ç i  ö n  ti : l'zııı  
te inini ha!;kında) .

câdcli kıudi

Dilekçi : On beş bin liralık yardımda bulunulmasını veya 
bu miktarda uzun vadeli bir kredi sağlanmasını istemektedir. 

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve 
dilekçinin usulü dairesinde kredi müesseselerinden birine mü
racaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7129 8 . V I . 1953

( Dilrkçt özeti  : Yolluk ve r i lm iş i  
re sairi h akkında).

Dilekçi : 43 yaşını ikmal etmiş olmasından dolayı 14.111.1953 
tarihinde terhis edildiğini, halbuki sıhhi durumu itibariyle da
ha on yıl temdilli jandarma onbaşısı olarak vazife görebilece
ğini, terhis ediidiği birliğin bulunduğu Ayancık Kazası mem
leketi olan Abana Kazasına 60 kilometre mesafede bulundu
ğundan ailesi efradını bu kazaya götürecek paraya da sahip 
olmadığını beyanla, icabının yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve mevcut kanun 
hükümlerine göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7130 8 . V I . 1953

17903/16668 11 asan Kilit.
S ıta vu k  K ö y ü n d e .  
Dumlu - K r a m ın ı .

7131 8 . V I . 1953

( D ilekçe  özeli  ; 'l'oprok ihtiyacı-  
ıım lamınfllanınası hakk ın d a ) .

Dilekçi : Muhacir sıfatiyle iskân edildikleri yerde dokuz nü
fusa ceman kırk dönüm arazi verilmiş ise de bu miktar topra
ğın ihtiyaçlarını karşılamamakta olduğunu beyanla, kendi ve 
ailesi efradına daha yüz dönüm arazi verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı mealde daha evvel vâki 
olan müracaatı üzerine keyfiyet Devlet Vekilliğinden sorulmuş, 
alınan cevapta : Dilekçinin toprak ihtiyacının 4753 sayılı Ka
nun hükümleri dairesinde ve umum meyanında karşılanması 
lüzumunun Erzurum Valiliğine yazıldığı bildirilmekte olmasın
dan dolayı komisyonca, bu bapta bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına 1 9 . 1 . 1953 tarihinde karar verilmiş olmasına göre, 
sen  talep hakkında da zikredilen sebepten muamele ifasına lü
zum olmadığına ve dilekçinin mahallî tevzi komisyonuna usulü 
dairesinde müracaatla vekillik işarı veçhile hakkında işlem ya
pılmasını istemekte muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

17850/16620 H ü sey in  ‘K a m çı .
J a n d a r m a  B ir l iğ i  
D u d ım c u k  Karakol  
K. V. 10. l ' z t .  Onl). 
1276.
A ya n c ık .
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,¿7956 /16711  K âm il  Kiv in . 
1 8890 /17599  B e y le r b e y i  A b d u ! -

lahağa Çeşmesi So. 
No. '5/2.
İstanbul.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

( D ilekçe özeti: E m ek lilik  halifemin 
ta nı n masın a d a ir ) .

Dilekçi : Fiilî hizmetlerinden bir kısmının nazara alınma
makta olduğunu beyanla, bu kısım hizmetinin de kanun hüküm
leri dairesinde hesaba katılarak emeklilik hakkını iktisap et
miş olduğuna karar verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
bulunmadığına ve dilekçinin usulü dairesinde mezkûr mercie 
müracaatta muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

7132 8 . V I . 1953

J,7p62/!ü7J7 Ahmet Nizamettin 
ıBeştetpe.
iKeçecipiriOYlah. Bay
tar So. No. 28. 
llasköv - İstanbul.

(D ilekçi özeti : Çocuk zam m ı hak

kınd a). *

Dilekçi : Emeklilere de çocuk zammı verilmesini istemekte
dir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7133 8 . V I . 1953

16823/15694 Abbas Aktaş.
öııcebeci MLsafir So. 
No. 4 6 /A.
Ankara..

(D ilekçi özeti : M em nu hakları

nın iadesini m uta zam m ın bulunup  

re reddedilm iş olein talebinin na

zili em ir ¡inliyle yen id en  tetkiki 

için yaptığ ı m üracaatının Ceza  
M uh akem eleri U sulü K anununun  
¡1 7  nci m addesinin yanlış izahı 

Hüzünden A dalet Vekâleti tara

fından kabul olunm adığından ş i 

k â y e t).

Dilekçi : Mardin Vilâyetinin Kızıltepe Kazası P. T. T. Şe
fi iken 7917 küsur lirayı zimmetine geçirmiş olduğundan do
layı mahkûm edildiği bir sene dokuz küsur aylık hapis ceza
sını çekerek 1946 tarihinde tahliye edilmiş bulunduğunu ve 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 417 nci maddesinde der
piş olunan vesaikle birlikte ve yine tâyin olunan müddet hi
tamında memnu haklarının iadesi için Ankara Ağır Ceza Mah
kemesine başvurduğunu ve bu mahkemece bidayeten talebi 
kabul edilmiş ise de Temyiz Mahkemsince; mahkeme masraf
ları ve şahsi hakkının ödenmemiş bulunduğundan bahsile bu 
baptaki karar bozularak ve reddi mutazammın daha önceki 
kararın yazılı emir olmadıkça bozulmasının kabil olmadığı
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hakkında yeni bir karar verilmiş olduğunu, halbuki mahkeme 
masrafını şahsan, şahsi hakla ilgili meblâğ da kefalet sandı
ğınca ödendiği dosyadaki evrakla sabit bulunduğunu, fakat 
buna rağmen yazılı emirle bozma talebinin Adalet Vekâletin
ce; kefalet sandığınca yapılan ödemenin kendisi tarafından 
ödenmiş sayılamıyacağı yolundaki beyanı ile reddedilmesinde 
kanuni bir isabet olamıyacağını belirterek vekâletin bu beya
nı velevki kabul edilse dahi kefalet sandığının kendisine rü- 
cu edeceğine göre yine istenilen hususun bu suretle yerine 
gelmiş bulunacağından keyfiyetin bir kere de Yüksek Meclis
çe tetkik buyurularak hakkının korunmasını istemektedir.

Adalet Vekâleti cevabi yazısında : Dilekçinin bu bapta 
vâki müracaatı Ankara Ağır Ceza Mahkemesince bidayeten 
ret ve ikinci defa kabul ve bunun savcılıkça Temyiz olunması 
üzerine ifade olunduğu şekildeki bozma ve bu bozma dairesin
de dilekçinin memnu haklarının iadesi talebinin reddine dair 
kesinleşmiş olan kararların verilmiş bulunduğıı ve bunların 
muhtevası belirtilerek müştekinin; Ankara Ağır Ceza Mahke
mesinden ilk defa aldığı 13 . XI . 1951 tarihli ret kararının 
yazılı emirle bozdurulması hususunda yaptığı müracaatların 
Ceza Muhakemeleri U^ılü Kanununun 417 nci maddesinin ikin
ci fıkrası muvacehesinde; her ne kadar sahsi hakka taallûk 
eden para kefalet sandığınca ödenmiş ise de maddeden mak
sut olan zatî ödeme yerine kabul olunamıyacağı için istek 
veçhile yazılı emir verilmesine lüzum görülmediği bildiril
mektedir.

Komisyonca görülen lüzum üzerine vekâletten celbolunan 
ve Temyiz Mahkemesinin bozma kararına nazaran tebaiyetle 
verilen 23 . I . 1952 gün ve 952/3 sayılı ilâma nazaran; di
lekçinin memnu haklarının iadesi hakkmdaki ilk talebinin; 
2858 lirayı âdiyen zimmetine geçirmiş ve dolayısiyle mahkû
miyetinin umumi affa dâhil bulunmamasına binaen, masarifi 
muhakemeyi ödemediğinden reddedildiği ve bunu ödiyerck 
ikinci defa yaptığı müracaatının kabul ve memnu haklarının 
iadesine karar verilmiş olduğu, Cumhuriyet savcılığınca tem
yiz edilmesi üzerine zikrolunan bu kararın ilk defa verilen 
ret kararından sonra Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
419 ncu maddesindeki müddet geçmeden tekrar bu talepte 
bulunulamıyacağı ve 7919 liradan ibaret olan sahsi hakkın 
Ödenmemiş olması cihetlerinden bozulduğu anlaşılmaktadır.

Gereği düşünüldü : Tanınan takdir hakkının istimalinde 
bir gayrikanunılik bulunmamasına binaen vâki talep üzerine 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına, ka
nuni müddetin inkızasında dilekçinin tekrar vazifeli mahke
meye dahi müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

7134 8 , V I , 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı re adresi Komisyon karaıı v# ue *eb#ptatı verildiği

136+1/12702 Ki tat Topal.
t > r ş ı  M a lı. \ o .  -'il,
or.

( D ilekçe  özeti  : M aluliye t  aylığı 
veya vatani hizmet tert ibinden  
maaş bağlanması hakk ın d a).

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde Erzurum Valisi Tahsin 
üzer’in emriyle orduya sırtında, erzak ta:.:rken askerî araba
lardan birinin kendisine çarpması neti sesinde sağ bacağı kalça 
kemiğinden kırıldığını, sonradan ermenilerle yapılan mü
cadele sırasında da sol ayağiyle sağ elinden yaralandığım ve< 
vaki maluliyetine binaen emsalleri gibi malul aylığı bağlanması 
hakkında yaptığ ımütaaddit müracatların bir semere vermedi
ğini beyanla, hiç olmazsa vatani hizmet tertibinden maaş tah-> 
sisini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
kendisine mâlûliyet maaşı bağlanması hakkındaki mütaadait 
müracaatları üzerine durumunun daha evvel Dilekçe Komis
yonuna bildirilmiş olduğu ve son defa Erzurum Mebusu Mus
tafa Zeren tarafından, dilekçiye hidematı vataniye tertibinden 
maaş bağlanması yolunda vâki teklifin Millî Savunma Komis
yonunca tetkiki sırasında, tahsis evrakının bir kere daha 
Muhasebat Divanına gönderilmesine karar verilmiş ve bu k°- 
rar dairesinde de muamele yapılmış ise de Divan Başkanlığı, 
1330 tarihli Askeri Tekaüt Kanununun 35 ve 36 nci madde
lerine müzeyyel ve gönüllülere mahsus 11 Eylül 1930 tarihli 
Kanuna göre ancak muharebe meydanında veya eşkıya miir>ade- 
mesinde sakat kalan gönüllülere aylık bağlanması esası kabul 
edilmiş ve dilekçinin durumu bu kanuna uymamakta bulunmuş 
olduğundan tahsis talebinin genel kurulca reddine karar ve
rildiğini bildirmiş olduğu ve keyfiyetin Millî Savunma Komis
yonuna da arzedildiği beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Muhasebat Dîvanı Umumi Heyetince 
tahsis talebinin reddine mütedair olarak verilen karar aleyhin-* 
de dilekçinin usulü dairesinde Devlet Şûrasına müracaat hakkı 
mevcut olmasına ve mumaileyhe vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması yolundaki teklifin de Millî Savunma Komis
yonunca İncelenmekte olup henüz bir karara bağlanmadığı an
laşılmasına binaen her iki cihet hakkında zikredilen sebepler
den komisyonumuzca muamele ifasına mahal bulunmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7135 8 . VI . 1953
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Wr.ûl'C§e Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

İSİ06/16842  Emin Sağ lam .
Sinaııpaşa Malı, eski 
Osmanlı  Dankasi 
aralığ ı  No. T.
A f y o n .

(D ile k le  öztt i : K m eklitik  işlem i

nin ip ta liyle  tekrar tavzifi hak

kında).

Dilekçi : Jandarma Yüzbaşısı iken hakkında verilen sicilin, 
Ordu Sicil Yönetmeliğinin dokuzuncu maddesinde gösterildiği 
gibi, müspet delil ve vakıaya istinat ettiriliriç olması lâzımge- 
lirken, bu yolda bir unsur ve şartı ihtiva etmiyen bir sicile 
dayanılarak emekliye sevkedildiğini, tekaütlük tarihinde on 
bes seneyi ikmal etmediği için kendisine maaş bağlanmadığın
dan zor bir duruma düştüğünü ve her ne kadar emeklilik mu
amelesi aleyhinde Askerî Temyiz Mahkemesinde açmış olduğu, 
dâva reddedilmiş ise de bu ret kararının da esaslı bir tetkika 
müstenit bulunmadığını beyanla, sicilinin yeni baştan tetkik 
edilerek mezkûr emeklilik muameleninin iptalini ve tekrar tav
zifini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhe ait 1949 
yılı sicilinde münderiç mülâhaza ve kanaatlerin muhtar âmir 
tarafından da teyidedilmesi üzerine kendisinin 1683 sayılı Ka
nunun 3360 numaralı Kanunla değiştirilen 3 ncü maddesinin 
H. fıkrasına tevfikan yedek sınıfa naklen emekliye sevkedildi- 
ği ve tekaütlük muamelesinin iptali hakkında açtığı dâvanın 
da Askerî Temyiz Mahkemesince, yapılan işlemin kanun ve yö
netmelik hükümlerine aykırı olmadığı beyaııiyle reddedilmiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha evvel Askerî Temyiz 
Mahkemesine müracaatla emeklilik işleminin iptali hakkında 
açmış olduğu dâvanın bu mahkemece esastan reddedildiği an
laşılmasına ve Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 54 ncü madde
sinin ikinci fıkrası sarahatine göre aynı dâva mevzuunun ko
misyonumuzca yeniden ele alınarak incelenmesine imkân bu
lunmamasına ve bilfarz bu mesele vaktiyle kaza merciinden 
geçmemiş olsa bile, disipline ilişkin bu gibi muamele, mülâ
haza ve kanaatlerin askerliğin vicdani kararından mülhem ol
ması itibariyle teşriî müda,hale ve murakabeden de masun tu
tulmak lâzımgeleceği mümasil bir işte ve 31 . III . 1952 tari
hinde Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş olduğundan ko
misyonumuz bu baptaki kabul ve tasvibe ittiba ile esasen di
lekçiye ait sicilde münderiç mülâhaza ve kanaatleri bir tetkik 
mevzuu addedemiyeceğine binaen, vâki talep hakkında bu iti
barla muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

7136 8 . V I . 1953
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(D ilek çe özeti : Ceza K anununun  
tadili h a kkınd a).

Dilekçi : Tiirk Ceza Kanununun, dilekçesinde tesbit etmiş 
olduğu şekilde tadilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin tadil talebi, yeni bir kanun 
teklifi mevzun ile ilgili bulunduğundan, bu hususta komisyonu
muzca muamele ifasına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

7137 8 . V I . 1953

(D ilek çe  özeti :  Şahsi alacak hak

kında).

Dilekçi : Fortson marka bir traktörü diğer dört ortağı ile 
birlikte MarshaH Yardımından temin ederek Mustafa Soydemir 
adındaki şahsa şoför sıfatiyle tealim ettiklerini, bu traktörün 
sağladığı kazancın adı geçen şoförde kaldığını ve mahkeme baş
kâtibinin de bunu himaye etmekte bulunduğunu beyanla, bil
cümle haklarının meydana çıkanlmasmı istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin isteği kaza merciince incele
nerek karara bağlanması lâzımgelen hususlardan olmasına göre 
bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal bulun
madığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7138 8 . V I . 1953

(D ilek çe özeti : Y ıp ran m a zam m ı 
ha kkın d a).

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun yıpranma zammına mütaallik 
hükümlerinin makable teşmilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7139 8 . V I . 1953

17980/16731 Sa.br i Ersoy.
Asb. Kd. Başçv. 4. 
Hv. Üs. IK. Muhafız 
Bölüğünde.
Merzifon.

17972/16720 Hüseyin Altay.
Yeni Mü hac ir Kö
yünde.
Keşan.

17969/16720 Fahri Tamuzun. 
17970/16721 Cedit Mah. Dik So. 
17971/16722 No. 19.

İzmit.

TfSf^/î&733 îsuruail Demirkaya. 
Eğitmen.
Kestel Köyünde. 
Bursa,

(D ilek çe özeti : ö ğ r e tm e n  kadro

suna alınm ası h a kkın d a).

Dilekçi : Köy eğitmenlerinin imtihan ile öğretmen kadrosu
na alınmalanm istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili
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olan istek hakkında komisyonumuzca muamele ifasına mahal 
olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

7140 8 . V I .1053

17998/16749 Adil Pekmez.
Kemalpaşa 'Malı. 
'Tarla So. No. 26. 
(Çanakkale.

17997/16748 Celâlettin Aktur.
(Kemalpaşa Mah. Bü- 
yiikhamam So.
No. 21.
Çanakkale.

(D ilekçe ö z e ti : E m eklilik  ikram i

y esi  h a k k ın d a ).

Dilekçiler : Otuz fiilî hizmet yılını ikml etmelerine kısa bir 
müddet kalmışken tekaüde sevkedildiklerini ve ikramiyelerini 
bu sebeple alamadıklannı beyanla, 5434 sayılı Kanunun tadili 
sırasında kendi durumlarını da derpiş ve ikramiye itasını ta- 
zmmun eden bir hükmün bu kanuna dercini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7141 8 . V I .1953

18009/16760 Mehmet Oku,dan.
Nimetullalı Mah. I). 
P. Ocak Başkanı. 
Kocaeli.

(D ilekçe özeti : 
küller ha kkınd a).

Vakıf ga yrim en -

Dilekçi : Vakıflar Kanununun, doğrudan doğruya hayrattan 
olan gayrimenkuller hakkında iktisap müruru zamanının cari 
olmadığına mütedair bulunan 8 nci maddesi hükmünün diğer 
vakıf gayrimenkullere de teşmilini, taviz bedellerinin eskisi gi
bi tahsiline devam olunmasının teminini ve mülhak vakıfların 
hakiki murakabesine taallûk eden hükümlerin de tekrar meriyet 
mevkiine konulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7142 8 . V I . 1953

18022/16771 Dr. Şefik özbay.
Ankara Cad. No. 291 
Pendik - İstanbul.

Dilekçi : Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesinin de
ğiştirilmesi sırasında, (Kasaba) tâbirinin ne gibi yerlere şâmil 
olduğu hususunun da bir misal veya tarifle açıklanarak keyfi
yetin muaddel maddeye bir fıkra halinde dercini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Millî Korunma Kanununun 30 ncu mad
desini değiştiren kanun yürürlüğe girmiş olmasına ve bu mad
deye talep dairesinde bir fıkra eklenmesi keyfiyeti ise yeni bir 
teklif mevzuu ile ilgili bulunmasına binaen bu bapta komisyo-

( D ilek çe özeti : K asaba tâbirinin  
şüm ul d erecesinin  tâyin i hakkın

d a ).
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numuzca muamele ifasına mahal olmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

7143 8 . VI . 1953

(D ilek çe  özeti :  M aaş bağlanm ası 
v e y a  ikra m iye verilm esi hakkın

d a ).

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde Şark Cephesinde savaşan 
ordumuzu dağlık bir bölgede düşmana esir olmaktan kurtardı
ğını beyanla, bu fedakârlığına mukabil kendisine vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanmasını veya ikramiye verilmesini 
istetmektedir.

Gereği düşünüldü : Vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması veya ikramiye verilmesi, yeni bir kanun teklifi mevzuu ile 
ilğili bulunduğundan, vâki talep hakkında bu itibarla komis
yonumuzca muamele ifasına mahal olmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7144 8 . VI . 1953

18044/10354 İbrahim Çavuşkap- 
tan.
(Mimarsinan Köyün
de.
Talaş - Kayseri.

18048/16785 Nihat Baykal.
Hâkim Muavini. 
Gölcük.

18051/16788 Azmi Ağca.
Kölemuısalı Köyün
de.
Tarsus.

(D ilekçe özeti : K o m is y o n  kararı

na itiraz).

Dilekçi : Adalet Vekâletince yanlış tatbik edilen bir pren
sip kararının terfiine mâni olmuş bulunmasından dolayı mua
melenin ıslahı talebiyle yaptığı müracaatın Dilekçe Komisyo
nunca reddedilmiş olmasında isabet göremediğini beyanla, 
bu bapta itirazen tetkikat icrasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İçtüzüğün 57 nci maddesinde komisyon 
kararlarına karşı yalnız Meclis âzasının itiraza haklan bulun
duğu yazılı olup iş sahiplerine böyle bir hak tanınmamış ve 
esasen dilekçiye ait selef komisyon kararı da kesinleşmiş bu
lunduğundan, vâki istek hakkında komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7145 8 . V I . 1953

(D ilekçe özeti : Y a rd ım  yapılm ası  

ha kkınd a).

Dilekçi : Bir ameliyat sonunda çalışamıyacak derecede 
halsiz düştüğünden ve saireden bahsile, kendisine nakdî 
yardımda bulunulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Her hangi bir kimseye devlet bütçe-
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sinden nakden yardımda bulunabilmek için daha evvel bu hu
susta bir tesis vücuda getirmek lâzımgeleceğine göre dilekçi
nin vâki isteği hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

7146 8 . V I . 1953

Başkan Sözcü Kâtip
Maraş Bolu Bilecik Balıkesir

A bdu llah  A y te m iz  İsm ail A şk ın  A li  F a h ri İşeri

Konya Elâzığ Kastamonu Seyhan
A bdürrahn ıan  F a h ri A ğ a o ğ lu  H âm it A li  Yörıcy M u z a ffe r  Â li  M ü h to  Salim  Serçe

Tokad 
A h m e t Gürhan

Trabzon 
Calili F sad A l  peren
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

16319/15417 Süleyman Tünce!. 
18443/17167 ve Yenimahalle sa

kinlerinden 680 ar. 
T. C. Ziraat Bankası 
Kefalet Sandığı 
Âmiri.
Ankara.

Başkan 
Maraş 

A b d u lla h  A y te m i?

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(D ilek çe  özeti : K r e d i  farkın ın  v e 

rilm esi ve  saire ha kkın d a).

Dilekçiler : 5218 sayılı Kanunun 1 nci maddesi mucibince 
Ankara Belediyesi tarafından kendilerine verilmiş olan arsa 
üzerine inşa ettirdikleri evler münasebetiyle gerek 5228 sayılı 
Bina Yapımını Teşvik Kanununa gerekse 4947 numaralı Ka
nuna tevfikan Emlâk ve Kredi Bankasından kendilerine açı
lan kredinin inşaat bedellerinin %  75 inden az, tahakkuk etti
rilen faizin ise her iki kanunda tâyin ve tesbit edilen mikardan 
fazla olduğunu ve bankanın eşit muâmele yapmadığını, vâde
ler arasında da nispetsizlik ve tefavüt bulunduğunu ve banka 
ile aktedilen mukavelenin kerhe müsteniden imza edildiğini 
beyanla, inşaatın metre karesinin 120 lira üzerinden kıymet- 
lendirilmesini, buna göre kredi farkının yeniden ikrazını, ipo
teklerin tevhit edilerek bire ircamı ve bankadan aldıkları pa
ranın heyeti umumiyesi için faizin %  5 hesabiyle tahakkuk 
ettirlimesini ve fazla faiz miktarının kendilerinden alınmama  ̂
sını istemektedirler.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Yeni 
Mahalle'deki inşaata on beş milyon liradan fazla para tahsis 
edildiği ve bundan her gayrimenkulün inşa değerine muayyen 
nispette bir marj tatbik olunarak %  75 dâhilinde kalmak şar- 
tiyle banka usulleri dairesinde %  5 ve %  7 faizli 10 ve 15 sene 
vâdeli hesaplar açıldığı, munzam kredi talebinin tervicine im
kân böriilemediği bildirilmektedir.

Görülen lüzum üzerine Emlâk Kredi Bankası, Maliye ve 
Ekonomi ve Ticaret vekâletleri mümessilleri ve dilekçilerin 
temsilcileri de dinlendikten ve evrak üzerinde lâzımgelen tet- 
Mkat icra kılındıktan sonra, gereği görüşülüp düşünüldü :

Hais olduğu mahiyete nazaran isteğin tetkiki kaza merciine 
ait bulunduğundan bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına ve dilekçilerin usulü dairesinde sözü 
geçen mercie müracaatta muhtariyetine, âzadan Ali Fahri 
işeri’nin çekinserliğine ve Ahmet Gürkan ve Nuri Ocakcıoğ- 
lu ’nun da muhalefetine karşı mevcudun mutlak ekseriyetiyle 
karar verildi.

Krar No. Karar tarihi

7147 9 . VI . 1953

Sözcü Kâtip
Bolu Bilecik Ankara

/ sınai! A sk ın  Ö m er Bilen



Balıkesir Konya Elâzığ Kastamonu
A li  F a h ri İşeri A bd ü rra h m a n  F a h ri A ğ a o ğ lu  H â m it A li  Y ö n e y  M u z a ffe r  Â H  M ü h to

Malatya Seyhan Tokad Trabzon
N u ri O cakcıoğlu ¡Salim Serçe A h m e t Gürhan Salih E sad A lp e r e n

Yozgad 
Fa ik  E rbaş

Zonguldak 
H. Sivişoğlu
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15893/14840 Mesut Şarnıan.
Küçükyalı Bağdat 
Cad. No. 127. 
İstanbul.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Başkan verine 
Bingöl 

F e riu n  F ik ri D üşü n sel

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(D ilek çe  özeti : E m ek lilik  işlem i

nin kaldırılm ası ve tekrar tavzifi  

halikında).

Dilekçi : Yüksek meslek tahsili gördüğünü, otuz seneyi' 
mütecaviz memuriyet hayatında bir ihtar cezasına bile mâruz 
kalmadığını, sicil dosyasında takdiri mutazammın vesikalar 
mevcut olduğunu, 52 yaşında binaenaleyh tam hâsıla ile hizmet 
edebileceği bir çağda emekliye sevkedilmesinin kanuna aykırı 
bulunduğunu beyanla, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
B. fıkrasına tevfikan hakkında yapılmış olan emeklilik mua
melesinin iptalini ve mahrum edildiği hakların iadesini ve 
derecesine muadil bir memuriyete tâyinini istemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi
nin mezkûr 39 ncu maddenin B. fıkrasının verdiği yetkiye ve, 
görülen lüzuma binaen emekliye sevkedildiği bildirilmektedir.

Adı geçen vekâlet mümessilinin dilekçi hakkında mahrem 
sicil dosyası ve gizli tezkiye varakaları münderecatına atfen 
verdiği izahat dinlendikten, bizzat dilekçinin şifahen vâki 
beyan ve müddeiyatı da istima olunduktan sonra gereği görü
şülüp düşünüldü : Dilekçi Mesut Şarman'ın 5434 sayılı Kanu-> 
nun 39 ncu maddesinin B. fıkrasına tevfikan emekliye sevkı 
suretinde tesis edilen muamelede bir yolsuzluk ve isabetsizlik! 
görülemediğinden mumaileyhin bu muameleye mâtuf şikâyeti-* 
nin ve tekrar tavzif edilmesi hakkrndaki talebinin reddine itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7148 10 . 6 . 1953

Sözcü
Bolu

Kâtip
Bilecik

İsmail A ş k ın
Balıkesir 

A li  F a hri İşeri

Konya Elâzığ
A bd ü rra h m a n  F a h ri A ğ a o ğ lu  H â m it A l i  Y ön  ey

Kastamonu Malatya
M uza ffer A li  M üh t o N u ri O cakcıoğlu

Marafj Scvhaıı
Salâhattin H ü d a yioğlıı Salim  Serçe

Tokad 
A h m et (Hırkan

Trabzon 
Salih E sa d  A lp eren

Zonguldak
h'. S ivişoğlu

(Dilekçe sayısı : 128)

T. B. M . M . B a sım evi



Dönen: IX

T. B. M. M.
Toplantı: 4

d i 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

— <  Sarı : 7 H ► -  

I I . X I . 1953 Çarşamba

Dilekçe
No.

Dilekçe sahibini» 
adı, soyadı ve adresi

15190/13929 Vehbi Taner.
Jandarma. Komut; 
Yüzbaşı.
Çerkeş.

Komisyon kararı v« ne sebepten verildiği

13995/12884 Nazrni Yönde i’.
Kurmay Yarbay. 
(926-11).
As. Pos. .16992. 
Erzurum.

(D ilek çe özeti :  B ir  yıllık  hapis 

cezasının bü tü n  n eta yici ile bir

likte a ffolun m a sı hakkında).

Dilekçi : Yapılan bir arama esnasında grûya vazifesini kö
tüye kullanmış olduğundan dolayı ve 1918 sayık Kaçakçılık 
Kanunu hükümlerine tevfikan bir yıl hapis cezasına mahkûm 
ve cezasının da infaz olunmuş bulunduğunu belirterek aramaya 
fiilen iştirak etmemiş bulunduğu halde kanuni ve usuli hüküm
lere riayet olunmaksızın hakkında ittihaz olunmuş bulunan 5. 
I X . 1944 gün ve 41/29 sayıla bu ceza kararının bütün netayici 
hukukiyesiyle birlikte kaldırılarak affolunmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazılarında: Tektek Dağları Jan
darma Müfreze Komutanı bulunduğu sırada, 1944 yılında Sive
rek’in Aşağızibni Köyünden Seydioğlu Sinan Badır’an evinde 
yaptığa aramada elde ettiği bir miktar kaçak hurma, bilezik ve 
gerdanlıktan ibaret 3 parça eşyayı mevki muameleye koyma
mak ve sahibine de iade etmemek suretiyle kaçakçılığın meni 
ve takibi işlerinde memuriyet vazifesini suiistimal etmek suçun
dan dolayı dilekçi hakkında müttehaz karara mevzu olan ce
zanın 5677 sayılı A f Kanununun 1 nci maddesinin şümulüne gi
rerek affa uğradığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 5677 sayılı Kanuniyle yerine getirilmiş 
olan istek hakkında komisyonumuzca ayrıca tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7149 22 . V I .1953

(D ilekçe özeti : 197 sa y  ıh te fs ir  
hükm ünün nıer'i olup olm adığı

nın tâyin i h a kkın d a).

Dilekçi : Ordu Zâbitanının Terfiine Mütaallik 863 sayılı 
Ana Kanunu değiştiren 2162 sayılı Kanunun dahi; bu muamelâ
tın heyeti umumiyesini câmi ve halen mer’i bulunan 4273 sayılı 
Kanunla ortadan kaldırılmış bulunmasına rağmen Millî Savun-



—  2 —
Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

ma Vekâletince el’an kadem işlerinde hükümden kalkmış bulu
nan mezkûr 2162 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin G ve D fık
ralarının tefsirine dair olan 197 sayılı Yüksek Meclis kararma 
tebaan muamele ifa olunduğundan şikâyet ederek mezkûr kara
rın mer’i olup olmadığının tâyin ve tesbit buyurulmasını iste
mektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısanda : 30 Ağustos 
1930 nasplı üsteğmen olan dilekçinin tahsil, kurmaylık ve tez 
kıdemleri nazarı itibara alınmak suretiyle albaylığa kadar olan 
terfi tarihleri belirtildikten ve mumaileyhin kıdem sıra kitabın
daki yerinin değiştirilmesine mütaallik olarak açtığı dâvanın 
da Askerî Temyiz Mahkemesince reddedilmiş bulunduğuna işa
ret olunduktan sonra 2162 sayılı Kanun her ne kadar ilga edil
miş ise de bu kanunun 3 ncü maddesinin 4273 sayalı Kanunun
16 ncı maddesinde aynen yer almış bulunduğu ve bu itibarla 
zikrolunan 3 ncü maddeye istinadeden 197 sayılı tefsir kararı
nın; vâzıı kanunun maksadını ifade bakımından bu 16 ncı mad
denin tatbikatında nazarı itibara aknmasının uygun olacağı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bir tefsir hükmünün cari olup olmadı
ğının tâyin ve tesbitini mutazammın bulunan talep hakkında 
yapılacak işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7150 22 . V I .1953

(D i l e k ç e  özeti  : Maden Teknis iycn  
ve Maden Ç avuşu  okullarında ce 
reyan  eden yo lsuzluklar  hakkında  
ihbar).

Dilekçi : Zongunguldak Maden Teknisiyen ve Maden Çavu
şu okullarında cereyan eden yolsuzluklara ait ve 22 madde ha
linde belirttiği ihbar mevzuları ile bilâhara zuhur edeceği mu
hakkak olan sair usulsüzlükler hakkında gerekli tahkikat ve 
tetkikatta bulunulmasını istemektedir.

İşletmeler Vekâleti cevabi yazısında : Vâki ihbar üzerine 
yapılan tahkikat neticesinde okul müdürü Mazhar Tabur aley
hine; usulsüz sarf ve zimmetine geçirdiği 10 723 küsur liranın 
tahsili talebiyle, Maden Tetkik Arama Enstitüsünce Ankara 
Asliye Altıncı Hukuk Mahkemesinde dâva açılmış bulunduğu 
bildirilmektedir.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
15 . 1 .1948 tarihli ihbara üzerine yaptırılan tetkik ve tahkika
tı havi evrakın icabı yapılmak üzere Maden Tetkik Arama Ens
titüsüne gönderilmiş olduğu bildirilmektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen oku
lun vekâlete devrinden önceki zamana ait olup, yapılan tahki
kata nazaran Müdür Mazhar Tabur aleyhine ve vazife ihmal

6034/5604 Fevzi Şentürk.
Maden Teknisiyen 
Okulu Öğrenci Ne
zaretçisi.
Devrek.



—  S —
ÎHlekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adr**i Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

ve süiistimali ve kanun ve talimata aykırı ödemeler yapması ve 
hakikata muhalif beyanname tanziminden dolayı Ankara 5 nci 
Hukuk Mahkemesinde tazminat dâvası açıldığı ve muhakeme
nin henüz neticelenmemiş bulunduğu ve adı geçenin 18 Kasım 
1952 tarihinde vefat etmiş bulunduğu belirtilmiştir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Zonguldak Müddei
umumiliğinden alman malûmata nazaran adı geçen müdür hak
kında bir dâva açılmamış olduğu ancak 1949 - 1950 ders yılı 
içinde okul içerisindeki bâzı talebelerin sınıf geçmelerini temin 
maksadiyle notlarını değiştirmek ve yanlış not koymak ve mü
sabakada muvaffak olamıyan ve talebeyi okula kabul ve devam 
ettirmek suretiyle vazifesini süiistimal suçundan dolayı yapılan 
tahkikat sonunda isnadolunan efalin 5677 sayılı Kanun şümu
lüne girmesi itibariyle dosyasının hıfza kaldırıldığı dilekçede 
22 madde halıade zikrolunan hususatm idari vazife ile ilgili 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletlerin vâki cevaplarına göre ka
nuni icabı yapıldığı anlaşılan talep hakkında bu bakımdan ko
misyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Dilekçi : Garbe naklolunan eşhastan iken son defa Vekil
ler Heyetince verilen karar üzerine memleketi olan Karatuş 
Köyüne döndüğüne işaret ederek, uzakta bulunduğu sırada köy 
heyeti tarafından hamam yeri olarak istimlâk edilip ve hâlen 
boş bir durumda olan yerinin kendisine teslimi için Yüksek 
Meclise sunmuş bulunduğu 25 . II . 1949 gün ve 4409 3ayılı 
müracaatının dahi nazarı itibara alınarak emir verilmesini 
istemektedir.

Filhakika dilekçeye ekli olup ve Maliye Vekâletinden 
kendirine hitaben yazılı bir tebligatta bu dilekçesinin İncelen
mekte bulunduğu bildirilmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Garba 
teb’id olunmasını mütaakıp memleketinde bıraktığı iki gayri- 
menkulden birinin Köy Kanununa tevfikan istimlâk olunup 
bedelinin Maliye veznesine yatırıldığı diğerinin de 2510 sayılı 
Kanuna tevfikan satılarak tasfiye ve alâkalılar adına tapuya 
tescil edilmiş bulunduğu 5098 saplı Kanunun geçici ikinci 
maddesine tevfikan mürettep mahalde iskân yoliyle kendisine 
verilmiş olan malların iade olunmaması karşısında ancak mu

Karar No. Karar tarihi

7151 22 . V I . 1953

I2360/L1342 K in in e  Se lv i.

K a ra tu ş  Köyünde, 

('enc iğe - E rz in can .

( Dilekçe özeti : Garba nakledilmiş 
bulunduğu sırada, köy heyetince 
istimlâk edilmiş bulunan yerinin 
kendisine iadesi hakkında).



—  4 —
Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve 11e sebep ten  v e r i ld iğ i

maileyhe ödenmesi mümkün olan emanetteki paranın bu ba
kımdan kendisine ödenememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7152 22 . V I . 1953

(Dilekçe özeti : Yapılmakta olan 
yeni Meclis binası önüne heykel 
konulması hakkında).

Dilekçi : Yeniden yapılmakta bulunan Meclis binası önüne 
Türkiyenin müttefiki bulunan Amerika Devlet Başkanı Turu- 
man ile Seyın Cumhur Reisimize ait 2 heykel dikilmesini iste
mektedir. —

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında ko
misyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi

Karar No. Karar tarihi

7153 22 . V I . 1953

(Dilekçe özeti : Amerika’ya gön
derilecek işçi stajyerler meyanm- 
da kendisinin ele gönderilmesi hak
kında).

Dilekçi : 11 yaşından beri muhtelif matbaalarda makinist 
olarak çalışmakta bulunduğunu ifade ederek Amerikaya gön
derilecek olan 100 kadar işçi stajyer meyanmda kendisinin de 
gönderilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre; vâki talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığı karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

7154 22 . V I . 1953

(Dilekçe özeti : Kesbi katiyet et
miş bulunan bir mahkeme ilâmı
nın bozulması hakkında).

Dilekçi : Aleyhine ikame olunan bir şufa dâvası dolayısiy- 
le Aydın Sulh Hukuk Hâkimliğince verilip ve temyizen de tas
dik edilmiş bulunan kararın bozularak hüsnüniyetle satın alıp 
imar ve ihya etmiş bulunduğu yer üzerindeki hakkının mey
dana çıkarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü

13260/12355 Ali Karalı.
Y ılm az Köyünde. 
Aydın.

13242/12337 Neoaettin Cenger.
Seyitömer Mah. Pi
lavcı So. No. 17. 
Şehremini - İstan
bul.

13311/12405 Osman Ertotı.
Dere Köyünde. 
Alaşehir.



— 5 —
Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

maddesi sarahati karşısında vâki talep hakkında komisyonu
muzca yapılacak bir muamele, olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7155 22 . V I . 1953

¡444/12528 H. Basri 'Paraca n 
ve ar.
Denizcilik Bankası 
T. A. O. Liman İşlet
mesi Hasılat Topla
ma S. Ş.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Mülga 4222 sayılı 
Kanunun muvakkat ikinci mad
desinin tefsiri ve yahut 5434 sa
yılı Kanuna bir ma<lde eklenmesi
ne dair).

Dilekçiler : Mülga İstanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo Şir
keti müntesiplerinden olup halen Denizcilik Bankasında muh
telif memuriyetlerde bulunduklarını belirterek 4222 sayılı Ka
nunun yürürlüğü tarihinde her biri aylıklı ve tekaütlük hak
kı bulunan hizmetlerde oldukları halde zikrolunan kanunun 
muvakkat ikinci maddesine tevfikan mezkûr şirkette geçen 
yevmiyeli hizmetleri borçlandırılmak suretiyle nazan itibara 
alınmaması neticesi mağdur edildiklerinden bu maddenin tef
sir olunmasını veyahut 5434 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Komisyonumuz; gerek tefsir ve gerekse 
kanun teklifinde bulunmıya yetkili olmamasına binaen vâki 
talep hakkında bu bakımdan yapılacak bir muamele olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7156 22 . V I . 1953

13354/12448 Zehra Atabek ve ar.,
Saddet Cad. No. 26 
Samsun.

Dilekçiler : Şehit bir subay ailesi olarak 3 kadın bir evin yan 
hissesinde oturmakta bulunduklarını ifade ile diğer hissedar ta
rafından eski satış evrakı saklatılmak suretiyle ve yapılan mü
racaat üzerine Samsun îcra Dairesince verilip ve Temyiz Beşinci 
Hukuk Dairesince de tasdik edilmiş bulunan satış kararının dur
durulmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip ve kanun yolun
dan da geçmek suretiyle kesbi katiyet etmiş bulunan bir karara 
taallûkuna binaen vâki talep hakkında komisyonumuzca yapı
lacak bir muamele bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

(Dilekçe özeti : Samsun îcra Me
murluğunun Temyizen de tasdik 
edilmiş bulunan bir satış muame
lesinin durdurulması hakkında).

7157 22 . V I . 1953



Dilek ye Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi K o m isy o n  kararı ve ne sebepten ▼erildijı

133*5/12429 Ali Çember.
İncilli Mah. de. 
Karasu -  Kocaeli.

( Dilekçe özeti : Emekli aylıkları
nın ayda bir ödenmesi hakkında).

Dilekçi : 3 ayda bir ödenmekte olan emekli aylıklarının her 
ay ödenmek suretiyle emeklilerin bu kadar bir müddet bekle- 
tilmemelerini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı olan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7158 22 . V I .1963

13447/12531 Durmuş Yürür.
ıGrökdere Köyünden. 
Dökmetepe - Turhal 
Ceza evinde.
Tokad.

( Dilekçe özeti : İdam kararının 
hapse tahvili hakkında).

Dilekçi : Tokad Ağır Ceza Mahkemesince hakkında hük- 
molunan idam cezasına ait dosyasının Temyiz Mahkemesi Bi
rinci Ceza Dairesince derdesti tetkik bulunduğunu, ancak Tem
yiz lâyihasında da belirtilmiş olduğıı üzere öldürme sebep ve 
saiklerine işaretle maktullerin ahlâk durumunu belirten il
mühaberleri takdim ettiğini ifade ederek kararın kesbi katiyet 
edip ve Yüksek Meclise intikal etmesi halinde epuslı bir tetkik ve 
tahkika istinadolunmaksızın verilmiş olan mezkûr idam ceza 
sının hapse tahvil olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı 
maddesine göre; zikrolunan kararın kesbi katiyet etmesi ha
linde infazı bakımından Yüksek Mecüse intikal edip ve dosya 
muhtevasının da incelenerek tahfif veya tasdik sebeplerinin 
re’sen nazarı itibara alınacağı tabiî bulunmasına mebni vâki 
tialep hakkında bu bakımdan komisyonumuzca yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7159 22 . V I .1953

13328/.12422 Hatice Fesli kân.
îzzetbey Mah. No. 20 
Çumra - Konya.

(Dilekçe, özeti : Kesilen yetim ay
lığının iadeten tahsis olunması vc 
yahut kendisine yardımda bulu
nulması hakkında).

Dilekçi : Kimsesiz ve muavenete muhtaç bir durumda bu
lunduğunu ifade ederek kesilmiş olan emekli aylığının iade- 
ten tahsis olunmasını veyahut kendsine yardımda bulunul
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin; gerek yeni bir kanun tek
lifini tazammun eden talebi üzerine Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 15 nci maddesi muvacehesinde ve gerekse yardım di-
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b ile k ç e  D ile k ç e  s& k ib in i*

No. adı, soyadı ve adreki Komisyon k a ra rı ve ne sebepten verildiği

leği hakkında mahiyeti bakımından komisyonumuzca yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7160 22 . VI . 1953

(Dilekçe, özeti : Divanı Muhase
batça hakkında ittihaz edilmiş bu
lunan bir tazminat hükmündeki 
isabetsizliğe dair).

Dilekçi : Jandarma Subay Okulu Erkân Reisi iken; leva
zım müdürünün vâki rahatsızlığı dolayısiyle ve sadece işlerin 
aksamasına mahal kalmaması endişesiyle ve bu hizmetlere de 
nezaret ettiği bir sırada suretlerini ekli olarak takdim ettiği 
vesaik münderecatının tetkikından da anlaşılacağa veçhile 
Genel Komutanlıktan telâkki olunan kati emirler üzerine hâsı 
öğretmenlere yapılan aylık ödemeler yüzünden Divanı Mu
hasebatça aleyhine hüküm ve Temyiz Kurulunca da tasdik 
edilmiş bulunan tazminat hükmünde isabet bulunmadığımı 
zira kendisinin bir asker olarak ve Ordu tç Hizmet Kanununun 
13 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ile de: Astın verilen emirlerin 
vaktinde yapacağı ve icradan doğacak mesuliyetin de emri 
verene aidiyeti derpiş olunmuş bulunduğuna nazaran bu em.i 
yerine getirmek mecburiyetinde olduğunu ifade ederek; tak
dim ettiği vesaik tetkik buyurularak vâki mağduriyetinin gi
derilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Zat ve zamanı idare hesaplarına ait Di 
vanı Muhasebat kararlan kazai sıfat ve salâhiyetle ittihaz olu
nan sair mahkeme ilâmları mahiyetinde olmasına ve dilekçi
nin tazminle mükellef bulunduğu meblâğ için alanlara rücu 
hakkı da mahfuz bulunmasına binaen talep hakkında tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7161 22 . VI . 1953

<Dilekçi özeli : Temditli jandar
ma onbaşılarına emekli hakki ta
nınmasını derpiş eden kanun lâyi
hasının bir an Önce çıkarılması 
hakkında).

Dilekçi : Mükellefiyet müddeti dâhil 20 senedir temditli 
onbaşı olarak çalışmakta bulunduğu jandarma meslekinden 
yaş haddinden dolayı terhis edilip ve hiç bir hak tanınmamış 
olduğunu ve dolaysiyle ailesi ile birlikte fakru zaruret içeri-' 
sinde ıstırap çektiğini ifade ederek kendi durumunda olan 
jandarma onbaşıları için emeklilik hakkı tanınmasını derpiş

1H09Ö/12196 Şevki Tutar.
Mi raa.k Köyünde. 
Ai'ftç.

N!20K/12;î04 Bedri Olgaç.
Jandarma Genel K. 
Vir. Şube Md. Ali». 
Ankara.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

eden kanun lâyihasının bir an önce mer’iyet mevkiine konul
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin; aynı mahiyette ve daha 
önce yapmış olduğu müracaat üzerine; talebin yeni bir kanun 
mevzuu olabileceğinden bahsile yapılacak bir muamele olma
dığına dair 988 sayılı bir karar verilmiş ve bu kere yaptığı 
mürauaatla da bu vazifesizlik kararma itiraz etmekte bulun
duğuna göre; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 ve İçtüzüğün 
57 nci maddelerine tevfikan kanun teklif etmek ve Dilekçe 
Komisyonu kararlarına karşı itirazda bulunmak hakkı münha
sıran mebuslara ve Vekiller Heyetine tanınmış olduğundan 
vâki talep üzerine komisyonumuzca bu sıfatla yeniden bir mu
amele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7162 22 . VI . 1953

14370/13383 Muammer Çakatay. 
13432/12517 A tik valide Malı. Ke- 

tmemltı So. No. 8. 
Üsküdar - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Yetim maaşı tah
sis ul un ması hakkında).

Dilekçi : Yüksek Reisliğe takdim etmiş bulunduğu 1257' 
ve 273 sayılı dilekçeleri üzerine her ne kadar bir karar veril
miş ise de 6112 sayılı 3 ncü istidasının bir karara bağlanmamış 
olduğunu ifade ederek babası kamacı ustası Ahmet Tahsin’den 
kendisine bağlanması icabeden aylığın tahsis olunmaması do-> 
layısiyle açtığı dâvan m da Devlet Şûrası tarafından da red
dedilmiş bulunduğundan kanuni hakkının tanınmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin; aynı mealde ve daha önce 
vâki müracaatı üzerine 1340 sayılı bir kanar ittihaz edilmiş 
bulunmasına ve esasen buna dair açtığı idari dâvanın da Dev
let Şûrasınca reddedilmiş olmasına binaen yeni talebi üzerine 
de yapılacak bir muamele bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7163 22 . VI . 1953

13451 /12534 Sıdıka Tek.
Umul bey Malı. Dere 
So. No. 20.
B u rsa .

(Dilekçe özeti : Dilekçe Komisyo
nunun bir kararından şikâyet).

Dilekçi : Yüksek Meclise sunmuş bulunduğu 11024, 10094, 
12246, 11233 ve 1224/1146 sayılı dilekçeleri üzerine verilmiş 
olan karara itiraz ederek Beypazarı Sulh Hukuk Mahkemesin
de ve İcra Dairesinde ve keza bunlarla ilgili malmüdürlüğiin- 
de ve sorgu hâkimliğinde bulunan dosyalarının celp ve tetkik 
buyurularak hakkının meydana çıkarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahsettiği müracaatları üze
rine; verilen kararın kesinleşmiş bulunmasına ve Dilekçe Ko
misyonunca ittihaz olunan kararlara karşı itiraz etmek hakkı-
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nm da münhasıran mebuslara tanınmış olmasına binaen vâki 
talep hakkında komisyonumuzca yeniden yapılacak bir mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebep ten  v e r i ld iğ i

7164 22 . V I . 1953

13534/12605 T. Fikret Eğilmez.
C. Savcısı. 
Karadeniz Ereği isi. 
Zonguldak.

( Dilekçe özeti : Uyuşmazlık mah
kemesinin 12. X  . 1951 yün ve 
¡951/23 sayılı kararının kaldırıl
ması hakkında).

Dilekçi : Arkadaşı ile birlikte ve büyük bir gayret sarfı 
ile meydana çıkardığı mühim bir ihtikâr vakası dolayısiyle 
Millî Korunma Kanununun değişik 69 ncu maddesine tevfi
kan adlarına tahakkuk ettirilen 859 liralık ikramiyenin isti
fası için Eminönü Hukuk Mahkemesinden aldığı ilâm üzeri
ne; vazife noktasından uyuşmazlık mahkemesine intikal et
tirilen bu alacak hakkının Devlet Şûrası 6 ncı Dairesince ve 
adı geçen mahkemece de buna tebaiyetle ve keza zikrolunan 
mahkeme ilâmı iptal olunmak suretiyle kanuni hakkının zı
yaa uğratıldığından şikâyet ederek 12 . X . 1961 gün ve 
1951/23 sayılı uyuşmazlık mahkemesi kararının kaldırılması
nı istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesinin sarahati muvacehesinde vâki talep hakkında ko
misyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar N r Karar tarihi

7165 22 . V I .1953

13562/12629 Uurşit Sürmeli.
Noter Başkâtibi 
Malatya.

(Dilekçe özeti : Noter kanunu lâ
yihası hakkında).

Dilekçi Yeni Noter Kanunu lâyihasının incelenmesi sıra
sında noter memurlarının haklarının korunmasını istemekte
dir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele 
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7166 22 . V I . 1953
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1356!)/12635 Pakize İm en ve ar.
Kartal Hükümet 
Cad. \o. 47. 
İstanbul.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

3572/12638 I-'ııat Yöney.
Atat.rük Bıılavıı 
\o. 271/1. 
Ankara.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(D ilek çe özeti :  Y etim  aylıklarının  
tahsis olunm ası hakkında).

Dilekçiler : Dul ve muavenete muhtaç kimselerden oldukla
rını ifade ederek kendi durumlarında olup da aylık bağlanmış 
olanlar misillû kendilerine de maaş tahsis olunmasını istemek
tedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkmda komisyonumuzca, bu sıfatla yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7167 2 2 .V I ,1953

( Dilekçe özeti: 130 günlük ikamet 
Hevmiyesinin verilmesi hakkında).

Dilekçi : 180 gün müddetle muvakkaten istihdam olunduğu 
İzmir 12 nci Kolordu emrindeki bu muvakkat memuriyetine 
mukabil 1092 sayılı Kanunla muvakkat memuriyet müddeti
nin tâyinine mâtııf olarak tanınmış bulunan salâhiyet Milli Sa
vunma Vekâletince yanlış tatbik olunmak suretiyle ancak 50 
günlük ikamet yevmiyesi verilmiş bulunduğundan, kaza merci
ince de açtığı dâvanın mücerret vekâlete tanınan salâhiyetten 
bahisle reddedilmiş olduğundan şikâyet ederek mezkûr maddei 
kanuniyenin tefsir olunmasını ve 130 günlük ikamet yevmiye
sinin itasının karar altına alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Komisyonumuzun bu sıfatla tefsir tek
lifinde bulunmaya yetkili olmaması ve ihtilâfın kaza mercünin 
tetkikma tâbi ve bu merciden de geçmiş bulunması bakımın
dan talep hakkında bu bakımlardan yapılacak bir muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7168 22 . V I . 1953

3604/12670 Osman Gençer.
Gündoğm uş Tahri
rat Kâtibi.
Antalva.

(Dilekçe özeti : Vekâlet emrine 
alındığı günlere ait açık maaşları
nın ödenmesi hakkında).

Dilekçi : Korkuteli nüfus memuru iken müdürünün kendisi
ne olan iğbirarından dolayı aleyhinde yaptığı bir tahkikat ne
ticesinde; hakkında açılan âmme dâvasının mürur zamandan 
düşmesine karar verilmesi üzerine iadei memuriyet ettirildiğini, 
ancak bunun bir beraet mahiyetinde olmadığı beyanı ile açık 
maaşlarını tediye etmiyen İçişleri Vekâleti aleyhine açtağı dâ
vanın da reddedilmiş bulunduğunu ifade ederek âmme dâvası
nın sukutuna mütaallik kararların beraet mahiyetinde telâkki 
edileceğine dair olan Temyiz Mahkemesi tevhidi içtihat karar
larına rağmen hakkında bu yolda muamele ifa olunmasındaki
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No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

isabetsizlik aşikâr bulunduğundan ister 3656 sayılı Kanunun
11 nci maddesinin tefsiri suretiyle, ister tadili suretiyle mevzu
attaki bu boşluğun giderilmesini ve vekâlet emrinde bulunduğu 
müddete ait açık maaşlarının tediyesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tefsir veya kanun teklifinde bulunmak 
komisyonumuzun yetkisi dâhilinde olmamasına ve ihtilâfın ka
za merciinden dahi geçerek karara bağlanmış bulunmasına bi
naen vâki talep hakkında bu bakımlardan komisyonumuzca ya
pılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7169 22 . V I . 1953

13621/12684 Mustafa Selçuk. 
lf>907/14853 Zaviye Malı. Paşa

zade Çıkmazı No. İd 
Malatya.

Dilekçi : 5404 sayılı Kanunda mevzuubahis mülhak vakıfia- 
ra ait, ferilerinden gayrıya şart edilmiş vakıf malların hangi
leri olduğu ve bu feriden maksat ve gayenin ne olduğunun ve bu 
kanunda feri hükmünün ne suretle tâyin olunacağının tefsir 
suretiyle tesbit ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile kendisine teb
liğ olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tefsir teklifinde bulunmaya yetkili oi- 
mıyaıı komisyonumuzca vâki talep hakkında yapılacak bir mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7170 22 . V I . 1953

( D ilekçe özeti : 5 434  sayılı K a 

nunda yapılacak bir tadilât hak

kında).

Dilekçi : Kendilerine maaş bağlanamamış durumda olan 
muhtaç yetimlerin de 5434 sayılı Kanundan faydalandırılmala
rım derpiş eden kanun lâyihasında kendi durumunda olanların 
da nazarı itibara alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili bulunan 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal ol 
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

13627/12690 M e lâ h a t Özenalp.
A k a re t le r  84 No. da 

B e ş ik ta ş  - İstanbu l.

ı'Dilekçe özeli : M üt ev elliliği vak- 
fedinin ferilerinden (/ayrıya meş- 
rut vakıfla mı tefsir yolu ili tes
h i l  olunması haki,nida).

7171 22 . V I . 1953
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Dilek«;

No.
Dilekçe sahibinin

adı, soyadı ve adresi

3636/12697 Ekrem Demiray.
Balıkpazarı Cad. 
No. 33.
Edirne.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Emeklilik tahsisa
tına mütaallik ve hatalı olarak te
sis kılman idari ve kazai tasarruf
ların iptali hakkında).

Dilekçi : 1946 Ağustosunda mebusluktan ayrılarak intisap 
etmiş bulunduğu Devlet memuriyetinden rızası ile emekliye 
ayrılmış bulunduğunu. Emeklilik tahsisatı bakımından duru
mu tamamen 5^34 sayılı Kanunun geçici 58 nci maddesinin 
a fıkrasına tevafuk ettiği halde kendisine gerek Maliye Vekâ
leti ve gerekse Devlet Şûrası 5 nci Dairesince zikrolunan 
maddei kanuniye yanlış imal olunmak suretiyle mağdur edil
miş olduğunu ifade ederek kanunun hâkimiyeti noktasından 
işinin Yüksek Meclisçe tetkik buyurulmak suretiyle hatalı 
olan bu idari ve kazai tasarrufun iptalini ve emeklilik mua
melesinde bu maddeye göre muamele ifa olunması hususunun 
alâkalı makamlara tebliğ buyurulmasmı istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun sarih ve 
mutlak hükmü karşısında talep hakkında komisyonumuzca 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7172 22 . V I . 1953

3749/12800 Bedriye Duman ve 
Al ün ire Duman.
D. D. Y. 3 ncü İşlet
me Yol Kalemi me
murlarından Kerna- 
lettin Duman eliyle. 
Alsaııcak - İzmir.

(Dilekçe özeti : 5434 sayılı Ka
nundan istifade ettirilmeleri hak
kında).

Dilekçiler : 1683 sayılı Kanuna göre ve yaşlarının tâyin 
olunan haddi geçmiş olduğundan dolayı kendilerine bağlana- 
mıyan yetim aylıklarının, ahiren yürürlüğe giren 5434 sayılı 
Kanundan faydalandırılmak suretiyle yeniden tahsis olunma
sını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7173 22 . V I . 1953

13780/12830 Vehbi Kabak.
Fakihdede Mah. No.
12 de İsmail Siimer- 
den eliyle.
(Konva.

(Dilekçe özeti : A f talebine dair).

Dilekçi : Kullanmasını bilmediği halde merak saiki ile ça- 
lıştırnnş olduğu biçer döver makinesinin hareketi neticesinde, 
oğlunun ölümüne sebebiyet vermiş olduğundan dolayı Konya 
Asliye Ceza Mahkemesinin 952/69 sayılı ilişik karan ile 8 ay 
hapse ve 100 lira ağır para cezasına mahkûm edilmiş bulun
duğunu ifade ederek esasen oğlunun ölümü ile, fazlasiyle ıs
tırap çekmekte olduğundan durumunun tetkik buyurulup ve 
cezasının affolunmasını istemektedir.
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Gereği düşünüldü : Hüküm tarihi itibariyle ceza infaz edil
miş olacağından talep hakkında bu bakımdan komisyonumuz
ca bir muamele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

7174 22 . V I . 19B3

13437/12522 Hayali Güney.
Eşrefpaşa 474. So. 
49 No.
İzmir.

(l)U ckçe özeti : la d ei m em u riyet  
e i tiril inesi hakkında) .

Dilekçi : Sorgun Malmüdürü iken 1936 yılında, 2996 sayılı 
Kanuna istinaden haksız ve sebepsiz olarak tasfiyeye tâbi tu
tularak 20 yıllık memuriyet hayatına nihayet verilmiş bulun
duğundan şikâyetle 5 yavrusu ile birlikte temadi eden sefale
tine nihayet verilerek iadei memuriyet ettirilmesini istemek
tedir.

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

Krar No. Karar tarihi

7175 22 . V I . 1953

134(55/12547 B a tta l E rdoğan .

Yağbasan Köyünden 
Divriği.

(D ilekçe özeti : G a yrim enk ulun  e 
vâki müdahalenin inen 'i hakkın

da ).

Dilekçi : Maliki bulunduğu araziye bigayrihakkin müdaha
lede bulunan Ahmet Güllük adındaki şahsın bu füzuli müdaha
lesinin önlenerek arazisinin kendisine teslim olunmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında; komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7176 2 2 .V I .1953

13494/12570 Türkân Melju.
Belediye Karaağaç 
Kurumlan Hesap 
Kontrolörü.
İstanbul.

(D ilekçe özeti :  5434 sayılı K a m ın 

da tadilât yapılm ası h a k k ın d a ).

Dilekçi : 4644 sayılı Kanunla ancak 10 yıllık müddeti hiz
meti borçlanmaya tâbi tutulmuş olduğunu ifade ederek bundan 
fazla olan müddeti hizmetinin de emeklilik hesabında nazarı 
itibara alınmasına temin için gereken kanuni tadilâtın yapıl
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ-



Dilekçe
No.

137!),S / 12847
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D ile k ç e  s a h ib in in

adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifa
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7177 22 . V I . 1953

i ( it a de Serdeııgeç'.i. (Dilekçe özeti : Evinin yıkılması
Dışkapı Köprübaşı hakkmdaki icra emrinin tehiri in-
Mah. No. 3/75, fazı talebine dair).
A n k a  ı

\o. 121.
S i v a s .

(Dilekçi : 30 hane sahibi meyanmda ve izinsiz olarak yaptırmış 
oldukları evlere ait arsalar üzerinde hakkı tasarruf iddia olun
ması üzerine, mezkûr binaların hedmine dair Ankara Birinci 
Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen hedim kararına dayanıla
rak kendilerine yapılan icra tebligatının; gecekondular hakkın- 
de Yüksek Meclise sunulmuş olan kanunun meriyete girmesi
ne kadar tehiri infazına karar verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir meseleye taallûk eden vâki talep hakkında; 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncii maddesi muvacehesinde 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7178 2 2 .V I .1953

Z e h r a  ( i ü r e r .  ( Dilıkçc özeti : Aylık bağlanması
l ’ a . ş a b e v  M a l ı .  hakkında).

D ilekçi : Sivas K ongresinin teşekkülünde ve M isakı M illi 
ve mücadele ruhunun inkişafında hizmet ederek adı tarihe mal 
olmuş bulunan Arap Şeyh namı ile m âruf Şeyh A bdullah H a
şin1. ’in k m  olduğunu ifade ederek H eyeti Tenısiliye \e B irinci 
Devre Büyük Millet Meclisi Asalarına Maaş Tnhsisine m üteallik 
obn Kan- uda-n faydalandırılm ası için  durum unun tetkik bu yu
rulup müstahak ise kendisine de ay lık  bağlanm asını istem ektedir.

Gereği düşünüldü : Y en i bir kanun tek lifi m evzuu ile alâkalı 
bulunan talep hakkında Kom isyonum uzca bir m uamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7179 22 . V I .1953

K e f i k  K ı  g ü  v e  a r .  ( Dilekçe özeti : Devlet Şûrası 6
K a r a s ü l e y ı m u ı h  - ncı Dairi si taraf ından verilmiş
R e y h a n i y o .  ulan bir karardan şikâyet).

D ilekçiler : Topraksız olm alarına binaen, göl m etrukatm dan 
olup çap lan  da yedlsrine verilm ek suretiyle kendilerine gösteril 
iniş olan 7 bin dönüm lük arazi üzerinde 1-1 y ıld ır tasarruf etmek-



tolcrken, İzzet Güçlü ve üç kardeşinin burasının kendileri t a 
rafından kurutulup ve m eydana getirild iğinden  bahsile ve 5516 
sayılı Kanuna dayanarak adlarına tescili hususunda yaptıkla* ı 
müracaatın reddini m utazammın bulunan vilâyot kararının D ev 
let Şûrası 6 nci Dairesince hiçbir tetkika tâbi tutulm aksızın 
iptal ve zilyedlik  hak lan  dahi nazarı- itibara alınm ıyarak bu 
yerlerin bu kişilerin adına tesciline karar verild iğinden ve dola- 
yısiyle yerlerinden çıkarılm ak üzere bulunduklarından bahis /e  
şikâyet etm ektedirler.

Gereği düşünüldü : Kaza m erciince incelenerek karara ba ğ 
lanmış olan talep hakkında Kom isyonum uzca yap ılacak  bir m ua
mele olm adığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

—  15 —

D ile k ç e  ' Dilekçe sahibinin
No. a d ı, s o ya d ı ve  a d re s i Konisyon kararı ve ne sebepten verildiği

7180 22 . V I . 1953

(Dilekçi özeli: '>370 sayılı Kanun
in :JÎ5 sayılı Ufsir haran kaldırıl
mak sun fiyle sakıt hanedan nıeıı- 
su yları ıı ı n lı ukukıı ıı un korun ması 
mevzuuna bir hal çaresi bulunma
sı talihine dair).

Dilekçi : Gerek, «Hilâfetin ilgası ile hanedan mensupları
nın memleket haricine çıkarılmalarına dair olan» kanunun 8 
nci maddesi ile derpiş edilmiş bulunan «Osmanlı İmparatorlu
ğunda Padişahlık etmiş olan kimselerin mallarının millete 
intikal edeceği» hakkmdaki hükmün ve gerekse Temyiz Mah
kemesi İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 6 . II . 1946 gün 
ve 12/11 sayılı kararı ile verese hukuku mahfuz tutulmuş bulun
masına rağmen; Pasaport Kanununa ek 5370 sayılı Kanun ve 
245 sayılı tefsir kararı ile hanedan mensuplarının Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun teminatı altında bulunan mülkiyet hak
ları selbedilmiş ve bu hanedan mensuplarından bâzılannm 
Türkiye’ye avdet edebilecekleri hakkında Pasaport Kanunu
na yeniden eklenecek bir fıkra ile de mezkûr kanunların bu 
antidemokratik hüviyetleri teyit edilmekte ve dolayısiyle bir 
kısmı Türk vatandaşlığını muhafaza eden ve bir kısmı çıka
rılacak kanunla iktisap edecek olan bu kişilere geçim imkânı 
bırakılmamış olmasından şikâyet ederek kendilerinin ve Hâzi
nenin menfaati cihetinden bu kanun ve kararlar kaldırılmak 
suretiyle buna bir şekli hal bulunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Gerek kanun ve gerekse tefsir teklifin
de bulunmaya yetkili olmıyan komisyonumuzca vâki talep hak
kında bu bakımdan bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1 3 8 2 0 / 1 2 8 6 8  M ü ş l ' i k a  K a y a s o y .

S c i ' c ' i ı e t ' b e y  Y o k u ş u  

N o .  .”)•].

D e . ş i k t a ş  -  İ s t a n b u l .

7181 22 . V I . 1953
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13836/12884 Ömer Tavlıbıyık.
¡Meteoroloji (klacısı 
ve Bekçisi.

' Erzurum.

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

( Dilekçe özeli : Hizmetlilerin terfi 
re terfihi erinin ele nizam altına 
kon utnı asm a dair).

Dilekçiler : Memurin haklarından istifade edemiyen hizmet
lilerin ücretlerinin azlığı da nazarı itibara alınmak suretiyle 
hiç olmazsa 3 senede bir terfilerini ve sair haklarını temin 
edecek bir barem kanunu çıkarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili bulunan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir 
muamele olmadığına karaar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7182 22 . VI . 1953

10234/9509 Cavit Bengü.
itasitırpana Malı. Düz 
So. No. 69.
Kadıköy - İstanbul.

(Dilekçe özeti 
tunda).

İş verilmesi hak-

Dilekçi : Devlet Demiryolları dikim evi memurlarından iken 
yapılan tensikat dolayısiyle 1946 yılında işine son verilmiş dört 
aydır İstanbul Şubesi Müdürlüğünce bir iş verilmemiş olması 
perişan ve mağduriyetini mucip olduğunu beyanla bir iş veril
mesinin temin buyurulmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin son cevabi yazısında : Dilekçinin De 
miryolları dikimevi memurlarından iken ehliyetsizliğine binaen 
tensikata tâbi tutulmuş ve idarece hizmetine ihtiyaç görülme
diğinden tekrar iş verilmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına, dilekçinin kendisinde bir hak görüyorsa kaza mer
ciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7183 22 . V I . 1953

10253/9527 Zartik Gül.
Tarlabaşı Paşabak- 
■ka.l No. 38. 
fTalepli Han. 
Beyoğlu - İstanbul.

( Dilekçe özeti : Dâvasının rüyet 
ı dilmediğinden şikâyet).

Dilekçi : Elindeki veraset senedi mucibince kızlık hakkı ola
rak almış olduğu evin izalei şüyu dâvası hakkında müddeialeyh 
olan Karakaş ismindeki şahsın bulunmamasından ve tebligat 
yapalmamasmdan 15 senedir devam etmekte ve bir karara bağ
lanmam akta olduğundan şikâyetle müddeialeyhin bulundurul
masını veya gıyaben mahkemesinin görülmesini ve bir an evvel 
karara bağlanmasını ve mağduriyetine son verilmesini istemek
tedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin şikâyet ko
nusu yaptığı dâvanın yargılanmasına halen devam edilmekte 
olup yapılan muamelelerde bir yolsuzluk bulunmadığı : Dâvâ
lının tebligata salih adresinin gösterilmemiş olmasından ve ya-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı vc ne sebepten verildiği

zıh adreste bulunmadığından davetiyenin bilâtebliğ iade olun
ması sebebiyle dâvanın uzadığı anlaşılmış ve asliye üçüncü hu
kuk mahkemesinde 935/904 sayıda kayıtlı bulunan veraset ilâ
mı suretini almak istediği takdirde ait olduğu mahkemeye baş 
vurması ve dâvasının da usulü dairesinde takibedilmesi gerek
tiği ve vekâletçe idareten yapılacak bir işlem olmadığa bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi tarafından açılan izalei şüyu dâ
vasının hükme bağlanmış olduğu, ahiren celbedilen mahkeme 
zabıtnamesi münderecatından anlaşılmasına ve dâvanın reddi
ni mutazammın mezkûr hüküm aleyhinde kanun yoluna müra
caat edilebileceğine göre bu bapta komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7184 22 . V I . 1953

10326/9589 Rasim Baysak.
'Başlamış Karakolu 
ıııın,takası köyleri 
'telefem memuru. 
Başlamış - Akhisar.

( Dilekçe özeti: Niifus hüviyet eüz- 
dıım verilmesi ve kandının araştı
rılması hakkında ).

Dilekçi : 1944 yılında 
çadırının yanması üzerine

su işleri tesisinde çalışmakta iken 
kıymetli eşya meyanmda nüfus hü

viyet cüzdanının da yanmış olduğunu yenisini almak üzere 
mütaaddit müracaatlarına rağmen kaydının bulunamadığından 
verilemediğini beyanla İstanbul - Eyüpsultan Nüfus Memurlu
ğundan kaydının araştırılarak medeni hayatına büyük zararı 
olan bu halin önlenmesini ve mağduriyetine daha fazla mü
saade edilmemesini istemektedir.

içişleri Vekâletinin son cevabi yazısında : Akhisar Kaza
sı Başlamış Köyü Karakol telefoncusu dilekçi Ahmet Rasim 

Baysak’m hiçbir mahal nüfus kütüğünde kaydı olmadığı tes- 
bit ve tevsik edilerek halen ikamet etmekte olduğu Başlamış 
Köyü 40 sayılı evi üzerine yeniden nüfusa tescil edilmiş ol
duğu Manisa Valiliğinin 26 . V . 1953 tarih ve nüfus 745 
sayılı yazılarından anlaşılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâletin yu
karıya alman son cevabi yazısına göre dilekçi nüfus kütüğü
ne kaydedilmiş ve bu kayda müsteniden kendisine hüviyet 
varakası verileceği tabiî bulunmuş olmasına binaen vâki is
tek hakkında komisyonumuzca başkaca işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7185 22 . V I . 1953
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10336/9599

Dilekçe
No.

1246J /11749 
10348/ 9611

D ile k ç e  s a h ib in in

adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(l)iUkçe özeti : Askerlikten tardı
na dair olun kurarın kaldırılarak 
emeklilik hakkının tanınması hak
kında).

Dilekçi : 1312 yılı Harb Okulu mezunlarından olup bir
çok dahili tedibata Balkan ve Birinci Cihan harblerine iştirak 
etmiş ve vazife gördüğü Kafkas Fırkası 50 nci Tabur Komu
tanlığında iken kendisine muğber olan bir ihtiyat subayının 
aleyhine tertip ve tasni ettiği çirkin bir isnat dolayısiyle ve 
Yusuf Paşa riyasetindeki divan harb tarafından verilip ve 
gene adı geçenin tesir ve nüfuzu ile mefsuh Mahkemei Tem
yizce tasdik olunan bir kararla 22 yıllık şerefli ordu hizmeti
ne nihayet verilmiş bulunduğundan bahsile gerek askerî ve 
gerekse sivil hayatındaki durumunun Yüksek Meclisçe tah
kik buyurularak emeklilik hakkının tanınmasını istemekte
dir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 50 nci Kaf
kas Taburu Komutanı (Piyade Binbaşısı) iken maiyetindeki 
erlere fiili senide bulunmak suçundan dolayı Askeri Ceza 
Kanununun 196 nci maddesine tevfikan ve 9 ncu Kafkas Di
vanı Harbi tarafından 1933 yılında askerlikten tardına ka
rar verilmiş olan dilekçinin mülga Askeri Ceza Kanununun
24 ncü maddesi gereğince tekaütlük hakkı sâkıt olmuş bulun 
duğu her ne kadar 5989 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gere
ğince kendisine yeniden emekli hakkı tanınması icabetmekte 
ise de her hangi bir müracaatta bulunmadığı için hakkında 
bir muamele yapılamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7186 22 . V I . 1953

Asını Kahraman. 
Kara kayan.
Bâvi.
Merzifon.

H aydar K ılk\  
İstik lâl Mah. IVlıli 
van (.'ıkın az t No. Mi 
D enizli.

Dilekçi . Musa Dayı adındaki bir şahsın evlâdı mânevisi 
bulunduğunu belirterek, mumaileyh tarafından ve alman in
şaat ruhsatına müsteniden yapılmış olan binaların noksanları 
ıslah ve belediyeye dahi müracaat olunmuş bulunduğu halde 
ruhsatsız işgal olunduğu hakkında ve kendilerinin haberi ol
maksızın tanzim kılınan bir zapta dayanılarak hilâfı kanun 
375 lira para cezası ile tecziye ve vâki itirazının da dilekçeye

( Dilekçe özeli : lieledit/e tarafın
dan mesnetsiz olarak tarhohınan 
l>ara cezasının kaldırılması hıısıı- 
sıındaki vâki müracaatlarının na
zarı itibara ııhnmadıı/ından şikâ
yet).
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Dilekçe

Xo.

lı ¡41II /¡KI.'ıS

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi K o m is y o n  kararı ve ne sebepten verildiği

ekli kararla mahkemece vazifesizlik cihetinden reddedilmiş 
bulunduğundan şikâyet etmektedir.

Mezkâr karar örneğinde : Filhakika; muamelede tatbik 
olunan 1593 sayılı Kanunla yargıçlığı ilgilendiren bir cihet 
olmadığından karar ittihazına yer görülmiyerek evrakın bele
diyeye tevdiine karar verilmiş olduğu bildirilmektedir.

içimleri Bakanlığı cevabi yazısında : îskân ruhsatı almak
sızın mezkûr binada oturduğu zabıtla tesbit edilmiş bulunan 
adı geçen hakkında tâyin olunan para cezasının tarholunma- 
.unda mevzuata aykırılık bulunmadığı bildirilmektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Zikrolunan mahkeme 
kararının; yazılı emir yolu ile ve hâdisede para cezası tâyini
nin belediyenin vazifesi dışında kaldığı belirtilmek suretiyle 
bozulduğu ve vazifeli mahkemece rüyet olunan muhakeme ne
ticesinde de müstedinin beraatına karar verilmiş bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Adalet Vekâleti cevabına göre; talep 
hakkında bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7187 22 . V I . 1953

( ü i l ı k r ı  İhı  ti : iskân ı/ola ih t fi 
lt<nı< ad ma tahsis rt 1~> yıldır  z i l ■ 
fl<di bulundukları  arazilerin adili
nim tı se i l  ot anması h a kk ın d a ).

Dilekçiler : 1936 yılında iskân yoliyle yerleştirildikleri 
Hınıs Kazasının Harami Köyünde 16 haneye tahsis olunup ve
o tarihten beri vergilerini dahi vermekte bulundukları arazi
lerin o zamanki kaymakamın gösterdiği müşkül pesentlik ve 
vâki irtikâp teklifleri yüzünden adlarına temlik ve tescil olu- 
namadığı gibi bunu istihlâf eden kaymakamların da bu mua
meleyi tekemmül ettirmemiş olduklarından şikâyet ederek 
namlarına tapuya tescil ettirilmesi esbabının istikmal buyurul
ma sim istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin; muha
cirlik veya mültecilikle alâkaları bulunmayıp Erzurum ve 
Bayburt’un yerli ahalisinden oldukları, toprağa muhtaç bu
lunmaları itibariyle adı geçen köye yerleşti’!  lip ve 2510 sayılı 
Kanunun 23 ncii maddesine göre 1939 yılında kendilerine gös
terilen 1642 dekar toprağın 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandır
ma Kanununun yürürlüğe girdiği tarihe kadar adlarına tem
lik ve tevzi defterlerinin de yukarda zikrolunan maddei kanu- 
niyeye göre kaymakam tarafından tasdik edilmemiş ve bu mad
de hükmünün de; keza yürürlükten kaldırılmış bulunması bakı
mından bu yerlerin bugünkü tarihle ve iskân mevzuatı dairesinde 
dilekçiler adına temlikinin kabil olamıyacagı. ancak tercihe

M11!ı i ;11■ AI  i K o ş a  p i 

lin ı w  ıır.

Ihı nım i Köyünde.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

değer haklarının Toprak Kanunu gereğince giderilmesi için 
valiliğe yazıldığı bildirilmektedir,

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza mercüne ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Dilekçi : Gümrük kaçakçılığından dolayı verilen hapis ce
zasını çekmiş olduğu halde 900 lira para cezasına defaten öde
medikçe savcılık tarafından tahliye edilmemekte ısrar olundu
ğundan şikâyet ederek bu borcunun taksite bağlanmasını iste
mektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Kaçakçılık suçundan 
dolayı mahkûm edildiği hapis cezasını 26. I I I . 1951 tarihinde 
bitirerek tahliye olunan dilekçinin aynı zamanda mahkûm edil
miş bulunduğu 903 lira 85 kuruş ağır para cezasına ödemeye 
muktedir bulunmadığı anlaşıldığından mezkûr cezası hapse çev
rilmek suretiyle aynı tarihte infaza başlanıldığı.

Her ne kadar dilekçinin gürmrük idaresine yaptığı müraca
at üzerine bu borcun taksite bağlanmasına muvafakat olunmuş 
ise de bilâhara Gümrük ve Tekel Vekâletinin 8. X  . 1935 gün ve 
3445/1203 sayılı tamim gereğince hapse çevrilip infazına baş
lanmış olan para cezasının taksitle tahsiline imkân olamıyaca- 
ğınm bildirilmiş olduğundan infaza devam edilmekte olduğu 
bildirilmektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi 
hakkında 1918 sayılı Kanuna tevfikan hükmedilmiş bulunan 
ağır para cezasının, suç 27. IX . 1950 tarihinde işlendiği için 
5677 sayılı A f Kanununun şümulü haricinde kaldığı ve bu mev
zuda eskiden ve halen tatbik olunan usul belirtildikten sonra 
200 lirası nakden ödenmek ve bakiyesi için de 2 sene hapis ce
zası çektirilmek suretiyle bu borcun ödenmiş bulunduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7188 22 . V I. 1953

10478/9732 İbrahim Meryeme.
Ceza evinde tutuklu. 
Reyhanlı.

(Dilekçe özeti: Para cezasının tak
site bağlanması hakkında).

Karar No. Karar tarihi

7189 22 . V I .1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

Nu. adı, soyadı ve adresi

10525/9778 Bekir Arslan.
Çok ra d a ıı Köyün d 
Çayıralan.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

( Dilekçe 
şikâyet).

özeti : Dövüldüğünden

D ilekçi: Kendisini öldürmeye teşebbüs suçundan sanık olan 
şahıs hakkında yapılacak hazırlık tahkikatı için ifadesinin ge
ce alınması hususunda jandarmalar tarafından döğüldüğünden 
ve vücuduna süngü sokulduğundan ve C. Savcısının bu bapta 

tahkikat icra etmediğinden şikâyet etmektedir.
İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Yozgad Valiliğince 

yapılan tahkikata göre dilekçinin şikâyetinin asılsız olduğu an
laşılmış ve C. Savcılığınca ademitakip karan verilmiş bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin jandarmalar tarafından dö- 
ğüldüğünü müspet delil elde edilememesinden dolayı sanıklar 
hakkında âmme dâvası açılmasına mahal olmadığına 10 . X . 
1951 tarihinde karar verilmiş ve bu karara itiraz edilmemek su
retiyle kesinleşmiş bulunmasına ve komisyonumuzca da celbe- 
dilerek tetkik olunan tahkik evrakı münderecatı mezkûr ademi
takip kararını müeyyet mahiyette görülmesine mebni vâki istek 
hakkında zikredilen sebeplerden muamele ifasına mahal olma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7190 22 . V I . 1953

13755/12805 Ma'kbıık özışık.
Arapfırını 442. So. 
No. 107.
İzmir.

(Dilekçe özeti: 5434 sayılı Kanun
da değişiklik yapılması hakkında).

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce vefat 
edenlerin, evlenmemiş kız çocuklarının da bu kanundan isti
fade ettirilmek suretiyle aylık bağlanması hakkında daha önce 
yapmış olduğu müracaata cevap verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ  ̂
kah bulunan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

7191 22 . VI . 1953

13886/12931 Hami t öztepe.
Teknik Üniversite 
Makine Fakültesi 
No. 3684.
Gümüşsüyü - İstan
bul.

( Dilekçe özeti : Dilekçe Komisyo
nunca karara bağlanmış olan ev
rakının bir kere daha incelenmesi 
hakkında).

Dilekçi : Akşehir Ağır Ceza mahkemesi üyesi iken 27 yıllık 
hâkimliği sırasında bir tek cezası dahi bulunmadığı halde 
Hâkimler Kanununun 90 nci maddesi hilâfına 1948 yılında 
hakkında derece tenzili cezası verilip ve ayırmaya tâbi tutul
duğu halde terfi ettirilmemek ve keza terfi edemediğinden 
bahsile de ve yine zikrolunan kanunun 46 nci maddesine göret



hâkimlikten afedilmiş bulunan babası hakkında tatbik olunan 
bu gayrikanuni ve keyfi muamelelerden dolayı Yüksek Meclise 
yaptığı müracaatı hâvi ve 7250/7819 ve 5437/5780 sayılı evrak
ları üzerine Dilekçe Komisyonu tarafından mücerret vekâletin 
bu kanunsuz muameleleri tasvip olunmak suretiyle yapılacak 
muamele olmadığı şeklinde karara bağlanmış olmasındaki isa
betsizlikten şikâyet ederek evrakının bir kere daha tetkik 
edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçe Komisyonu mukarreratına 
karşı itiraz etmek hakkı İçtüzüğün 57 nci maddesine göre 
münhasıran mebuslara tanınan bir hak bulunmasına mebni 
11020 sayı ile karara, bağlanmış olan talep hakkında bu ba
kımdan komisyonumuzca yeniden yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 22 —
Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

7192 22 . VI . 1953

13933/12974 Mehmet Karadumaıı ( Dilekçe özeli : Kendisine bir •/$
K esrik Köyümle. hinin olunması hakkında).

Dilekçi : 3 defa apandisit ameliyatı olduğu için ağır hiz
metlerde çalışamadığını ve bu yüzden efradı ailesini geçin 
dirmekteıı âciz bir duruma düştüğünü ifade ederek bu hali 
ile mütenasip her hangi bir iş verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında ko
misyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7193 22 . V I . 1953

14013/13049 Lâtif özmen ve kar- (Dilekçe özeli : Ticari mülkiyet
deşleri. esasının tesisini karar verilmesi
Eminönü Balıkpaza- hakkında).
rı Maksııdiyo İfan 
No. 2.
İstanbu l.

Dilekçi : Kiraların tamamen serbest bırakılmasını istih
daf eden Milli Korunma Kanunu tadilâtı dolayısiyle; bilhas
sa büyük ticaret merkezlerindeki yazıhane ve mağaza nniste- 
cirlerinin büyük bir emek ve gayret neticesinde ve uzun yıl
lar aynı yerde temin ettikleri hayatiyeti muhafaza bakımın
dan, sair medeni memleketlerde olduğu gibi; mucirin menfa
atleri karşısında ticari mülkiyet müessesesinin ihdası için alâ
kalı komisyonlarca gereken tavsiyede bulunulmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Bahis konusu lâyiha kanuniyet kes- 
betmemiş bulunmasına binaen, vâki talep hakkında komisyo-



— 2â -
Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

numuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

7194 22 . V I . 1953

I4()l.yi.‘i(>r>l Ülfet Gülercaüi.
Nükıüye M ah. (!eza 
evi arkası 2 nci Do
lu. So. No. f>0/A. 
Ankara.

( Dilekçe özeti : Yardım talebine 
duir).

Dilekçi : Dört çocuğu ile birlikte zaruret içerisinde kıv
randığını ifade ederek kendilerine yardımda bulunulmasını is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında ko
misyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

7195 22 . V I . 1953

4043/13079 İbrahim Kremi.
Aybastı Bucak -I. K. 
'K. Onbaşı. 7514. 
Gölköy - Ordu.

(Dilekçe özeti : Temditti jandar
ma onbaşılarına ait bir kanun lâ- 
!/ih«M hakkında).

Dilekçi : Mağdur durumda olan temditli jandarma onbaşı
larına ait olup Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanarak 
Yüksek Meclise takdim edilmiş bulunan kanun lâyihasının 
müzakeresinde; bunların tekaütlük ve çacuk zamlarına ait 
haklarının dahi korunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7196 22 . VI . 1953

.12841/11949 İbrahim Akıneıı. (Dilekçi özeti : Knvayi Milliye-
Gedikpa^a Tatlıku- de geçen hizmetinin emeklilik
yu So. Seferoğlıı Ap. müddetini katılması hakkında).
Kat 2, No. (i. 
İst a nbul.

Dilekçi : Kuvayi Milliyede mesbuk hizmetine mütaallık 
olarak dilekçe komisyounun 4 . V . 1951 gün ve 633 sayılı 
kararında zikrolunan. emrinde çalışmış olduğu ve harb tarihi 
kayıtlarına göre Dede Zade Binbaşı Hüsnü nam ile mukayyet 
bulunduğu anlaşılan Hüsnü Konay’dan aldığı vesikayı takdim 
ederek bu hikmetinin tekaütlük hizmetinde nazan itibara alın
ması için hakkında yeniden bir karar verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahis konusu talebi üzerine 
633 sayılı bir karar verilmiş bulunmasına, keza yeniden temi'i 
ettiği vesika ile birlikte alâkalı vekâlete ve ihtilâf vukuu ha
linde de kaza merciine müraccaatta muhtariyetin« binaen vâki



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

—  24 —

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

1:5199/12290 Ali Özkan.
Maskoca. Mah. 110. 
So. 19 No.
Akhisar.

14039/13095 Ali Rıza Bara.
Çeltikçi Bucağı ilk
okul Başöğretmeni. 
Burdur .

talep hakkında komisyonumuzca bu balamdan yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7197 22 . VI . 1953

(Dilekçe özeti : Tekaütlük aylığı 
ve tazminat itasına dair).

Dilekçi : 21 küsur senelik hizmeti sonunda 1945 yılında ya
pılan bir isnat dolayısiyle işinden bigayrihakkin çıkarılmış ol
duğunu, mahkemece beraet ettirilmiş ve Yüksek Meclise vâki 
müracaatı üzerine verilen 2494 sayılı Dilekçe Komisyonu kararı 
ile de «kadro durumunun müsaadesinde vazifeye alınacağı» be
lirtilmiş bulunmasına rağmen 4 senedir hakkını alamadığından 
şikâyet ve tazallümühal ederek mahkeme ilâmı nazarı itibara 
alınmadan sadece İnzibat Komisyonu kararına dayanan veka 
let görüşünün tetkikiyle tazminat itası veyahut tekaüt aylığı 
bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin; gerek ahiren yürürlüğe gi
ren 5677 sayılı Kanundan ve gerekse buna müteferri Yüksek 
Meclisin 1739 sayılı Kararından istifade edip edemiyeceği cihe
tini tesbit ettirmek üzere Ulaştırma Vekâletine, ihtilâf vuku 
halinde de kaza merciine müracaatta muhtar bulunmasına bi
naen vâki talebi üzerine yeniden yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7198 22 . V I . 1953

( Dilekçe özeti : 1901 saydı Dilek
çe Komisyonu kararına itiraz).

Dilekçi : Neticei muhakemede berat ve iadei memuriyet et
tirilmiş olduğundan dolayı açık maaşlarının verilmesi için Yük
sek Meclise yaptığı müracaat üzerine, Dilekçe Komisyonunca 
ittihaz buyurulan 26. I I I . 1952 tarihli ve 1901 sayılı Karara 
ait bu mevzuu tekrar açıkladıktan sonra kanuni hakkı olan 
mezkûr maaşlarının tediyesi hususunda karar verilmesini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçe Komisyonu kararlarına karşı iti
razda bulunmak ve bu kararların Umumi Heyette yeniden tet
kikini talep etmek İçtüzüğün 57 nci maddesiyle münhasıran 
mebuslara tanınan bir hak olmasına binaen vâki talep hakkın
da bu bakımdan komisyonumuzca yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7199 22 . V I . 1953



—  25 —

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

14281/13301 Hatice özge. 
18324/17050 Cumhuriyet İlkoku- 

Iu Öğretmeni. 
Kastamonu.

( Dilekçe özeti: ilkokul Öğretmen
leri Yapı Sandığındaki ortaklık 
payının iadesi hakkında).

Dilekçi : 4357 sayılı Kanunla kurulmuş olan ilkokul öğret
menleri Yapı Sandığında teraküm eden ortaklık payının iade 
olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7200 22 . V I . 1953

14091/13127 Asını Cüler. (Dilekçe özeti : Haklı bir alacağı-
15750/14706 İnşaat mütaalıhidi. nm ziyama sebebiyet veren mah-

Terakki. Malı. Mi- keme, karan hakkında).
markeıiKil So. No. 51 
Zonguldak.

Dilekçi : Taahhüt ve inşa etmiş bulunduğu Zonguldak Tel- 
oiz istasyon binalarına ait mukavele ve şartname hilâfına pro
jelerde yapılan tadilât ve ilâvei inşaattan mütevellit alacağı 
hakkında asliye mahkemesi nezdinde ikame ettiği dâvanın; 
ehlivukufça tâyin olunan miktarın dununda olarak kabul ve 
25 119 liralık hakkının zıyaa uğraması ile neticelenmiş bu
lunduğundan tazallümü hal ederek mağduriyetinin telâfisi es
babının istikmal buyuruknasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ndi 
maddesinin sarahati karşısında vâki talep hakkında komisyo
numuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7201 22 . V I . 1953

( Dilekçe özeti : Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununda 
tadilât yapılması hakkında).

Dilekçi : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 75 nci maddesinden; kendi durumunda olup da 
yaş haddinden dolayı yetim aylıkları kesilmiş olanların da 
faydalanmaları için icabeden kanuni tadilâtın yapılmasııu is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

14154/13188 Nedime Erten.
inşirah So. No. 11 
Bebek - İstanbul.

7202 22 . V I . 1953
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Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

M un ise IvAtiboğlu. . ( Dilekçe özeti : Aylık bağlanması
Kara tas 333. So. hakkında).
X. Dilekçi Pederinin vefatı tarihinde dul bulunduğu halde 

yaşı 25 i tecavüz etmiş olduğu için kendisine aylık bağlana
mamış olduğunu ifade ederek yeni Emeklilik Kanunundan 
istifade eden emsalleri misillû kendisine de aylık bağlanmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7203 22 . V I . 1953

M fikrim Özsayın. (Dilekçe özeli : Devlet Şûrası He-
Aksaray Safa i Ara- şinei Dairesince verilen bir kara-
11k Sn. No. 1(1. mı <1 iizeltilnıvsi hakkımla).

Dilekçi : Memuriyetine iade olunması hakkında açtığı idari 
dâvayı reddeden Devlet Şûrası 5 ııci Dairesinin haksız olan bu 
kararının düzeltilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncii 
maddesi muvacehesinde talep hakkında Komisyonumuzca yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7204 22 . V I .1953

Zekiye i ! ül t ekin. (Dilekçe özeti : Türkiye Cumhuri-
Salâhattin Malı. yeti Emeldi Sandığı Kanununun
lîlırhan Saraçoğlu 75 ııci maddi sinin tadili hakkın-
evinde. da).
Silvan. Dilekçi : 1683 sayılı Kanuna g’öre kesilmiş olan yetim aylı- 

«jınm iade'ten tahsis olunabilmesini temin için 5434 sayılı Türkiya 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 75 nci maddesinin ta
dilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzu ile alâkalı 
bulunan talep hakkında Komisyonumuzca yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7205 22 . V I . 1953



—  27 —

14258/13282 Remzi Yurt. ( Dilekçe özeli : Emeklilik Kanu-
Bayındırluk Ambar uıma hir madde Hâresi hakkında).

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

M emıını. 
Ordu.

Dilekçi : Evvelce kâtibiadil ve noterlikte geçen hizmetlerini ı 
halen memur bulunması itibariyle tekaütlük müddetine ilâvesi 
hakkında Yüksek Meclise yaptığı müracaatının Arzuhal Encü
menince yeni bir kanun mevzuu olduğundan bahsile yapılacak 
bir işlem olmadığı şeklinde ve 1472 sayılı bir Karara bağlanmış 
bulunduğunu ifade ederek kendisinin halen mer’i Noter Kanunu 
ve Noter Yardımlaşma Sandığı ile alâkalı bulunmayıp Kâtioi 
Adli Kanunu ile olan münasebet ve tanınan memuriyet sıfatı 
nazarı itibara alınarak bu hizmetinin borçlanma suretiyle teka
ütlük müddetine ilâvesi için Emeklilik Kanununa bir madde ilâ
vesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kanun teklifinde bulunmıya yetkili ol- 
ımyan Komisyonumuzca evvelce de bu mucip sebeple karara bağ
lanmış olan aynı talep hakkında yapılacak bir muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7206 22 . V I .1953

1 4 2 9 0 / 1 3 . ' !  1 0  M a s ı m  o O r g a .  ( Dil  < k<;ı özeli : Itir k ınam  teklifi-
A k s a r a v  .Millet ('ad m  d ı ı i r ) .

No. ¡»7. 
İstanbul.

Dilekçi : 1683 sayılı Kanuna tevfikan aylıkları kesilmiş olan 
kız evlâtların da yeııi Emeklilik Kanunundan faydalandırılma
larını derpiş eden kanun teklifinin müzakeresinde kendi duru
mun da olup da zikrolunan 1683 sayılı Kanunun muvakkat ikinci 
maddesine ¡göre aylıkları kesilmiş bulunanların da bu kanuni 
haktan faydalanmalarının temin buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâkalı 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7207 22 . V I .1953

10784/10025 Abdullah Ak gün. (Dilekçe özeti : EmekH muamele-
Zekâibev Mah. Servi sinin İkmal edilmişi hakkında).
(,îıkın az So. No. 10. 
Kayseri.

Dilekçi : Emniyet Teşkilât mensuplarından olup, emekliye 
ayrıldığını ve yedi aydır emekli muamelesinin devam edip git
mekte ve bir türlü neticelenmediği harcırah ve alacağının veril
mediğini ve bu teehhür yüzünden son derecede perişan bir duru
ma düştüğünü miitaaddit müracaatlarının bir semere vermedi
ğini beyanla daha ziyade mağduriyetine meydan bırakılmadan 
gereken muamelenin yapılmasını istemektedir,

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin istirahat 
süresinin 31 . ITI , 1951 de doldurduğu halde ilişiği 9.IV.1951
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

giinünde kesilmiş ve Nisan maaşının alınıp alınmadığı husu
sunda tereddüt ’hâsıl olmuş ve emekli maaşının hangi aydan 
başlıyacağı Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne sorulmuş ya
pılan araştırma neticesinde Nisan aylığının alınmadığı anlaşıl
mış olduğundan mumaileyhin emekli maaşının 1 . IV . 1951 
tarihinden itibaren başlaması icabedeceği Emeldi Sandığı Ge
nel Müdürlüğüne 26 Ekim 1951 tarihinde yazılmış olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiye emekli aylığı bağlanması lü
zumu ahiren içişleri Vekâletinden Emekli Sandığı Genel Mü
dürlüğüne bildirilmek suretiyle mezkûr Vekâletin bu mevzuda 
ifa edeceği muamele hitam bulmuş olmasına ve bahis konusu 
muamelede vukua gelen teehhürün de bâzı noksanların ik
mali için muhabere yapılmasına zaruret hâsıl olmuş bulunma
sından ileri geldiği anlaşılmasına göre vâki istek hakkında 
komisyonumuzca başkaca işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Dilekçi : Kore’de Kunuri Harbinde sağ kolundan yaralan
mış ve Tokyo Hastanesinde altı ay tedavi gördükten sonra İs
tanbul Deniz Hastanesinden üç ay tebdilhava ile bırakıldığını 
bir geliri olmadığını efradı ailesinin perişan bir durumda ol
duğunu beyanla haline münasip bir iş verilmesini ve gereken 
nakdî yardımın yapılmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Kore Türk 
Silâhlı Kuvvetler Komutanlığı emrinde iken anayurda dönen 
er dilekçi Servet Olcay’ın aynı dilekçenin bir suretini de Vekâ
lete vermiş olup 17 Ekim 1951 gün ve 7251 sayılı yazı ile 
mumaileyhin mahallî müiki âmirlere ve askerlik şubesine müra
caat etmesi şeklinde cevaplandırılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7208 22 . V I . 1953

10785/10026 Servet l'luçay. ( Dilekçe özeti : Haline münasip 
bir iş verilmesi ve gereken nak
di yardımın ı/a-pılması hakkında).

Işıklat' Mah. di'. 
Mahmudiye - Eski
şehir.

Karar No. Karar tarihi

7209 22 . VI . 1953
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Dilekçe
No.

10791/10031

10793/10033

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

Mabmııt Karalıaıı. (Dilekçe. özeti : İvmekti ikramiye-
İncesu, değirmen sinin verilmesi hakkında).
karşısı No. 53. 
As. S. No. 322-78. 
Ankara.

Dilekçi : 26 sene orduda hizmet ettikten sonra yüzbaşı ola
rak tekaüt olduğunu ve Nafıa Vekâletinde ücretli olarak çalış
tığı beş yılın diğer hizmetine eklenmesini beyanla 37 yıl hiz
metinden dolayı emekli ikramiyesinin verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
sirkat fülinden dolayı ordudan tardedilmiş bilâhara 2330 sa
yılı Af Kanunundan istifade ederek 22 . VIII . 1321 tarihinden 
tardedildiği 18 . I . 1926 tarihine kadar orduda geçen bu müd
det için emekli maaşı bağlanmış ve bu müddet 30 seneden az 
olduğundan 1683 sayılı Kanun mucibince ikramiye verilmesi 
mümkün olamamış ve ikramiye verilebilmesi için tekaüt edildi
ği tarihe kadar bilfiil 30 seneyi bitirmiş olması şart kılınmış 
ve tekaüt edildikten sonra ücret veya maaş ile geçen hizmetinin 
evvelki hizmetlere ilâvesi suretiyle ikramiye verilmesine kanuni 
imkân görülememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7210 22 . VI . 1953

İhsan Topuz. (Dilekçi: özeli : Rir atelyı açılıp
Tekke Malı. Yeşil- çalıştırılması re lakını yardımı ya-
bayrı So. No. 9. pılması hakkında).
D in a r. Dilekçi : Aydın Erkek Sanat Enstitüsünden mezun olduğu

nu ve meslekinin demircilik bulunduğunu beyanla köy ensti
tülerine verilmiş olan köy öğretmenliği kadar olsun bir hak 
verilmesini ve bir atelye açılıp kendisinden istifade edilme
sini ve kanuna uygun şekilde takım yardımı yapılmasını iste
mektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Mesleki ile 
ilgili işlerde çalışmak üzere müracaat eden mezun sanatkâr
lardan büyük bir kısmına iş yeri gösterilmekte ve bu ara
da Millî Savunma Vekâletinin gösterdiği ihtiyacı karşılamak 
üzere bu vekâlet emrine geçen yıl 1 200 bu yıl da 1 600 sa
natkâr verilmiş bulunmakta olup dilekçinin sanatkâr astsu
bay olmak veya iş veri gösterilmek istediği takdirde mezun 
olduğu okul müdürlüğüne bas vurmasının ic'abettiği, mezun 
öğrencilere takım verilmesine kanuni bir mecburiyet bulun
madığı ve arzu eden mezunlar sipariş atelyelerinde, okullar
da yaptırılmakta olan avadanlık, lakine cihazları müteda- 
vil sermaye yönetmeliğine uygun olarak cüzi bir bedel mu
kabili takım temin edebileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet ceva-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebeplen verildiği

bina göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7211 22 . V I . 1953

(Dilekçe özeli : Tapulu toprakla
rının bir kısmının muhacirlere 
rerihliği hakkında).

Dilekçi : Kendisi Yugoslavya muhaciri olup Zara Kaza
sının Tödiirge Köyünde iskân edildiğini mürettep yerinde ba- 
rınamadığmdan dolayı bu kazanın Şerefiye Köyünde toprak 
almak suretiyle yerleştiğini tapulu topraklarından bir kıs
minin yeni gelen muhacirlere verilmek istenildiğini beyan
la bu şekildeki keyfî hareketlerin önüne geçilmesini ve tar
lasına müdahale edilmemesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçinin Yugoslav
ya muhacirlerinden olup 12 nüfus ailesiyle birlikte Zara’mn 
Tödiirge Köyünde iskân edilerek 186 dönüm arazi verilerek 
tapuya bağlandığı bilâhara bu yerdeki arazilerini satarak 
Şerefiye’nin Dere Köyünde kendi parasiyle toprak satm al
mak suretiyle bu köye yerleştirildiği Hâzineye ait olan ve fu
zuli işgali altında bulunan topraklar elinden alınıp göçmen
lere verildiği ve şahsına ait topraklara hiç bir suretle müda
hale edilmediği ve meselenin mahkemeye intikal etmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine 
intikal etmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar t a r i h i

7212 22 . VI . 1053

1 0 H 4 2 / 1 0 0 H 0  C a f e r  T e k b a ş .

Ş e r e f i y e  K ö y ü n d e .  

Z a r a .

1 1 HiS/'103i) ::  l .e d r o s  D e m ir b a ş  ( Di l ekç i -  ö z d i  : A r a z i  t a l eb i n«

! 'i 1 3 l i / 1223.') ve ar. d a i r ) .

Se re  t » !  ;ı k  ,'i\ i i ı ıd ı  
Y r .- 's uv  - 'ı >/,:_! a d .

Dilekçiler : işgalleri altında bulundurdukları arazilerin 
ellerinden alınarak göçmenlere verilmiş bulunduğundan dola- 
yısiyle toprağa muhtaç bir durumda kaldıklarından balısile 
bir an önce topraklandırmalarını istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Yerli halkın toprak
sız bırakılmaması hususunda Yozgad Valiliğine yazılan tahri
rata karşılık olarak : Yozgad‘m Şeref oğlu, Küçiikincirli ve1 
Saray köylerine hiçbir göçmenin iskân olunmadığı, Karabı- 
yık Köyüne yerleştirilen 22 hanenin de tamamen nizasız Hazine 
arazisine yerleştirildikleri ve köylünün 8 hane daha yerleşti
rilmesi için arzu izhar etmiş bulundukları ve dilekçede imzasıı
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Dilekçe
No.

11482/1 (Ki?:!

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

bulunan Hasip Karakülâh'ın ise böyle bir müracaatta bulun
mamış olduğu dilekçe münderecatmın hakikata tevafuk etme
diğinin bildirildiği belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7213 22 . VI . 1953

Ali Hıza (Sökmen 
Bucak Müdürü.
(rebiz - Antalya.

Dilekçi : 25 lira maaşla bucak müdürlüğünde çalışmakta, 
iken vilâyetçe hilâfı hakikat bir tertiple işten el çektirilmiş 
ve sınıf tenzili cezasına çarptırılmış ve ııeticei muhakemede 
beraat ederek 25 lira maaşla tekrar vazifeye tâyini icra kılm-i 
mış, bilâhara verilen sınıf tenzili kararı üzerine maaşının 20 
liraya indirilmiş olmasından dolayı bilmüracaa Danıştaydan 
almış olduğu karar üzerine farka maaşlarını almış ise de 1951 
yılından sonra bu farkı maaşının kesilmiş olması mağduriye
tini mucip olduğundan bahsile Danıştay karan veçhile 25 aslî 
maaş üzerinden maaşının tediye edilmesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin sınıf 
tenzili muamelesi nazara alınmadan 25 lira maaşla tekrar bu 
cak müdürlüğüne tâyin * edilerek bu maaşı 1948 yılı sonuna 
kadar aldıktan sonra 6 . XII . 1948 tarihinden itibaren maaş?, 
sınıf tenzili kararı gereğince 20 liraya indirilmiş ve evvelce 
25 lira üzerinden ödenmiş olan maaş farkları istirdat cihetinn 
gidildiği için Danıştaya dâva açılmış ve Danıştay , kararında 
tenzili sınıf işlemi bozulmuş olmayıp ancak usulsüz sarfiyatın 
Divanı Muhasebatça bir karara bağlanmış olmadıkça re'seıı 
maaşa müracaat yoliyle istirdat muamelesi yapılması caiz gö
rülmemiş olduğundan kesilmiş olan bu paraların da muma
ileyhe iade edildiği anlaşılmış ve maaşı 20 liraya indirildikten; 
sonra da 25 lira maaş farkının devamlıca verilmesine halen 
imkân görülememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istirdat olunan, 
paranın iade edilmiş bulunmasına binaen ilâmın infaz edilmiş 
olduğu anlatılmasına keza dilekçinin almakta olduğu 20 lira 
maaşının 25 lira üzerinden tediyesi hususunda bir hak iddia 
etmesi halinde kaza merciine müracaatta muhtariyetine mebni 
vâki talep hakkında bu bakımlardan komisyonumuzna bir 
işlem ya]’:’;."1 asına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

(Dilekçe özeli : 25 Hra maaş üze

rinden- fark mnuşneen tediyesi 
hakkında).

7214 22 . VI . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

( Dilekçe özeti : Fransız Tayyare 
Şirketinde geçen hizmetinin telıa- 
ii1Iiiğü n e eklenmesi hakkında).

Dilekçi : imtiyazlı ve Devletin murakabe kontrolü altında 
bulunan Farman Fransız Tayyare Şirketinde çalışmış olduğu 9 
sene 4 ay bir günlük hizmetinin tekaütlüğüne sayılmaması mağ
duriyetini mucip olduğundan bahsile Şark Demiryoılları memur
ları gibi borçlanmak suretiyle bu hizmetinin tekaüdiyesine ek
lenmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Farman 
Fransız Şirketinde geçen hizmetlerinin 5434 sayılı Emekli San
dığı Kanununun 65 nci maddesi hükmü şümulüne giren hizmet
lerden olmadığı cihetle borçlanmak suretiyle emeklilik fiili 
hizmetine katılması mümkün görülmemiş ve diğer hizmetleri kar
şılığı Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafindan ilgiliye; 
1 . IV . 1950 tarihinden itibaren 109 lira emekli aylığı tahsis* 
kılınmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve mevcut kanun hü
kümlerine göre vâki istek hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7215 2 2 .V I .1953

11487/10677 Basri Akdoğan.
Rıhtımboyu No. 34. 
Yeşilköy - İstanbul.

11488/10678 Ahmet Efe.
Kiremitçi Malı. 
No. Ki.
Denizli.

(Dilekçe ozetı : İskân yardımı ya
pılması ve şeh ire iskân edilmeleri 
hakkında).

Dilekçi : iskân yardımı görmediklerinden ve sanatkâr göç
menlerden oldukları halde merkeze bir saat mesafede bulunan 
Mercanlarkırı mevkiinde iskânları cihetine gidildiğinden ve 
mağdur bir duruma düştüklerinden bahsile iskânlarının şehirdeı 
yapılmasını ve bir an evvel emsalleri gibi bütün yardımlarla bir
likte evlerinin tamamlanmasına emir verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçi ve arkadaşlarının 
iskân hakkına sahip göçmenlerden oldukları takdirde meslek
lerine uygun mahallerde ve bir an evvel iskân edilerek müstah
sil duruma geçirilmeleri ve neticenin kendilerine tebliğ- edil
mesinin Denizli Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7216 2 2 .V I .1953
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]1490/10680

Dilakçe
N o.

1I494/10681

D ile k ç e  s a h ib in in

a d ı, s o y a d ı ve  a d re s i Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Tevt’ik Serteetiıı. (Dilekçe özeti : Yaş haddinden
Cuma Mah. Ortaso- terhin edildiğinden mükâfat, m -
kak Cad. Sokak 1. rilmesi hakkında).
Hane I. 
Aydın. Dilekçi : Ordu ve jandarmada geçen hizmetinin 20 seneden 

pek az noksan olduğundan ve yaş haddinden terhis edildiğin
den bahisle 1811 sayılı Kanun gereğince beş yüz lira verilmek 
suretiyle mükâfatlandırılmadım istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 14 Temmuz 1951 ta
rihinde yaş haddi dolayısiyle terhis edilmiş olan dilekçi çavuşun 
ordu ve jandarmada geçen hizmetinin 19 sene 9 ay 14 gün oldu
ğu anlaşılmış ise de 1861 sayılı Jandarma Eratı Kanununun dör
düncü muvakkat maddesinde (sınıfı küçük zâbitlerden 20 sene 
hizmet edenlere terhislerinde 500 lira mükâfat verilir.) denil
miş olması ve mumaileyhin hizmetinin de 20 seneden noksan bu
lunması hasebiyle mükâfat verilmesine imkân görülmemiş oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7217 22 . V I .1953

Rauf Taııır. (Dilekçe özeti : Aleyhinde bulu-
Taşkasap Haseki nan İstanbul Emniyet İkinci Şu-
Nevbahar Mah. Sel- he Müdürlüğünde Komiser Mua-
euk. Sultan So. vini Anlan Bcrkman'darı şikâyet)
No. 16. 
İstanbul.

Dilekçi : Komiser Muavini Arslan Berkman ismindeki em
niyet memuru, memuriyet ve nüfuzunu suiistimal etmekte ve 
aleyhinde komünisttir, şudur, budur diye sahte evrak ve rapor 
tanzim etmek ve birtakım aslı esası olmıyan suçlar isnadederek 
istikbalini lekelemek istediğinden şikâyetle mumaileyh hakkın
da gereken kanuni muamelenin yapılmasını ve tecziyesini iste
mektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin İstanbul 
Üniversitesi öğrencilerinden olup okul arkadaşları arasında deli 
mizaçlı, manyetizma ve ruh çağırma gibi halleriyle alay mevzuu 
olmuş ve babası tarafından reddedilmiş ve anormal hallerinden 
ve konuşmalarından komünist fikirli olduğu söylenmekte ise de 
kayda müstenit bir kötülüğüne rastlanmamış ve şikâyet edilen 
komiser muavini Arslan Berkman’ın bâzı tehdit mektuplarının 
tahkikına memur edilmiş olması hasebiyle müştekiyi tanıdığı ve 
komünistlik hakkında bir rapor vermediği, bu olayın aile ge
çimsizliği yüzünden ileri geldiği ve hâdisenin de mahkemeye 
intikal etmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına
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Dilekçe Dileky* —hibinin

Nu. adı, soyadı ve adresi K o n is y o u  k a r a r ı  ve ııe »ebeıpten v e r i ld iğ i

göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7218 22 . V I . 1953

11496/10686 İsmail Onar.
11978/111H0 Küçük (-¡ümüşKÜtı 

Mah.
P ın a rb a ş ı - Knvseri.

(Dilekçe özeti : Yeniden iskân 
edilmesi hakkında).

Dilekçi : Bulgaristan’dan yurda geldiğini Pınarbaşı İlçe
sinde babası ile birlikte iskân edildiğini, sonradan evlenmiş 
ve ayrı bir aile teşkil etmiş olduğundan bahsile yeniden iskân 
edilmesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Babası ile birlikte be 
kâr olarak yurda geldiği ve yine babasının iskân muamelesine 
iştirak ettirildiği daha evvel vukubulan müracaatı üzerine 
Kayseri Valiliğinin 17 . VIII . 1951 tarih ve 1892 sayılı cevabi 
yazısiyle bildirilen, Bulgaristan göçmenlerinden dilekçinin 
sonradan evlenmek suretiyle ayn bir aile teşkil etmiş olması, 
kendisinin ikinci defa iskânını icabettiremiyeceği cihetle mu
maileyhin dileğinin tervicine kanuni imkân görülememiş oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7219 22 . V I . 1953

11498/10688 Ahmet Koşar.
A d a l id e  l'osta S ii-
rucusıı.
< jdom is.

(Dilekçe özeti : Alınan verilinin 
adaletsiz olduğu hakkında).

Dilekçi : Ödemiş - Adagide posta merkezleri arası posta 
taşıma taahhütlüğü yaptığını ve haftada dört sefer için almış 
olduğu 816 hra ücretten 480 lirasının vergi olarak alınması 
adaletsizliği ve perişaniyetini mrcip olduğundan bahsile aylık 
geliri üzerinden vergi alınmasının temin buyurulmasını iste
mektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Vergi Usulü Ka
nunu tarhedilen vergiler için itiraz merci ve usulleri tâyin 
etmiş bulunduğundan bu hususta vekâletçe her hangi bir mu 
amele yapılmasına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Geroği düşünüldü : isteğin tetkiki mahallî kaza merciine 
ait olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7220 22 . V I . 1953
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Dilekçe
No.

Dilekçe sahibini»
adı, soyadı ve adr«w

.ıUl)/]0()90 Mahmut San
C n k a p a m  Y e ş i l  t u 

l u m b a  C a d .  N o .  10.  

İ s t a n b u l .

Komisyon kaıan v« ue sebepte« verildiği

( Dilekçi özeti : Aylıklı 
geçirilmesi hakkında).

kadroya

Dilekçi : 5 . XII . 1946 tarihinde Fener posta merkezinde 
stajyer olarak vazifeye başlamış ve 1947 3enesinde muhabere 
imtihanını kazanmış ve almış oldulu 111 lira ile efradı ailesini 
geçindirmekte müşkülât çekmekte bulunmuş olduğundan bah- 
sile aylıklı kadroya geçirilmesi hususunda gereken muamele
nin yapılmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin İstan
bul Telgraf Merkezinde stajyer iken Galata merkezi ücretli 
muhabereciliğine nakledilmiş ve halen de aylıklı memur kadro 
durumu müsait olmadığından dileğinin tervicine imkân görü
lememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7221 22 . V I . 1953

I I Ö 0 1 / 1  ( ) ( > 9 1 R e c .  |> P a l a s .

i i t i m  r i i k  .\i u l ı a  f a z a  

M e m u r u .

N i t ı o k

Dilekçi : Rusyadan ana yurda geldiği zaman tercüman ola
rak ifadesini alan polis memurunun yanlış anlayışı yüzünden 
nüfusa 1320 doğumlu olarak kaydedildiğini ve sonradan bu 
yanlışlığı anlıyarak Fatsa Asliye Mahkemesince 1320 doğumu
nu 1325 olarak tashih ettirdiğini ve bu tashihin mensup oldu
ğu kurumca tanınmadığını beyanla mağduriyetine sebep olan 
bu muamelenin düzeltilmesini istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
1939 yılında Gümrük muhafaza memurluğuna tâyin edildiği 
ve bu tarihten itibaren emekli hakkı başladığı için emekli 
hakkı başladıktan sonra yaş tashihinin muteber olamıyacağı 
eski 1683 Tekaüt Kanununun 65 nci ve 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununun 105 nci maddeleri hükmü gereğince sonra
dan tashih ettirdiği 1325 doğumunun kabulüne imkân olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabında zikredilen kanunla
rın mevzuata temas eden açık hükümlerine göre vâki istek 
hakkında komisyonumuzca yapılacak işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

(Dilekçe özeli : Nüfustaki 1320 
doğum kaydının mahkeme kara- 
riyle 1325 ohırak tashih ettirdiği
nin tanınmadığı hakkında).

7222 22 . V I . 1953
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11502/10692 İbrahim Atuğ.
ve ar.
Sığıl lı Köyü Muh
tarlığı.
Enez - Keşan.

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

( Dilekçe özeti: Köy yollarının ya
pılması hakkında).

Dilekçiler : Kendileri Enez Bucağı üzerindeki köylülerden 
olduklan ve 60 kilometre toprak yollarının çamur ve bozuk
luğu yüzünden mahsullerini Keşan kazasına nakletmek husu
sunda pek ziyade müşkülât çekmekte ve perişan bir duruma 
düşmekte olduklarından bahsile hayati ehemmiyeti olan bu yo
lun kendileri de yardım etmek suretiyle yaptmlmasına delâlet 
buyuru İmasını istemektedirler.

Bayındırlık Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılması isteni
len Keşan - Enez yolu Edirne Vilâyetini ilgilendiren bir vilâyet 
yolu olduğu ve bu yol üzerindeki çalışmaların gerek özel idare 
ve gerekse vekâletçe Edirne Vilâyetine yapılan yardımdan ay- 
nlacak ödenekle yapılması icabetmekte bulunduğu ve dilekçi
lerin ayni konu hakıanda vekâlete yaptıkları müracaatlarının da 
Edirne Vâliliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7223 22 . V I . 1953

11503/10693 Calili Eletian. 
Muhtar.
Yakuplu Köyünde. 
İstanbul.

(Dilekçe özeli : Nahiye müdür ve
kilinin haslı yapmasından şikâ
yet).

Dilekçi : Büyiik Çekmece nahiye müdür vekili olan nüfus 
memuru jandarma başçavuşunu refakatine alarak köyde baskı 
yapmaya başlmış bu hareketin Vazife ve Salâhiyet Kanununa 
aykırı bulunmuş olduğundan şikâyetle mumaileyh hakkında 
kanuni takibat yaplmasını ve yapılan baskının kaldırılarak ka
nuni hükümlere mutavaat edilmesinin temin buyurulmasın! is
temektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Büyük Çekmece na
hiye müdür vekilinin Halil Birecikli namındaki şahıs tarafın
dan yapılan def’i tecavüz talebi mahallinde tetkik ettiği ve ne
ticede işin hukuki bir mahiyet arzetmesi hasebiyle şikâyetçi
nin mahkemeye baş vurmasına karar verildiği ve nahiye müdür 
vekilinin beraberinde jandarma karakol komutanı olduğu hal
de köye gitmesinden lüzumsuz yere dilekçinin telâşa düşerek 
şikâyette bulunduğu ve köyde baskı yapıldığı yolundaki iddi
anın yersiz ve gayrivarit bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7224 22 . V I . 1953
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11504/10(594 TevJ'ik Öze an. 
14229/13254 Kartal Çukur Sn. 

No. 28.
İ s t a n b u l .

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

(Dilekçe özeti : Malul maaşı bağ
lan ması hakkında).

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde 18 Nisan 1331 tarihinde 
Çanakkale Arıburunu Muharebesinde sağ elinden yaralanmış 
vo askeri hastanelerinde tedavi edilmiş ise de malûl kalmış oldu
ğundan ve halen perişan bir duruma düştüğünden bahsile ma
luliyetinin tesbitiyle mâlûliyet maaşının bağlanmasını istemek
tedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin ma
luliyeti baklandaki muamelenin ikmal edilmesi Kartal Askerlik 
Şubesi Başkanlığına yazılmış, 1325 tarihli Kanunun 25 - 24 ncü 
maddelerinin aradığı ilk tedavi edildiği hastane kaydı veya ra
poru bulunduğu takdirde ve şimdiki sağlık durumunun göste
rir alınacak hastane raporlarında yazılı ânzası 551 sayılı Ka
nunun emraz cetveline girerse miistedi bu ere de emsalleri gibi 
derece üzerinden maaş bağlanması mümkün olabileceği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7225 22 . V I .1953

11 ”>05/10695 Salih Özçelik. ( Dilekçe özeti : Derecesinin 10 re
i). I). V. 4 neii iş- ücretinin 260 liraya intibakı hak-
lvtmode Memur. * kında).
53415
S i v a s .

Dilekçi : Devlette müktesep hak 25 lira asli maaş almış oldu
ğuna rağmen 15 . 1 .1946 tarihinde 60 lira ücretle ortaokul kay- 
diyle Devlet Demiryollarına alındığı ve 25 lira aslinin bir üstü 
97 lira ile tâyinin icrası ¡gerekmekte iken yapılmamış olduğunu 
beyanla 1946 yılından bugüne kadar teraküm eden 4 800 lira 
ücret farkının tediyesi ve 14 . I I . 1952 tarihinde terfi süresini 
doldurmuş olacağından derecesinin 10 ve ücretinin de 260 liraya 
intibakını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Demir - 
yolları İdaresine girerken Devlete 25 lira asli maaşla çalıştığın
dan bahis etmiyen ve yapılan tâyin muamelesini kabul ederek 
î e başlıyan dilekçinin makable şâmil bir kararla idareye intisabı 
tarihinden itibaren ücretinin tashihine imkân görülemediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7226 22 . V I .1953
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Dildi şe
No.

D ile k f#  sa h ib i» !«

a d ı, so ya d ı ve a d m i

11508/1069# Ahiliği Arlı.
Pancar Köyündv. 
Babaeski.

K o m is y o n  kararı t# ne »ebeptec Y*rüdi#i

(Dilekçi özeti : İskân edilmesi ve 
toprak verilmesi hakkında).

Dilekçi : 1935 yılında tek nüfuslu ve iskânlı göçmen şekliyle 
yurda geldiğini, halen beş nüfuslu bir aile halinde bulunduğu
nu, meslekinin çiftçi olduğunu ve toprağı bulunmadığını beyan 
la kendisine toprak verilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısanda : Yurda geldiği tarihten iti
baren 2510 sayılı Kanunla muayyen müddeti içinde iskân tale
binde bulunmıyan dilekçi hakkında iskân bakımından bir mu 
amele yapılmasına kanuni imkân görülemediği, toprağa muhtaç 
çiftçilerden bulunduğu takdirde 4753 sayılı Kanun hükümleri 
dairesinde ve umum meyamnda toprak ihtiyacının göz önüne 
alınması hususunun valiliğe yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Başvekâlet ceva- 
bana göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Krar No. Karar tarihi

7227 22 . V I .1953

11510/10700 Osman Dereli ve ar. * (Dilekçe özeti : Kasa tazminatı
(Malive 1 nei Tahsil- verilmesi hakkında).
darı.
'Buldan.

Dilekçiler : 20 senedir ceza görmemiş maliye tahsildarı ol
duklarını ; dağ, dere, orman ve ıssız yerlerde çanta ve ceplerin
de mesuliyetleri üzerlerine raci olmak üzere Devletin binlerce 
lirasını her türlü tehlikeyi göz önüne alarak üzerlerinde taşı 
makta olduklarından bahsile olbaptaki kanun gereğince vezne 
darlara ödenmekte olan kasa tazminatından kendilerinin de 
faydalandırılmasını istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 4910 sayılı Kanunun 
15 nci maddesi yalnız veznedar ve veznedar yardımcılariyle 
kıymet muhafızlarına kasa tazminatı verilebileceği kabul edil
miş olduğundan bu tazminatın tahsildarlara da ödenmesi müm 
kün bulunmamış ve tahsildarların kasa tazminatından fayda 
lanmalan hususunun bir kanun mevzuu bulunduğu, buna da 
bugünkü bütçe durumunun müsait olmadığı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi_
7228 22 . V I . 1953
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bilekçe
No.

1 1 5 1 1 / 1 0 7 0 1

11-i 15/10705

M. Tunan ve ar. 
Mahmutbey köy 
halkı.
Bakınköy - İstanbul.

Dilekç* sahibinin
adı, soyadı ve adreei Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti ; Hâzineye ait olup 
göçmenler» verilmekte olan top
rakların mera olarak kendilerine 
verilmesine dair).

Dilekçiler : 28 sene evvel Mahmutbey Köyünde iskân edi
len mübadil muhacirlerden olduklarını iskân yoliyle verilen 
topraklarının mevcut nüfuslarına kifayet etmediğini ve köy
leri merasının darlığı dolayısiyle üç bine yakın hayvanları
nın otlaksız kaldığını Hâzineye ait olup askeriye elinde bu
lunan Kadıyakuplu arazisinin göçmenlere verilmekte olduğu
nu beyanla bu toprakların kendilerine verilmesini istemekte
dirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçilerin 1340 yı
lında Mahmutbey Köyünde iskân olunan mübadillerden ol
dukları, nüfus başına dörder dönüm toprak verildiği 1586 
baş hayvana sahip oldukları ve nüfuslarının halen artmış olup 
meralarının da dar vaziyette bulunduğu ve Kadıyakup Çift
liğinden bir miktar toprak verilmiş ise de toprağa muhtaç 
bulundukları anlaşılmış olmasına göre mezkûr arazi üzerinde 
tetkikatta bulunan 14 numaralı Toprak Komisyonunca durum
ları tesbit edilen g erek bu köy halkının ve gerekse bu .civar
da bulunan köyler halkının toprağa ihtiyaç dereceleri naza
ra alındığı ve bu maksatla da beyannamelerinin toplattınldığı 
bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

7229 22 . V I . 1953

Süleyman Koca ve 
ar.
Dııııılupınar Köyün
de.
Gürün.

(Diiıkçı özeli : Arazilerinin elle
rinden alınmaması hakkında).

Dilekçiler : Cetlerinden kalan ve senelerce tasarrufların
da bulunan ve birçoğu da tapuya bağlı olan arazilerine kül
tür arazisi ııamı verilerek muhacirlere tevzi ve namlarına ta
pu verilmeye kıyam edilmekte ve bu hal perişan duruma 
düşmelerine sebebiyet vereceğinden bahsile usulsüz yapılan bu 
tevziatın durdurulmasını ve mağduriyetlerine meydan veril
memesini istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçilerin köyünde 
göçmenler için arazi tesbit edilirken mülkiyet haklarının na
zarı itibara alındığı ve yerli halktan tapu, ilâm, senet ve sa
ir gerekli belgelerin aranıldığı ve müstedilerin tevzi sırasın- 
de resmi hiçbir vesaik ibraz etmemiş oldukları gibi ellerin
de ihtiyaçlarından fazla Hazine toprağı bulunduğu ve haksız 
bir işlem yapılmadığı bildirilmektedir.



—  40 —

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca 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

7230 22 . V I . 1953

1912/11.070 Ömer Keskin ev ar. (Dilekçe özeti : Çocuk zammı ve-
Çay Fabrikası işçi- rilmesi hakkında).
leri.
Rize.

Dilekçiler : Devlet memurlarının çocuklarına ayda on lira, 
İstanbul Elektrik ,Tramvay, Tünel ve Denizyolları ve diğer 
sanayi teşkilâtında çalışan işçi çocuklarına da 625 kuruş ço
cuk zamı verildiği halde Tekel fabrikasında çalışan kendileri
nin çocuklarına zam verilmemesi adalete uygun olmadığından 
bahsile çocuk zammının verilmesini istemektedirler.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : İdare mev
zuatında çocuk zammı bulunmamakta ise de işçilere diğer mües- 
seselerde mevcut olmıyan yardımlar yapılmakta olduğu ve bu 
arada kıdemleri nispetinde 200 - 400 saat ücreti tutan, evlenme 
yardımı ve işçi Sigortalan Kurumunca yapılan yardımlar ha
ricinde çocuğu dünyaya gelen erkek ve kadın işçilere malî yar
dımda bulunulduğu ve bu yardımların miktan mühim bir ye- 
kûa bâliğ olduğundan ayrıca çocuk zammı yardımı da yapılma
sına malî imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7231 22 . VI . 1953

1191 {>/11074 Neşet Çrvgııı. (Dilekçe özeti : Bir dersten borç-
(Bucak Müdürü. lu bulunun oğlunun aşağı sınıfa
Silvan. ' indirildiği haklında).

Dilekçi : Kütahya Lisesi öğrencilerinden oğlu Mete Çıvgın 
1950 - 1951 yılı üçüncü sııfta okumakta iken bir dersten borçlu 
olarak üst sınıfa muallimler meclisi karariyle geçmiş ve 
dördüncü sınıfa devam etmekte bulunduğu halde okul müdü
rünün yaptığı tebligatla çocuğunun bir alt sınıfa düşürülmesi 
büyük bir haksızlık olduğundan bahsile müsebbipleri hakkında 
gerekli tebligatın yapılmasını istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
oğlu öğrenci Mete Çıvgın’a yapılmış bir hakzıslık bulunmadığı, 
okul idaresinin hatası yüzünden bir müddet lise birinci sınıfa 
devam ettirilmiş ise de sonradan durumunun anlaşılması üze
rine sınıfına iade edildiği bildirilmektedir.

Geraği düşünüldü : îstğin tetkiki kaza merciine ait oldu-
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7232 22 . VI . 1953

(Dilekçe özeti : Imur ve ihya etti
ği yerin tapusunun verilmesine 
dair).

Dilekçi : Köylerinde taşlık ve kayalık olan 30 dönüm ka
dar bir yeri bağ dikmek suretiyle imar ettiğini ve namına 
tapuya bağlanmak üzere bir buçuk sene önce Mâliyece kiraya 
verildiğini ve bu gayrimenkulün tapuya bağlanması için mü- 
taaddit müracaatlarının nazara alınmadığını, fakir bir çiftçi 
olduğunu ve başkaca geçimini temin edecek arazisi bulunma
dığını beyanla bu yerin kendi namına tapuya bağlanmasını 
istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 2644 sayılı Tapu 
Kanununun imar ve ihyaya taallûk eden 6 ncı maddesi, 4753 
sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile ilga edilmiş oldu
ğundan mezkûr mahallin ne imar ve ihya suretiyle temlikine 
ve ne de satılmasına imkân görülememiş ve yapılan mukavele 
gereğince seneliği beş lira üzerinden üç sene müddetle mezkûr 
yerin dilekçiye kiraya verilmiş ve kira mukavelenamesinde 
iddiası veçhile her hangi bir kayıt ve şartın mevcut olmadığı 
İçel Valiliğinden alınan haberden ve bir örneği dosyada bulu
nan mukaveleden anlaşılmış ve bu duruma göre yapılacak 
bir muamele kalmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabında gösterilen kanun 
hükümlerine göre vâki istek hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7233 22 . V I . 1953

(Dilekçe özeti : Pasavanla mim 
i'izc (‘.dilmemesinden şikâyet hak
kında).

Dilekçiler : Pasavanlarının karşı taraf hudut makamları ta
rafından vize edilmediğinden ve bu yüzden Suriyedeki işleriyle 
alâkalan kesilmiş ve arazileri ve zirai vasıtaları yağma edilmek 
tehlikesine düştüğünden ve çok büyük zararlara duçar olacak
larından balısile bir an evvel icabeden tedbirin alınmasını iste
mektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin dilekle
rinin yerine getirilmesini sağlamak amaciyle karşı taraf nezdinde 
bugüne kadar yapılan birinci ve ikinci derece teşebbüslerden

12022/11169 Abbas Aydar ve ar. 
Çiftçilerden. 
Nuseybitı.

11918/11075 Ahmet Pekmez.
Nernek Köyünde. 
Tarsus.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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L)iUkçe Dilekç* sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

müspet bir netice alınamamış meselenin diplomasi yolu ile halli 
için keyfiyet 28 Şubat 1952 giin ve 13124 sayılı yazı ile Dışişleri 
Vekâletine aksettirilmiş olduğu1 bildirilmektedir.

Dışişleri Vekâletinin cevabi yazısında: Şam Elçiliğinden alı
nan ve bir örneği de İçişleri Vekâletine gönderilen 10 Mart 19Ö3 
tarih ve 39426/506 sayılı melfuf cevabi yazıda: Suriye Dışişleri 
Nezareti vatandaşlarımıza ait pasavanların vize edilmesi husu
sunda Şubat 1953 tarihinde Suriye sınır emniyet makamlarına 
gerekli talimatın verildiğini bildirmiş ve bu durum karşısında 
Suriye Hariciye Nezareti nezdinde bir teşebbüs ifasına mahal 
kalmamış ve dilekçilerin bir müşkülâta mâruz kaldıkları tak
dirde Vekâletçe gereken teşebbüste bulunulacağı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâletlerin yukarıya 
alman cevaplarına göre bu hususta Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına ve dilekçilerin usulü dairesinde 
merciine müracaatla vize muamelesi yapmakta muhtariyetlerine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7234 22 . V I . 1953

N o .  1 8 .  

Sungurlu.

12315/11443 Kemal Duran. (Dilekçe özeti : Vazife mâlvlü ad-
Sungurlu Malı. dolunmam hakkında).

Dilekçi : Hava gedikli makinist çavuşu olarak hizmet 
görmekte iken vazife tesiri ile tüberküloza tutulup ve bu yüz
den emekliye sevkedilmiş bulunduğunu ifade ederek 5434 
sayılı Kanunun 45 nci ve 13653 sayılı Nizamnamenin 1 nci 
maddesine tevfikan vazife mâlûlû addedilmek suretiyle emek
lilik maaşının düzeltilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 3779 sayılı 
Kanunun 14 ncü maddesi gereğince emekliye sevkedilmiş bu
lunan dilekçinin; 29432/5050 sayılı ve bunu mütaakıp veri
len diğer raporu «Anzası 551 sayılı Kanunun emraz cetveli
ne uygun derecede değildir. >: şeklinde tasdik edilmiş bulundu
ğundan âdi mâlûl muamelesine tâbi tutulduğu;

Hakkında tatbik olunan muamele 5434 sayılı Kanunun 
yürürlüğünden önce yapılmış bulunduğu için bu kanundan 
da istifade ettirilmesinin mümkün bulunmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7235 22 . V I . 1953



l)il&kçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve a dr t* i Komisyon kararı ve ne sebepten varıldiğı

13056/12159 Ahmet Bozok.
Erden So. No. 154. 
üncebeci - Ankara.

13140/12239 Mustafa Şengül. 
13896/12939 Aııaso Köyünde. 

Çaykara.

( Dilekçe özeti : ladei memuriyet 
ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : Ankara Belediyesi muhasebe mümeyyizi iken ter
fi ettirilmemesi üzerine; sebebinin bildirilmesi veyahut istifa
sının kabulü hakkında verdiği dilekçesine karşılık, sebep 
zikrolunmaksızm istifasının kabul olunması neticesinde, 20 ay
dır açıkta kaldığım ifade ederek tekrar tâyinine her hangi 
bir manii kanuni bulunmadığı halde iadei memuriyet ettiril
memek suretiyle temadi eden mağduriyetine nihayet verilmesi 
için tekrar memuriyete tâyin olunmasını, açık maaşları ile 
birlikte haksız olarak mâruz bırakıldığı mağduriyetten müte
vellit bir tazminat itasına karar verilmesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhin adı 
geçen belediye aleyhine açmış olduğu dâvanın süre aşımın
dan reddedilmiş bulunduğu, halen durumuna uygun bir gö
rev bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup ve Dev
let Şûrasından da geçmiş olduğu anlaşılan talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir muamele bulunmadığına karar 
verildi.

Krar No. Karar tarihi

7236 22 . V I . 1953

(Dilekçe özeti : Tekrar hakim nıe- 
■ ¡nurluğuna tâyin edilmesi hakkın
da).

Dilekçi : 5 yıldır çalışmakta olduğu Gümüşane Devlet Or
man işletmesi bakım memurluğundan 1951 yılında yapılan 
tasfiye dolayısiyle açığa çıkarılmış bulunduğunu, ancak bu tas
fiyeyi mütaakıp vâki miınhallerden birine hiç okur yazarlığı 
olmıyan arkadaşlarından Hamit Baştan ile, suiistimalinden do
layı daha önce vazifesine son verilmiş bulunan Tahsin özoğ- 
lu'nun tâyini cihetine gidilerek vazife uğrunda mâlûl kaldığı 
ve ilk tahsili bulunduğu da göz önüne alınmaksızın, açılan 
imtihanda muvaffak olamadığı ileri sürülmek suretiyle kendi
sinin tâyin edilmemesindeki haksızlıktan şikâyetle tekrar bir 
bakım memurluğuna tâyinini istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : 1951 yılında bakım 
memurları kadrosunda yapılan tasarruf dolayısiyle bu kadro
lara ancak bilgi ve başarısı görülenlerin tâyin edilmiş bulun
duğu. tâyin olunanlara nazaran daha dun evsafta olanlarla 
birlikte dilekçe sahibi Mustafa Şengül’ün de açığa çıkarıldığı 
ve bilâhara açılan balam memurluğu imtihanında da muvaf
fak olamadığı için tâyini cihetine gidilemediği ve başkaca bir 
münhal de bulunmadığı bildirilmektedir.

Komisyonca; şikâyet konularının madde bemadde cevap
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

landırılması hususunda hissolunan lüzum üzerine yazılan tez
kereye alınan iki cevabi yazıda : 1951 yılında; ormanların ba
kım işlerini daha kifayetli memurlara bırakmak maksadiyle 
ücretleri artırılmak suretiyle kadroya tâyin olunanlara nazaran 
daha dun vasıfta olanlar meyanmda dilekçinin de bu münase
betle yapılan tasarruf dolayısiyle açıkta bırakıldığı ve büâha- 
ra açılan bir münhal için yapılan imtihanda da muvaffak ola
madığı.

Okur yazar olmadıkları halde tekrar bu kadrolara alındık
ları iddia olunan Hamit Baştan’m okur yazar olduğu gibi Tah
sin Özoğlu'nun da orta okul mezunu bulunduğu ve hakkındaki 
isnadın da keza indî bulunduğu.

Dilekçinin; yaralanmış olduğu 1948 yılında vazifesi emek
liliğe tâbi olmadığı için hakkında 5434 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin tatbilana imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmediğine 
karar verildi.

D ilekçi: Hassa Kazası Kaymakamı iken 1169 sayılı Kanun
la tesbit edilmiş bulunan 60 yaş haddini doldurmuş bulundu
ğundan dolaya; 30 hizmet yılı doldurmasına 4 ay kala, teşki
lâtın sair vazifelerinde bu müddetini ikmal etmesi için vâki mü
racaatları ve zikrolunan kanunun 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanunu ile yürürlükten kaldırılmış bulun
duğu da nazarı itibara alınmaksızın emekliye sevkedildiğinden, 
mâruz kaldığı bu haksaz ve gayriinsani muameleden duyduğu 
yeisle Devlet Şûrasına da müracaat edemediğini ifade ederek 
bu muamelenin iptal olunmasını ve içişleri Vekâletinin merkez 
veya vilâyetler teşkilâtında müktesep memuriyet derecesine 
muadil bir memuriyete tâyinine imkân verilmesini dilemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 1305 doğumlu olma
sından dolayı 4034 sayılı Kanunun birinci maddesi gereğince, 
13. VII. 1949 tarihinde yaş haddine tâbi tutulmak suretiyle 
emekliye çıkarılmış bulunan mumaileyh hakkında yapalacak bir 
muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında bu bakımdan komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7237 22. V I. 153

13535/12606 Ata .Şükrü Aksoy.
Emekli Kaymakam. 
Dörtyol.

( Dilekçe özeti : Emeklilik muame
lesinin iptali hakkında).

Karar No. Karar tarihi

7238 22 . V I .1953
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DiJekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı vc ne sebepten verildiği

13746/12797 Kerim Turna. (Dilekçe özeti: Yedek Subay Oku
lunda ve subaylıktaki sürenin ter
fi müddetinde nazara alınması 
hakkında).

Çalışma Bakanlığı 
Zatişleri Müdıir Mu
avini.
Ankara. Dilekçi : 1. V . 1942 tarihinden 22 . X I . 1944 tarihine kadar 

Yedek Subay Okulunda ve subaylıkta geçirdiği 2 yıl 6 ay ve 21 
günlük sürenin 4379 sayılı Kanun gereğince 25 lira aylıktaki 
terfi süresinde navara alınması icabederken sayılmamış olması 
mağduriyetini mucip olduğundan bahsile bu müddetin terfi sü
resine sayılmasını istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Yedek 
Subay Okulunda ve subaylıkta geçirdiği 2 sene 6 ay 21 günlük 
sürenin 4379 sayılı Kanunun birinci maddesi gereğince 25 lira 
aylıktaki terfi süresinde nazarı itibara alınıp alınamıyacağın- 
da tereddüt edilmiş ve keyfiyet Maliye Vekâletinden sorulmuş, 
gelen oevabi yazada mumaileyhin Yedek Subay Okulunda ve su
baylıkta geçridiği sürenin 20 lira aylıktaki terfi süresinde na
zara alınabileceği bildirilmiş ve bu itibarla adı geçenin Yedek 
Subay Okulunda ve subaylıkta geçirdiği süre 25 lira aylıktaki 
terfi süresinden indirilmemiş ve 25 lirayı bilfiil üç sene aldık
tan sonra 21. X  . 1948 tarihinde aylığı 30 liraya yükseltilmiş ol
duğu bildirilmektedir.

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

Dilekçi : Daimi maluliyetine dair Taşkışla ve Gülhane has-ı 
tanelerinden almış olduğu ilişik raporlara göre mâlûliyet maaşı 
tahsis olunmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yağısında : Dilekçinin 
Gülhane Askerî Tıp Ak. Sağlık Kurulunda muayene ettirilmiş 
ve verilen 15 . 6 . 1951 gün ve 2838 sayılı raporun mâlûliyet 
derecesine girip girmediği sağlık dairesinden sorulmuş ve bu 
dairece raporu incelenmiş vci ârızası 1325 tarihli İstifa ve Tekaüt 
ve 551 sayılı kanunların emraz cetveline giremez şeklinde onan
mış olduğundan mâlûl aylığı bağlanmamış ve mezkûr kanunda, 
raporunda yazılı ânzasına ait bir madde bulunmadığı ve bu se
beple mâlûl sayılmasına ve aylık bağlanmasına imkân olmadıği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu-

Karar No. Karar tarihi

7239 22 . V I . 1953

14006/13043 Halil Turan. 
15797/14751 Sarıikaya Malı.

Ş. Koçhisar.

(Dilekçe özeti : Mâlûliyet maaşı 
hağlan mas ı h ak kında).
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Dilekçe
No.

1 . ) 4 2 5 / 1 4 4 ( K >

1 1 r> / 1 44H-I

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

ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7240 22 . VI . 1953

(Dilekçi özeli : Hâkimlere kadro 
temini ve 1939 dan önce askerliği
ni yapanların uğradıkları mağdu- 
riı/etin hlâfi olunması hakkında).

Dilekçi : Terfie hak ihraz ettikleri halde kadrosuzluk yü 
ziinden terfi edemiyen hâkim ve savcıların daha fazla mağdu
riyetlerine mahal bırakılmamak üzere kadro temin edilmesini 
keza 4379 sayılı Kanundan istifade edemiyen 1939 yılından ön
ce askerliğini yapmış olanların da bu hizmet müddetlerinin ter- 
filerinde sayılarak mevcut haksızlığın giderilmesini istemekte
dir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : 50 liralık kadroyı 
müsteniden almakta olduğu 70 lira maaşta yükselme süresini 
30 . V I . 1952 de doldurduğu kaydiyle Ayırma Meclisi tarafın
dan yükselmeye lâyık B defterinin 5 nci sırasında kaydına karar 
verilmiş olan dilekçinin, eldeki kadro durumu bütün hâkim ve 
savcıların almakta bulundukları maaşlarına göre kadro tahsi
sine müsait olmadığından Hâkimler Kanununun bâzı maddele
rini değiştiren 5457 sayılı Kanun uyarınca Ayırma Meclisi ter
fi defterindeki tarih ve sıraları kadro esasına göre tanzim edil
miş bulunan kadro dağıtım defterinde 60 liralık kadro alacak 
olan âdiyen terfie lâyık hâkimler arasında halen 57 nci sırada 
kayıtlı bulunduğu, kadro elde edilip ve sırası geldiğinde ken
disine de bir üst derece kadro tahsisi hakkında gereken mua
melenin yapılacağı, askerlikte geçirdiği müddetin de 5585 sa
yılı Kanun gereğince kıdemine ilâve olunmak suretiyle nazarı 
itibara alınmış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca muamele ifasına mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7241 22 . V I . 1953

A h m e t  ö/.meıı (Dilekçe özeti : Mâlûl maaşı bağ-
i . ' a i ’Şi  . M a l ı .  d e .  hınması hakkında) .

’-i \-ir' Dilekçi : Büyük Haıbde 1330 senesinde Ardahan civarında
Melo üçüncü hudut taburunun birinci bölüğünde iken düşman 
top mermisinin bir metre yakınında patlamasiyle ruhi ahvalinin 
ve âsabının bozulmuş ve mâlûl olduğuna dair mübrez raporları

Talıir Jioynukahıı. 
('. Savcısı, 
l ’ui'dui'.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı re adresi Komisyon karan ve ne »ebeptau verildiği

almış olduğundan bahsile 1122 sayılı Kanuna göre mâlûl maaşı 
bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin bu 
işi için 1931 yılında vekâlete yaptığı müracaatında durumu 
incelenmiş ve 1330 tarihinde terhis edildiği 9 kânunusani 1337 
tarihine kadar geçen askeri safahatı anında ahvali ruhiyesinde 
her hangi bir ârıza bulunduğuna dair bir rapor olmadığı ve bir 
maluliyet tesbiti ancak voka zamanına ait ilk tedavi edildiği 
hastane kaydı veya raporu ile te&bit edilebileceği 1325 tarihli 
Tekaüt Kanununun 24 - 25 nci maddeleri cümlesinden bulunduğa 
ve mumaileyh tarafından ibraz olunan raporlar terhisinden çok 
zaman sonra ifadesine atfen verilmiş olup bu raporlarla bir iş
lem yapılmasına imkân görülememiş ve müstedinin 1935 
yılında Komisyonumuza vâki müracaatta ve sorulan yazı
ya da 2527/14390 sayı ile cevap verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha önce aynı mevzu hak
kında yapmış olduğu müracaatı selef Komisyon tarafından ince
lenip 154 sayılı karara bağlanmış olduğu anlaşıldığından bu hu
susta Komisyonumuzca başkaca yapılacak bir işlem olmadığımı 
karar verildi.

Krar No. Karar tarihi

7242 22 . V I . 1953

(Dilekçi özeli : A sri ceza evlerine 
(fö-n derilinde ri yahni âmme hiz
metlerinde istihdam olunmaları 
htıkkındtı).

Dilekçiler : Mahkumiyetlerini çekmekte bulundukları ceza 
evinin gayrisıhhi durumundan tazallümuhal ederek daha önce
ki mahkûmlar hakkında tatbik olunduğu gibi cezalarının 1/6 sı 
infaz olunmuş bulunanların gene asri ceza evlerine gönderil
mesine veyahut âmme menfaatine mütaallik hizmetlerde istihdam 
olunmalarına delâlet buyurulmasını istemektedirler.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Hükümlülerden bir 
kısmının ceza müddetleri itibariyle bu hizmetlerde çalıştınlma- 
sının mümkün olmadığı gibi halen bu kabil işte bulun
duğundan isteklerinin şimdilik tervicine imkân olmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

15528/14497 Ahmet Er vje ar.
Ceza, evi mahkûm
larından.
Bandırma,

7243 22 . VI . 1963
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15888/14835 Ars'lan Çavuşoğlu ( Dilekçe özeti :  Tahsil edilm ekte 

olan tazm inat borçlarının m ecburi 
h izm < I e I ah vili hakkında ) .

ve Hilmi Çağa], 
Adliye Yargıç staj
yeri.
Ankara. Dilekçiler : Parasız yatılı olarak Hukuk Fakültesine de

vam etmekteler iken sınıfta kalmakla taahhütlerini ihlâl et
miş duruma düştüklerinden dolayı haklarında istihsal olunan 
hükme istinaden tazminat borçlarının tahsil edilmekte bulun
duğundan bahsile; yapılan bu muamelenin her ne kadar ka
nuni ve tabiî bulunduğuna işaret ederek halen malî ve ailevi 
imkânsızlıklar içerisinde bu Fakülteyi bitirip ve hâkim nam- 
zeti olarak hizmet gördüklerine ve yeniden bir hizmet taah
hüdünde bulunmaya da amade olduklarına, taahhütle istih
daf olunan maksadın da bu suretle tahassul edeceğine göre; 
bugünkü geçim şartları altında almakta oldukları maaşla bu 
borcu ödemeye muktedir bulunmadıklarından mezkûr borç
larının mecburi hizmete tahvilini istemektedirler.

Adalet Vekâleti cevabi yazısında : Dilekçilerden Arslan 
Çavuşoğlu; Hukuk Fakültesi yarı yatılı öğrencilerinden iken 
sınıfta kalması üzerine taahhüdünü ihlâl etmiş bulunduğun
dan kendisi ve kefili hakkında açılan tazminat dâvasının; 
maafaiz ödemeye mahkûmiyet kararı ile neticelenmiş bulun
duğu, halen hâkim namzeti olarak çalışan mumaileyhin ay
nı mevzuda verdiği dilekçesinin Maliye Vekâletine gönde
rilip alman cevapta kararın kesbi katiyet etmiş bulunması 
ve borcun da kendisinin talebi veçhile taksitlendirilerek tah
sil edilmekte ve nehari talebeler gibi vazifelendirilmiş bulun
ması bakımından tâyini muameleye mahal görülmediğinin 
bildirildiği.

Diğer dilekçi Hilmi Çağal’m ise; aynı Fakültenin yatılı 
yurdunda öğrenci iken 3 ncü sınıfta kalmış bulunması itiba
riyle taahhütname ve kefaletnamesinin dâva açılmak üzere Ma
liye Vekâletine gönderildiği ve bu cihetin de bu vekâletçe ta
kip edilmekte, keza kendisinin de açık hâkim namzetliği kad
rosu olmadığı için talip olan diğer emsalleri arasında sıraya 
kaydolunduğu belirtilmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet hesabına tah
silde bulunurken sınıfta kalmak suretiyle taahhütlerini ih
lâl ettiklerinden dolayı taahhütnameleri mucibince mahkeme 
tarafından her biri tahsil masrafı ile faizinin tazminine mah
kûm edilmiş bulunan dilekçilerin bilâhara bu tahsili ikmal 
etmiş bulunmalarının devletle olan akdî münasebetlerine te
sir etmiyeceği ve mahkeme hükmü ile tesis edilen bir para 
alacağının idarece terkinine ve bunun yerine hizmet alacağı 
tesis olunmasına müsait bir hüküm bulunmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara 
bağlandığı anlaşılan bir meseleye taallûkuna binaen vâki ta-



D ilekçe
No.

I (>:{■(>!*/1;>2‘)2

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adrt\si

7244 22 . VI . 1953

Ü k f 'a t  Ş { < l ı i n b a ş .  (Dilekçe (izdi : Mâlûliı/cl zamım-
K u r l ı ı l u ş  K n n e y d a m  »ın renlmesi hakkında).

S" ‘ Dilükli : Sinob Valisi iken 30 yıldan fazla hizmetinden do-
st,ın ,n'' layı emekliye çıkarıldığını, Gümiişane Valihğinde bulunduğu

sırada Genel Müfettiş ile birlikte teftişte iken bindiği jip ara
basının uçuruma yuvarlanması yüzünden sağ omuz kemiği 
ile sol kolunun bilekten kırıldığı, hastaneden almış olduğu ka- 
yit ve raporlarda mâlûliyetinin tesbit edilmiş olduğu halde
25 . VIII . 1947 de vâki bu hâdiseden sonra emekliye çıkarıl
dığı 15 . VII . 1949 tarihine kadar vazife gördüğü ileri sürü
lerek mâlûliyetinin kabulü cihetine gidilemiyeceği tebliğ edil
miş olması mağduriyetini mucip olduğundan bahsile müktesep 
hakkı olan mâlûliyet zammının verilmelini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Gümüşane 
Vahşi iken geçirdiği otomobil kazası yüzünden vazife malûlü 
olduğundan bahsile emekli maaşının buna göre tahsisini iste
mesi üzerine raporları ve maluliyetine dair evrakı Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vekâletine gönderilmiş ve vazifeden mütevellit 
mâlûliyeti belirtildiği takdirde raporlarının tasdik edilmesi 
istenilmiş ise de mumaileyhin mâlûliyeti Sağhk ve Sosyal 
Yardım Vekâletince tasdik edilmediğinden Vekâletçe yapıla
cak bir işlem görülmemiş ve keyfiyetin müstediye tebliği 
28 . XI . 1950 gün ve 4726/31798 sayılı yazı ile Balıkesir Va
liliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan istek 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına kanır verildi.

Karar No. Karar tarihi

7245 22 . V I . 1953

Nazmı Nainı Krd<*-
ğan.
Şerefiye Malı. de.
Kmekli Jandarma
K o m u t a n ı .

Dilekçi : Çanakkale'de ve Kafkas cephesinde keza Milli 
Mücadelede ve tedibatta sepkeden hizmetlerinden bahsile jan
darma müfettişi Kemal Acar'ın kendisine olan garezinden do
layı ve terfi sicili geriye alınmak suretiyle müktesep rütbesi
nin dununda emekliye sevkedilmiş bulunduğundan ve bu mev-

f Dili  /,<•( iii i l i  : Asker î  Temı/i.~ 
\fıılık< meşindi bulunan İH?!) ■nu

maralı dosyasının celb i ili e m ek 
lilik muamelesinin tashih buı/ıı- 
rulması h a k k ın d a ).
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lep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

zuda açtığı dâvasının da Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun 193 ncü maddesi hilâfına müruru zamandan reddedildiğin
den şikâyet ederek bu dâvaya ait 1379 sayılı dosyasının tetkik! 
buyurularak ahlâkan, sicillen ve hükmen tekaüt edilmediğine 
dair olan mülga Tetkik Encümeninin 588 sayılı kararma göre 
emeklilik maaşının üst rütbe üzerinden tadil olunmasını iste
mektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısmda : Adı geren hakkında 
yetkili sicil üstlerince düzenlenen ve metni tezkerede yazılı 
bulunan 1935 yılı sicili üzerine mumaileyhin bidayeten 1683 sa-1 
yılı Kanunun 3 ncü maddesinin D. fıkrasına, bilâhara yapılan, 
tatbikatta durumuna tevafuk eden g. fıkrasına tevfikan emek
liye sevkedilmiş bulunduğu, 1936 yılında vâki müracaatının 
mülga Tetkik Encümenince, 1941 yılında yaptığı itirazının 
da Askeri Temyiz Mahkemesince müruru zamandan reddedil
miş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza mercnne ait olup ve As 
keri Temyiz Mahkemesinden dahi geçmiş olan talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7246 22 . VI . 1953

( IHlekrt, özeti : istiklâl Madalya
sı ih taltif olunması hakkında).

Dilekçi : Takdim ettiği vesaikle dahi sabit olan milli müca
deledeki hizmetlerinden dolayı emsali müsillû kendisine İstik
lâl Madalyası verilmesini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan tetkikata 
nazaran; dilekçi İstiklâl Madalyası ile taltif edilmiş olup, bu 
husustaki evrakın da 7 Şubat 1926 tarih ve 377 sayı ile Başve
kâlete gönderilmiş olduğu bildirilmektedir.

Komisyonca görülen lüzuma mebni vâki inha üzerine cere
yan eden muameleden bilgi verilmesi için Yüksek Riyasete ya
zılan tezkereye karşılık alınan cevabi yazıda : Yüksek Meclise 
gönderilip ve Millî Müdafaa Encümenine havale edilmiş bulu
nan mezkûr inhanın adı geçen komisyon tarafından reddedile 
rek Heyeti Umumiyenin 22. X I . 1926 tarih ve 59 ncu Birleşi 
minde de komisyon kararının kabul edilmiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki işara göre talep hakkında komis
yonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7247 22 . V I . 1953

13839/12887 Ziya Saragüzıey.
Üsküdar Rağlarbaşı 
Trablus So. No. 25. 
İstanbul.



7042/1.'>878 Mustafa Kaplan.
Tekel Odacısı. 
Soryun.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

51

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

( Dilekçe iizeli : E m ek li aylığı bağ

la itinası hakkında).

Dilekçi : 1927 yılından 1951 yılına kadar müstemirren ve 
24 yal çalışmış olduğu İnhisar İdaresi bekçi ve odacılığından 
sıhhatinin yerinde olmasına rağmen yaş haddinden dolayı emek
liye çıkarılıp kendisine ancak 1 000 küsur liralık aidatının top
tan ödenmiş olduğundan bahsile, 5434 sayılı Kanunla tanınan 
emeklilik hakkının bir kısım hizmetleri için borçlanma talebin
de bulunmadığından dolayı tanınmamış olması mağduriyetini 
tevlit etmiş bulunduğundan emekli aylığı bağlanmasını iste
mektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 
cevabi yazısında : Emekliliğe esas fiilî hiızmet müddeti 17 kü
sur sene olan mumaileyhin Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı 
maddesine tevfikan emekliye sevkolunarak yine bu kanunun 82 
ve 83 ncü maddelerine göre kendisine toptan ödemede bulunul
duğu, müddeti hizmeti 20 yıla baliğ olmadığı için emekli aylığı 
bağlanmasının mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadı
ğına karar verildi. Karar No. Karar tarihi

7248 22 . V I .1953

1X506/17229 Hayali Z en ger. 
17684/16472 Aksaray Cerrahpa

şa, Ilobyar Mektebi 
S<>. N o .  7.

İstanbul,

(D U tk ç t  özel i  : Ui8H saydı K a n u 
nun (i neı maddesi. ( f i r iğ in e ,  
etnik li  aylığı  bağlanması h a l k ı n 
d a ) .

Dilekçi : 29 . VI . 1340 tarih ve 1399 sayılı kararla askeri 
nispetinin kesilmiş ve emekli maaşı tahsisi hakkında da Askerî 
Yargı tay dan karar almış ve 1683 sayılı Kanunun 6 ncı madde
si gereğince emekliye ayrılması lâzımgelirken mezkûr kanunun
13 ncü maddesi mucibince emekliye tefrik edilmiş olması mağ
duriyetini mucip bulunmuş olduğundan bahsile bu muamele
nin tashih edilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dâvacınm 
hizmetinin 15 seneden noksan bulunmasına binaen 1683 sayılı 
Kanunun 13 ncü maddesine göre Fatih emvalinden verilmek 
üzere 360 lira tahakkuk ettirilmiş ve işbu tahsis Divanı Muha
sebatça da 29 VII . 1948 gün ve 8519 sayiyle tescil edilmiş 
ve mumaileyh hakkında uygulanan muamelede kanunlara ay
kırı bir cihet bulunmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar vmldi.

Karar No. Karar tarihi

7249 22 . VI . 1953
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15317/14305 Ahmet Halisyağcı. 
16408/15326 Alibeyli Malı. 
S524/7904 Mühfcedi Fat-nıa ve

kili.
Osmaniye - Adana.

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

(Dilekçe özeti : Kendisine muri
sinden intikal eden gayrimenkul- 
lere ait intikal muamelesinin ya- 
¡nlmadığından şikâyet).

Dilekçi : Murislerinden müntekil gayrimenkullerin adına in
tikal ettirilmesi hususunda gerek Maliye Vekâleti ve gerekse 
Tapu Sicil Grup Müdürlüğünden gereken emir verilmiş olmasına, 
keza hakkı verasetini gösterir ilâm almış ve aynı zamanda Hâzi
nenin müdahalesinin men ine dair Devlet Şûrasından da karar 
almış bulunmasına rağmen 1927 yılından beri bu intikal mua
melesinin yapılmadığından şikâyet ederek bu mevzuda Yüksek 
Meclise yapmış olduğu müracaatlarının bir an önce karara bağ
lanarak kanuni hakkının verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin murisleri; 
babası Eoğosoğlu Serkis ve biraderleri adına kayıtlı gayrimen- 
kullere Hâzinece bir g-ûna müdahale de bulunulmadığı ve bu 
bakımdan Hâzinece yapılacak bir muamele olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin iddia ve ifade ettiği şekilde 
bir vazife ihmal veya suiistimalinin mevcut olup olmadığı cihe
tinin usulen tahkik olunarak vazifeli kuruldan geçirilmek su 
retiyle bir karara bağlanması zaruri bulunduğuna ve keza muma
ileyhin alâkalı mahkemeye tescil dâvası açmakta muhtariyetine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7250 22. VI 1953

Ha.şkan 

M araş 

[Lthıllah A y t t m iz

S ö z c i i

Bolu
Kâtip 
Bilecik 

İsmini Asknı

B a l ı k e s i r  

Ali  Fahr i  İst ri

l lâ m il  A l i  Yön ti/

( iüm iişa ıie  

Alımı I fit mal Ytırınca
Malatya 

A ııri Ocakt ıtıç/ht

Sevhan 
Salim Sırı

i’okad Trabzon Yozgad
I (Hırkan Salih Esat! A l p t r ı n  Faik Erbaş

(Dilekçe sayısı : 117)

T. B. M. M. Bavmtvi
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11. X I. 1953 Çarşamba

Dilekçe Dilekçe sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

• >82/10579 Muhlis Erciş.
»S ek i zç eşme Mahlıal- 
lesinde.
'Karaman.

K om isyon kararı ve ııe seb ep ten  v er ild iğ i

(Dilekçe özeli < Polis tarafından 
dövüld ¡iğiinden hakkın ın a ranıl- 
ınasi hakkında).

Dilekçi : Kahvede oturduğu bir sırada sebepsiz olarak sarhoş 
olan şahısların üzerine hücum ve darp etmelerini emniyete bil
dirmiş ise de nazara alınmadığından ve kanuni takibat yapıl
madığından ve haksız olarak polisçe döğülmüş olduğundan bah- 
sile gereken tahkikatın yapılmasını ve hukukunun aranılmasını 
istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin vâki olan 
bu iddiası C. Savcılığına intikal etmiş ve yapılan tahkikat evra
kının 26. X I I . 1951 tarih ve 263/1139 sayılı iddianame ile bir
likte Karaman Asliye Ceza Hâkimliğine tevdi edilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

7251 23 . V I .1953

11386/10583 Halil İbrahim Hü
ner.
D. P. Bucak Başkanı 
Elmadağ.

(Dilekçe özeti : Makine ve Kimya 
Kurumu arazisinin kiralanması 
hakkında).

Dilekçi : Elmadağ’ı Makina ve Kimya Fabrikası arazisinden 
bir kısmının ziraat yapmak üzere kendisine kiraya verilmesini 
istemektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin bu ko
nuda daha önce sözü ¡geçen kuruma ve Vekâlete yaptığı müra
caat üzerine dileğinin is afi imkânları aranmış ise de Elmadağı 
Barut Fabrikasının emniyet ve su sahasına giren arazinin her 
hangi bir şahsa kiraya verilmesi mahzurlu görüldüğünden mu
maileyhin isteğinin yerine getirilmesi mümkün bulunmamış 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına



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

göre Komisyonumuzca bu hususta bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7252 23 . V I . 1953

1389/1058.' Babaoğ'ıı Bahadan. 
Makine ve Kinıy-i 
Endüstrisi Kurumu 
Silâh Fb. işçilerin
den. No. 7027.
Top Çark hanesi . 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Ücretine zam ya- 
pılması hakkında).

Dilekçi : Talimatnamede yazıh iki senelik terfi süresini dol
durduğu halde ücretine zam yapılmadığından şikâyetle gereken 
tahkikatın yapılmasına ve kıdem zammının verilmesine delâlet 
buyurulmasını istemektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Askeri Fabrikalar 
Genel Müdürlük altında faaliyette bulunurken 5591 sayılı Ka
nuna tevfikan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu haline inkı
lâp eylemiş ve bu kurumun malî durumu, Millî Savunma Vekâle
tinden beklenen siparişin alınmamış olması ve hariçten de yeter 
derecede iş temin edilmemesi yüzünden müsait bulunmamış ve 
bu sebepten dilekçi de dâhil yüzlerce işçinin ücretlerinin artırıl
ması cihetine gidilememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar vreildi.

Karar No. Karar tarihi

7253 23 . V I . 1953

11390/10586 Semiha Akgün.
Yeldeğirmeni Uzutı- 
hafız So. No. -()(i. 
Kadıköy - İstanbul.

( Dilekçe özeti : Yetim ayliğı bağ
lanması hakkında).

Dilekçi : Gümrük memurluğundan emekli iken 1930 yılında 
vefat eden İbrahim Ethem’in 1320 doğumlu kızı olduğunu m.- 
lûl olup evlenemediğini beyanla evvelce kesilen yetim aylığının 
hayat kaydiyle bağlanmasını istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
hastalığının 1930 senesinde başladığını ve o zamandan beri ha
yatını kazanamıyacak derecede mâlûl olduğunu gösterir zama
nında alınmış rapor veya noterden tasdikli bir sureti veya resmî 
kayıt bulunmadıkça bir işlem yapılmasına imkân görülemediği 
ve bu hususta Danıştaya açmış olduğu dâvasının da reddedilmiş 
olduğu ilişik Danıştay Beşinci Dairesinin 10 . IV . 1951 tarihli 
karar örneğinden anlaşılmış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Daha önce kaza merciince incelenip ka
rara bağlanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7254 23 . V I . 1953



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

(Dilekçe özeti : işgalinde bulunan 
arazinin göçmenlere verildiğine 
dair).

Dilekçi : Ermenilerden metruk Hazine topraklarından 90 do 
nüm araziyi güçlükle ihya edip ziraat etmekte iken bu kere göç
menlere verilmiş olması mağduriyetini mucip olduğundan şikâ
yetle bu arazinin elinden alınmamasını istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçinin işgal ettiği 
arazinin esasen Hâzineye ait olduğu ve bu yerlerin 32 göçmen 
ailesine verilerek tapuya bağlanmış ve ektirilmiş ve 20 evin de 
inşaatının bitmiş olduğu ve müştekinin de Toprak Kanunu hü
kümlerinden istifade ettirilerek ayrıca toprak ihtiyaçlarının 
karşılanmasının kabil olabileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

11391/10587 Mustafa Yılmaz.
Kaııtariz Köyünde. 
Deliilyas - Şarkışla.

7255 23 . V I .1953

11400/10593 İhsan Demir.
I 3 3 15/ 1 2 4 3 i )  I l a r h  A a k d e m i l e r i  

14. >3 2 / 1 3 5 3 8  m ü s t a h d e m l e r i n d e n  

Yıldız - İs tanbul.

(Dilekçe özeti : Ecdadından ka
lan tarlaların kayıtlarının çıkarıl
ması hakkında).

Dilekçi : Şiran Kazasının Geredam Köyünde dedesinden 
kalan tarlaların dedesi Süleyman namına olan kayıtlarının çı
karılması için vâki müracaatlarından bir netice alamamış ol
ması mağduriyetini mucip olduğundan bahsile bu kayıtların 
çıkarılması için gereken muamelenin yapılmasını istemekte
dir.

Tapu ve Kadostro Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında : 
Dilekçinin vâki olan müracaatlarında tasarruf tarihini bildir
mediği için yapılan araştırmalar uzun sürmüş ve mahallî ta
pu idaresinden alman cevapta istenilen beş parça tarla kayıt
larının bulunmadığı, ancak başka mevkilerde üç parça arazi 
kaydı bulunduğu ve bunlardan birisinin başkasının ziraatinde 
ve diğer birisinin de Mehmet Kaya’nın tasarrufunda olup mah
kemede devamlı bulunduğu iki parça kayıt örneğinin de İs
tanbul Grup Müdürlüğüne 7 . VI . 1952 gün ve 5446 sayılı ya
zı ile mumaileyhe tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğünün cevabına göre bu hususta komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7256 23 . V I . 1953
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11406/10598 Mehmet Sürer . 
11842/11008 Sofuhalil Köyünde 

Akif Kabalar yanın
da.
Babaeski.

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

( Dilekçe özeti
hakkında).

İskân edilmesi

Dilekçi : 1951 yılında Bulgaristan’dan anayurda gelerek 
Babaeski Kazasının Sofuhalil Köyüne yerleşmiş olduğu sefil 
ve perişan bir durumda bulunduğunu beyanla emsali misillu 
bir miktar arazi verilmek suretiyle iskân edilmesini istemek
tedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçinin kanunen is
kân hakkına sahip göçmenlerden olduğu tahakkuk ettiği tak
dirde emsalleriyle birlikte iskânının sağlanması ve neticenin 
müstediye bildirilmesi Kırklareli Valiliğine yazılmış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7257 23 . VI . 1953

114,10/10602 Zekeriya. Dinçkul.
Erikleryurdu Kö
yünde Ahmet Şahin 
yanında.
Babaeski.

( Dilekçe, özeti : Kırklareli mınta- 
kasnıa- iskân edilmeleri haklnnda)

Dilekçi : 1951 yılında Bulgaristan’dan anayurda gelerek 
Ceyhan'a iskân edilmiş iseler de buranın havasiyle imtizaç 
edemediklerinden mürettep yerlerinden ayrılarak Kırklareli’ne 
geldiklerini beyanla bu vilâyete bağlı Erikler Köyüne iskân 
edilmelerini ve bir miktar arazi ve ev, arsa verilmesini iste
mektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçilerin iskân mev
zuatı muvacehesindeki durumlarına göre iskân hakkına sahip 
göçmenlerden oldukları tahakkuk ettiği takdirde dileklerinin 
yerine getirilmesi ve neticenin ilgililere tebliği Kırklareli Va
liliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7258 23 . VI . 1953

11417/10609 Osman Şen.
Selimiye Mah. 
Altinova - Ayvalık.

( Dilekçe özeti 
hakkında.).

İskân edilmesi

Dilekçi : 1951 yılında Bulgaristan’dan anayurda geldiğim 
hiçbir yardım görmediğini perişan bir durumda olduğunu be
yanla Ayvalık Kazasına iskân edilmesini emsali misillû bir 
miktar arazi ve ev verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında ; Dilekçinin kanunen
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iskân hakkına sahip göçmenlerden olduğu takdirde emsalleriyle 
birlikte bir an evvel iskânının sağlanması ve neticenin müste- 
diye bildirilmesi valiliğe yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca 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

d e  4 ( 1 3 7 9  « a y ı l ı .  

M  o n  ı u r .

A n  k a r a .

7259 23 . VI . 1953

[1440/10631 Ertuğrul Doğan. (Dilekçe özeti : Borçlanmak sure-
1). D. V. Ankara tiyle geçen hizmetlerinin emekli-
(¡ar Evrak Kalemin- ligine sayılması hakkında).

Dilekçi : Bir buçuk sene Ada ve Heybeli Hastanesinde yat
tığı ve iyi olarak vazifesine döndüğünü ve geçen hizmetleri
nin emekliye sayılmasını Emekli Sandığından istediğini, müd
detinde müracaat edilmediğinden hizmetlerinin sayılamayacağı 
cevap verildiğini ve hasta yattığı müddet zarfında bu bapta 
kendisine bir tebligat yapılmadığını beyanla hasta bulunan 
bir memurun mağduriyetine mahal bırakılmıyarak borçlandır
mak suretiyle geçen hizmetlerinin emekliliğine sayılmasını 
istemektedir.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında: 5434 
ve 5771 sayılı kanunlarla tâyin edilen kanuni müracaat süre 
leri içinde borçlanma isteğini belirten Sandık adına postala 
nan bir dilekçesi bulunmıyan müstedinin mezkûr kanun hü 
kümlerinden istifade ederek borçlanmasına imkân görüleme 
mis ve keyfiyetin mumaileyhe tebliğ edilmiş olduğu bildiril 
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan komisyonumuzca bu hususta bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7260 23. V I. 1953

•”>16/10706 Abdiil'keriin ve ar. , (Dilekçe özeti : Çaldıran Posta
Çubuklu Köyü Şubesinin eskisi gibi şeflik yapıl-
ıMuhtarı. ması hakkında).
Çaldıran. Dilekçiler : 13 saat mesafedeki Gönderme boğazından kışın 

çok günler gidip gelmenin imkânı olmadığından ve postane-, 
lerinin şube memurluğu yapılarak tel havalesi kabul etmeme
si yüzünden ticaretleri ve askerde bulunanlara tel ile para 
göndermenin mümkün olmaması mağduriyet ve perişaniyetleri- 
ni mucip olduğundan bahsile Çaldıran postanelerinin eskisi 
gibi şeflik yapılmasını istemektedirler.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Muamele ve tev-
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ziat işlerinin bir kişi ile idaresi mümkün görüldüğünden bu 
meyanda Çaldıran P. T. T. merkezi de şube haline getirilmiş 
ve bu şube ahiren telgraf havalesi işlemine de açılmış bulun
makta ve yeniden merkez haline getirilmesine lüzum görül
memekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabma 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kat arı ve 11e sebepten verildiği

7261 23 . V I . 1953

(Dilekçe özeti : Kaybetmiş oldu
ğu dâvada» dolayı hâkim, k â t i p  

re icra memurundan şikâyet).

Dilekçi : Ferağ muamelesi bilâhara yapılmak üzere ve hüs
nüniyetle ve nzaen 13 yıl evvel Ramazan An ismindeki şahıstan 
almış olduğu arsaya para sarfiyle ev, ahır ve bahçe inşa ettiği 
halde bu yerin ferağına mumaileyh yanaşmamış ve Havza Asli
ye Hukuk Mahkemesine ikame etmiş olduğu tescil dâvası lehi
ne neticelenmiş ise de temyizen bozulmuş ve Ramazan An vekili 
Sebri Şengül tarafından aynı yer hakkında açalan meni müda
hale dâvası temyizen tasdik ve tashihi karar talebinin reddedil
mesi suretiyle aleyhine neticelenmiş olduğundan bahsile bu dâ
vanın seyrinde bitaraflığı muhafaza edemiyen Yargıç Şevki 
Yurtseven ve zabıt kâtibi Hanefi Korkmaz ve icra memuru Meh
met haklarında gerekli kanuni takibatın yapılmasını istemek
tedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Sabri Şengül tarafım
dan dilekçi aleyhine asliye hukuk mahkemesine açılan müda
halenin men'i dâvasının yargılanması sonunda verilen hükmün 
Temyiz Mahkemesince onandığı ve tashihi karar talebinin de 
reddedilmiş olduğu ve bu baptaki ilâmın icraca infaz edildiği 
ve dilekçinin aynı konu hakkında evvelce vekâlete vukubulan 
şikâyeti üzerine de gereken inceleme yapılmış ve neticenin adı 
geçene tebliğ edilmiş bulunduğu ve bu hususta yapılacak bir 
muamele görülmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aleyhlerinde takibat icrasını 
istediği kimselerden yargıç olan hakkında muamele ifası Ada
let Vekâletine ve mertebei ulâ memuru olanlar hakkında da ma
hallindeki adlî mercilere ait bulunmasına ve Vekâletin yukarı
ya alınan cevabına göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

11549/10738 Ahmet Gümüş. 
13678/12737 Icadiye Mıah. sinde. 

Havza.

7262 23. V I .1953



11556/10745 Nazif Tetik ve ar.
îsmetpaşa Köyünde. 
Karacabey - Bursa.

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

(Dilekçe özeti : Arazi dağıtılması 
r< kredi verilmesi hakkında).

Dilekçiler : Köy halkı tarafından işlenmekte olan 700 dö
nüm arazinin kendilerine dağıtılmasını veya Marshall Yardımı 
gereğince kredi sağlanmasını istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Bursa Vilâyetinde Çift
çiyi Topraklandırma Kanununa göre arazi tevziine henüz baş
lanmamış olmasından dilekçilerin şimdilik bu kanun gereğince 
topraklandmlmalarına imkân görülemediği ancak bunların top
rağa muhtaç çiftçilerden olup köylerinde de Devlete ait boş kül
tür arazisi de bulunduğu takdirde Mâliyece pazarlıkla kendile
rine kiraya verilmesinde bir mahzur bulunmadığı ve kredi is
tekleri hususunda da mahallî Ziraat Bankasana başvurmaları 
lüzumu 28 . X I I . 1951 tarihinde Bursa Valiliğine yazılmış oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarifi

7263 23 . V I .1953

11559/10747 Mehmet Ay tekin.
özden Köyü D. P. 
Başkanı ve diğer 
köyler D. P. başkan
lar:.
Yusufeli - Çoruh.

(Dilekçe özeti : Evvelce, knrarlaş- 
I iri arı //ol güzergâhının değiştiril
m emişi hakkında).

Dilekçiler : Yetki' i fen adamları tarafından güzergâh tesbit 
edilen ve etüdü yapılan ve Çoruh vâdisjni takip eden yolun ne-, 
hir ve köprü ilâvesiyle sebepsiz olarak değiştirilmesi ve 15 kö
yün yoldan uzak bırakılmış olması perişan vs elemlerini mucip 
olduğundan bahsüe dolambaçlı bu güzergâhtan vazgeçilmesi 
ve yolun evvelce etüdü yapılmış olan güzergâhtan geçirilmesini 
istemektedirler.

Bayındırlık Vekâletinin cevabi yazısında : (Çoruh - Yu
sufeli) Yolu güzergâhı üzerinde Siriya’dan Yusufeli’ne doğru 
yapılan inşaat faaliyeti, mümkün olan yerlerde vasıtalara, ol- 
mıyan yerlerde yayalara geçit verilmekte olduğu ve güzergâ
hın nehrin sağ veya sol sahiline alınacağı yerler, dere geçitleri 
ve köprü yerleri, bilâhara yapılacak istikşaf etüdlerine göre 
yapılacağı ve bu hususun ilgililere duyurulması için Çoruh Va
liliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu sususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7264 23 . VI . 1853



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

11568/10751 Mahmut Fikret. Ül
kü.
¡Bahariye Kuzukes- 
tane So. No. 12. 
Kadıköy - İstanbul.

11062/10750 Halit Valtır.
Kasımpaşa Yurttaş 
So. No. 10.
'Kadıköy - İsi an Intl.

(Düelcçc özeti : Emekli muamele
lerindi' eşitsizlik bulunduğuna 
thıir).

Dilekçiler : 1325 tarihli Tekaüt Kanununa göre emekliye 
ayrılmış olan arkadaşlarının kendilerinden yüz lira fazla aylık 
aldıklarından bahsile kabul buyurulacak muaddel bir kanunla 
bu eşitsizliğin izalesini ve çekmekte olduk'üarı sefalete son ve-, 
rilmesini, hak ve adaletin tecellisini istemektedirler.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 1683 sayılı! 
Kanunun 3 ncü maddesi gereğince emekliye ayrılan dilekçile
rin 1 . IX . 1933 tarihinde bağlanan emekli aylıklarına
1 . I . 1950 den 5434 sayılı Kanunun geçici 45 nci maddesi 
mucibince Mahmut Fikret'in 212 lira 50 kuruşa ve Muharrem, 
Halid’in 222 lira 50 kuruşa yükseltilmiş ve bu tahsisler Divanı! 
Muhasebatça da tescil edilmiş ve bu bakımdan başkaca yapıla
cak bir işlem de bulunmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teküfi mevzuu ile ilgili 
olan istekler haklnnda komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7265 23 . VI . 1953

1566/10754 ¡Behçet Oktay. (Dilekçe özeli : iki buçuk şenelil
Türk Yülksek Maden hizmeti için emeklilik hakki 1a-
Miihendisi Cemiyeti ummadığı hakkında).
İ d a r e  K u r u l u  B a ş 

k a n ı .

Zonguldak.

Dilekçi : 4222 sayılı Kanunla 4644 sayılı Kanunun muvakkat 
ikinci maddelerinin aynı ruh ve maksada binaen tedvin edil
dikleri halde tatbik mevkiine giriş tarihleri arasında iki buçuk 
yıllık bir zaman bulunması dolayısiyle 4222 sayılı Kanun hü
kümlerinden faydalanarak geçmiş hizmetlerini borçlanmak su
retiyle emeklilik fiilî hizmetlerine kattıranlarla 4644 sayılı Ka
nunun hükümlerine istinaden geçmiş hizmetlerini borçlanma 
suretiyle emeklilik fiilî hizmetlerine kattıranların birincilere 
nazaran iki buçuk yıllık hizmetleri için emeklilik hakkı tanın
mamış olduğundan bahsile bu iki hükümden faydalananlar ara
sında muadelet teminini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin iddiası 10 
yıldan fazla bir müddetin borçlanma suretiyle emekliliğe esas 
hizmetlere katılmasını istihdaf etmekte olup dilekçede ismi ge 
çen kanunların halen yürürlükten kaldırılmış ve hepsinin yeri
ne 5434 sayılı Kanun vaz'olunmuş ve 10 yıldan fazla hizmetlerin 
borçlanması için yapılan kanun teklifi de esasen Emekli San
dığının malî bünyesi müsait olmadığından Yüksek Meclisin il
gili komisyonlarınca reddedilmiş ve bu itibarla bir kanun mev
zuu olan talebin kabulüne imkân bulunmamış olduğu bildiril
mektedir.



— d -
Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

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

Karar No. Karar tarihi

7266 23 . V I . 1953

ateşçileri ve diğer 
personel kısmı müs
tahdemini.
Nazilli.

11563/10756 Abbas ördel ve ar.. (D ilek çe özeti: Yardım laşm a de.r-

D. D. Y. Nazilli De- in gin den  her türlü  nardım  yapıl-

poşu makinist ve m adiği ha kkınd a).

Dilekçiler : Üreetlerinden kesilen paralar ile teşekkül etmiş 
bulunan yardımlaşma derneğinden hiçbir suretle istifade göre
mediklerinden ve dernek tüzüğünde de sarahat mevcut olmadı
ğından ve genel müdürlüğe vâki müracaatlarında dileklerinin 
yerine getirilmediğinden bahsile Posta, Telgraf ve Telefon Saıı- 
dığnıda kayıtlı müstahdemler gibi istifade ettirilmeleri için ken
di dernek tüzüklerinde icabeden değişikliğin yapılmasını iste
mektedirler.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin der
neği ile Posta Telgraf İdaresi Sandığının kuruluşu maksat ve 
gayeleri tamamen ayrı bulunduğu Devlet Demiryolları Yardım
laşma Derneği, emeklilik, mâlûliyet ve ölüm suretiyle idare hiz
metinden ayrılanlara kolektif esaslara ve tüzüğünde mevcut 
hükümlere göre yardım yapılmakta olduğu âzalarına ikraz su
retiyle para verilmesi mümkün görülmemiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7267 23 . V I . 1953

U 825/10991 Lernaıı Çınar. (Dilekçi özeti : Türkçe ve malı
12863/11971 Efkere Köyünden.- malik di eslerinden imtihan edil-
16802/15743 Askerî Dikim evin- m<si hakkında).

de Terzi Mehmet Çi 
nar eliyl'e.

Dilekçi : İzmir Kızılçullu Yatılı Kız Enstitüsü öğrencile
rinden olduğunu bâzı sebeplerden dolayı Türkçe ve matema- 

a^Sen' tik derslerinden öğretmen Bedri Konuşur ve karısı öğTetmeıı
Miijgânin kasden ikmale bırakmak suretiyle mağduriyeti ci
hetine gidildiğini beyaanla adı geçen derslerden tarafsız her 
hangi bir mahal ve miiessesede yeniden imtihanının yapılma
sını ve bu mağduriyetten kurtarılmasını istemektedir.

Milli Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
matematik ve Türkçe derslerinden zayıf not aldığı için ikma
le bırakılmış ve ikmal imtihanları Enstitü Müdürünün üye ol
duğu bir komisyon önünde yapıldığı ve ınüstediyenin başarı
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

gösteremediği için komisyon karariyle sınıfta bırakıldığı im
tihandan bütün öğrencilere eşit muamele yapılmış olduğu öğ
retmen Bedri Konuşur hakkındaki iddianın yersiz bulunduğu 
ve öğretmen Müjgân’m da ikmal imtihanı sırasında raporlu 
olduğu ve eski öğrenci olan mumaileyhaye bir imtihan hakkı 
verilmesine imkân görülemediği ancak Pazarören Köy Ensti
tüsünde öğrenci iken hastalığı sebebiyle sınıfta kaldığı tesbit 
edilirse kendisine bir yıl daha okuma hakkı verileceği aksi 
takdirde hakkında yapılacak hiçbir muamele olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına dilekçinin yapılan muamelede her hangi bir 
kanunsuzluk iddia ettiği takdirde kaza merciine müracaatta 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7268 23 . V I . 1953

11829/10995 Ramazan Selek 
ve ar.
Ceza evinde. 
Tutuk lul ar dam. 
Acıpayam.

(Dilekçe özeli : Ceza evinde yaka
cak verilmediğinden şikâyet).

Dilekçiler : Mevkuf bulundukları Acıpayam’ın râkımı yük
sek olmasından ve Kasım ayında kar yağdığından ve sobasız 
odada yataksız ve soğuktan perişan ve hasta bir durumda 
düşmüş olduklarından şikâyetle bu ceza evi için kâfi miktar
da mahrukat ödeneğinin verilmesini ve sefaletten kurtarılma
sını istemektedirler.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : 1951 yılında Acıpa
yam Ceza Evi için yönetim giderinden gönderilen ödeneğin 
kifayetsizliği sebebiyle odun alınamadığı, bilâhara alınan tah
sisatla ceza evi odun ihtiyacının temin edildiği bildirilmekte
dir.

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

Karar No. Karar tarihi

7269 23 . V I . 1953

11834/11000 Reşat Duymaz ve ar.
Gazitmürael tepesi 
Muhtarlığı Çayır- 
gah mevkiinde. 
Reyhanlı.

(Dilekçe özeti : imar ve ihya et
tikleri araziden menedildiklerin
den şikâyet).

Dilekçiler : imar ve ihya ederek zilyedlerinde bulunan ve 
eşhası mütegayyibenin malı olup Ziraat Üretme Çiftliği ile Hâ
zineye ait olan arazinin kaymakamlıkça ve jandarma kuvve
tiyle dövülmek suretiyle ellerinden alındığından şikâyeti»
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adalete aykırı olan bu hâdisenin müsebbiplerinin tecziye edil
mesini istemektedirler. .

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında - Şikâyet konusu olan 
gayrimenkluün mülkiyetinin mütegayyib bir Ecnebiye ait ol
makla beraber Devlet Üretme Çiftliğinin zilyedinde bulundu
ğu burasının hali arazi zanniyle valilikçe 1951 tarihinde mü
nasip bir yer temin edilinceye kadar muvakkaten dilekçiler-* 
den 29 aileye verilmiş ise de bilâhara Tarım Vekâletince bu 
yerin boşaltılarak çiftlik idaresine tesliminin vilâyetten talep 
edilmiş ve Toprak Tevzi Komisyonunca bu civarda müstedi- 
lere arazi tevzi olunanların oturmaları için 30 dekar 500 metre 
murabbaı bir yer tahsis olunmuş ve yerleşmeleri kendilerine» 
tebliğ edilmiş ve köylerin çiftlik müstahdemlerine tecavüzle
rini önlemek maksadiyle jandarma gönderilmiş ve giden jan
darmalara kadınlarla çocukların ellerindeki sopalarla müma
naat etmek istemişlerse de çiftlik traktörlerinin çalışmaları 
temin edilmiş ve hiçbir dövme hâdisesi vukubulmamış ve ileri 
sürülen iddiaların tamamen asılsız olduğu ve mütecavizler 
hakkında jandarma tarafından tutulan zabıt varakası ile tah
kikat evrakının, gereken takibatın ifası için C. Savcılığına 
tevdi edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. ad ı, soyadı ve adresi Kumisycm* kararı ve ne sebep nuı verildiği

7270 23 . V I . 1953

( Dilekçe özeti: Posta, telgraf mu
habere memurluğuna tekrar tâyin 
edilmesi hakkında).

Dilekçi : 1942 yılında Edime Posta, Telgraf idaresinde ya- 
palan imtihanı kazanmak suretiyle muhabere memuru tâyin edil
diğini, muvazzaf askerliği sebebiyle vazifeden ayrıldığını ve 
askerden terhisinden sonra tekrar bu idareye müracaat etmiş 
ve vazifesini istemiş ise de münhal olmadığımdan tâyin edileme
diğini ve teklif olunan ikinci müsabaka imtihanına girdiğini, mu
vaffak olamadığının tebliğ edilmesi hayret ve mağduriyetini 
mucip bulunduğunu beyanla tekrar imtihan edilerek bağlı bu
lunduğu ismi geçen idareye tâyin edilmesini ve mağduriyetinin 
önlenmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 21. V . 
1946 tarihinde işinden ayrıldığı, bilâhara askerden dönen ve 
kadro durumu dolayasiyle hepsinin tavzifine imkân bulunmıyan 
yedi yüzü mütecaviz eski posta, telgraf, telefon memurları ara
sında en ehil ve başarılı olanlarını seçmek maksadi ile açılan 
müsabaka imtihanında mumaileyhin coğrafyadan muvaffak

11835/11001 Şevket Akdemir.
[Merkez P. T. T. Mu
habere Memuru. 
12445 sicilli.
Keşan - Edirne.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten yerildijp

olamadığı anlaşıldığından ve boş kadrolar bu müsabakada ka
zananlarla kapatıldığından müstedinin tâyini cihetine gidile- 
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Fiili hizmetini yapmak üzere askere 
gitmiş ve bu itibarla idare ile olan münasebetine bir müddet 
fasıla vermiş bulunan dilekçiyi tekrar tavzif edip etmemek yine 
idarenin takdirine bağlı bir keyfiyet olmasına göre vâki istek 
hakkında bu bakımdan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7271 23 . V I . 1953

18:}9/11005 'Süleyman Demirsar. (Dilekçe özeti : Memur iken harbe
M ehmet Karamani ihtiyat er olarak yaptığı hizmeti-
-Vlaıh. Şükrü Nai'Hıjuı- «t» emeklilikte iki kat olarak he-
şu So. No. 5. saplanması hakkında).
B u r s a .

Dilekçi : Memur iken esnayi harbde ihtiyat er olarak ordu
da hizmet edenlerin geçen hizmetlerinin tekaütlüklerinde iki 
kat hesaplanması hakkmdaki 1325 tarihli Tekaüt Kanunu hük
münün bilâhara 1683 sayıh Kanunla değiştirilmiş olduğundan 
ve bu hükmün 5434 numaralı Kanunun 36 ncı maddesi hükmü 
ile tekrar ihya edildiğinden bahsile bu hakkının 5434 numaralı 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvelki süre için de tanın
ması hususunda bir karar ittihazını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanuna 
konulan hükümlerin makable teşmil edilerek eski hâdiselere 
tatbiki mümkün bulunmamış ve bu kanundan evvel hükmü yü
rürlükte bulunan 1683 sayılı Kanunun meriyette bulunduğu 
sırada bağlanmış olan aylıkların hesabında nazarı itibara alın
mamış bulunan hizmetlerin bu kere yeniden ele alınması ve 
bağlanmış olan aylıkların da bu esasa göre düzeltilmesi muva
fık görülmemiş, bu sebeplerle dilekçinin Birinci Cihan Harbin
de ihtiyat er olarak askerde geçen hizmetinin emekliliğinde iki 
kat olarak sayılmasına kanuni imkân olmadığı gibi bir kanun
la böyle bir hükmün konulmasının muvafık görülemiyeceği bil
dirilmektedir.

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

7272 23 . V I . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi K o m isy o n  k a r a r ı  ve 11e s e b e p te n  v e rild iğ i

1841/11007 Mehmet .Fazlı Şamlı 
ve  ar.
Cami hademelerin
den.
Çorum.

(Dileli,;, i,
ninnisi vt 
hm,la).

zeti : Maaşlannvn arfı- 
ik ramiye verilmesi hnk-

Dilekçiler : Aldıkları pek az bir ücretle efradı ailelerini 
zor geçindirmekte ve müşkül bir durumda olduklarından bah- 
sile diğer memurlar gibi ikramiye verilmesini ve maaşlarının 
artırılmasını ve hukuklarının korunmasını sağlıyan kanuni bir 
çarenin temin buyurulmasmı istemektedirler.

Diyanet îşleri Başkanlığının cevabi yazısında : 5434 sayılı 
Emekli Kanununa göre durumları itibariyle tevdiatçı olarak 
kalan hayrat hademesi hakkında düzenlenen kanun lâyihası 
Maliye Vekâletince İncelenmekte bulunduğundan şimdilik di- 
lkçiler için başkaca yapılacak bir muamele olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7273 23 . V I . 1953

11844/11010 Salih Akın. ( D ilekç,' özeti : İ h r e t l i  a ylık ları-
özel Saymanlık Tah- nıv barem  dahili nyTıijına tahvil
sikları. t,Iilm eni h a k k ın d a ).
Oöl pazarı.

Dilekçi : Evvelce barem dahili tahsildar iken 1936 tarihin
de neşredilen kanunla barem harici edilmiş olması mağduri
yetini mucip olduğundan bahsile memuriyet vazifeleri aynı 
olan ve barem dâhili bulunan Maliye tahsildarları gibi eşit 
bir hakka kavuşturulmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 1937 Mali yılı ba
şından itibaren ücretle istihdamları cihetine gidilen özel ida
re tahsildarlarının Maliye Teşkilât Kanununa kıyasen ücretle
rinin aylığa tahvil edilmesi muhik görülmekte ise de vekâlet
çe yeniden hazırlanan ve Yüksek Meclise de sunulmuş bulu
nan ve halen ilgili komisyonda tetkik edilmekte olan Vilâ
yet Özel idareleri kanunu lâyihasında Ckel idareler Tahakkuk, 
Tahsilat ve Muhasebe servislerinin Maliye Vekâletine devir 
ve tedviri derpiş edilmiş olduğu ve bu itibarla halen bu hu
susta yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Kat ar tarih'.

7274 23  . V I  1953
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18 5 3 / 1 1 0 1 7  A l i  K i r t a y .

M a k s e m  B a ş ç ı i b r a -

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

hinıbey Mah. 
So. No. lfi. 
Bursa.

Ca mi

11854/11018 Mehmet önkihar.
Kizılelma Köyü 
Eğitmeni.»
S i n o b .

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti 
hakkında).

Toprak verilmesi

Dilekçi : 1341 yılında Yunanistan’dan yurda geldiğini 
bugüne kadar iskân edilmediğini perişan bir durumda oldu
ğunu beyanla toprak verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin kanuni 
süre içinde müracaat etmemiş olduğu anlaşıldığından iskân 
yoliyle toprak verilmesine imkân görülmemiş ancak mumai
leyhin toprağa muhtaç çiftçilerden olduğu takdirde 4753 
sayılı Kanuna tevfikan umum meyanında topraklandırılması 
ilgili valiliğe yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7275 23 . V I . 1953

(Dilekçe özeti : Bir vazifeye tâyi
ni ıv nakdî yardım yapılması hak
kında).

Dilekçi : Eğitmenlik vazifesini seve, seve yaparken birkaç 
yıldan beri arkadaşlariyle birlikte hiçbir hak tanımadan göre 
vine son verilmesi mağduriyetini mucip olduğundan bahisle im
tihanla olsun bir hak tanınmasını veya yılda bir maaş hesabiyle 
hizmet müddetleri için nakdi yardımda bulunulmasını istemek
tedir.

M i l l î  Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Eğitmenlerin im
t ih a n la  öğretmenliğe alınması ve işinden çıkarılacak olanlara 
nakdi yardımda bulunulmasına dair bir kanun ve Vekâletçe alın
m ış bir karar olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanım teklifi mevzu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7276 23 . V I .1953

11855/11019 Fatma Zekioğlu.
Sofular Cad. No. 110 

Fatih - İstanbul.

( Dilekçi özeti : Döner sermaye 
kredisi verilmesi hakkında).

Dilekçi : Bulgaristan göçmenlerinden olduğundan ve şimdiye 
kadar hiçbir yardım görmediğinden bahsile kocası Tahir ile bir
likte evlerinde terzilik yapabilmesi için döner sermaye kredisi 
açılmasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi ile kocasının 
bulundukları bölgede katı iskân edilmiş olup oturdukları evde 
terzilik yapacak küçük sanat erbabı göçmenlere de döner ser
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

11861 / 1 .1025 Bahattin Bakanay.
Jandarma Komutanı 
Kıdemli Binbaşı. 
Bitlis.

K o m isy o n  kararı ve ne sebepten verildiği

maye kredisi açılması hususu Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne 
yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7277 23 . V I .1953

(Dilekçe özeti: Özel idare evinden 
ailesinin çıkarılmasından ve Muş 
V(disitıdf ıı şikâyet).

Dilekçi : Özel İdareye ait ve görevine muhassas memur 
evine yerleşmiş ve üç senelik şark süresini doldurmaya 6 - 7 ay 
kala Bitlis’e tâyin edilmiş kışlık ihtiyacı ve kışın yollarin ka
panması yüzünden efradı ailesini Muş’ta bırakmış olduğunu 
ve Muş Valisi Memduh Payz’m Muş’ta bulunduğu sırada hu
susi eşhasa bekçi tiifegi verilmesi, Nurşin Köyüne Hükümetin 
verdiği ödenekle getirilen suyu köy halkını jandarma kuvve
tiyle zorla amele olarak çalıştırması gibi emirlerini yapmama 
çından ve Maliye tahsildarının kaybettiği beş bin liradan do-, 
layı döğüldüğiinü vs şikâyetlerin örtbas edildiğini ve merbuti 
listede gösterilen sair sebeplerden dolayı mağdur olan muma- 
iley vali kendisinin Bitlis’e tâyinini fırsat bularak Özel İdareyi 
ait olan evden ailesini zorla çıkarmaya teşebbüs edildiğinden 
ve yaptığı şifahi müracaat ve ricalarının nazara alınmadğindan 
ve gayrikanuni işleri yapmıyanlara düşman olan validen şikâ 
yetle bu duruma müdahale edilmesini istemektedir.

İçişleri Vekâletin cevabi yazısında: Hükme istinaden dilekçi
nin işgal etmekte oldıığaı binanın tahliyesi istenmiş ve başkaca 
bir muamele veya cebri tahliye yapılmamış olduğu; halen inşası 
devam eden demiryolu güzergâhında^ inşa halindeki tesislere 
milyonlar değerindeki makine, alât ve depoların ve bilhassa 
yüzlerce ton dinamit, kapsül ve sairenin her hangi bir sabotaja 
karşı korunması maksadiyle Arı Şirketinin vâki müracaatı üze
rine beş silâhın Köy Kanununun ruhuna kıyasen Zenkök Köyü 
muhtar ve ihtiyar heyetine verilerek bekçilerin tescil muamele
lerinin yapılması hususunda müstedii mumaileyh Bahattin Ba
kanay ’m itirazı üzerine valinin mesuliyeti deruhde etmesi üze
rine emrin yerine getirilmiş olması; içme suyundan mahrum 
olan Nurşin köylerinin suyunun müteahhide ihale edilmiş ise 
de köy taahhüdünü ifa etmediğinden ve Köy Kanunu gereğince 
muhtarın verdiği mütaaddit müzekkerelerle yardımcı jandar
ma talep edilmiş ve valilikçe bu talep yerine getirilmiş olduğu; 
Devlete ait beş bin lirayı kaybettiğini söyliyen Maliye tahsilda
rının döğülmesi iddiası C. savcılığınca tahkik edilerek ademita- 
kip kararı verildiği ve bu hâdise hakkında valiliğe hiçbir mü
racaat olmadığı ve savcılığa yapılan şikâyetlerin de tahakkuk
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D ilekçe

No.

I 1S92/.11053

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

etmediği, bekâr memurlara özel idareden ev tahsis edilmediği ve 
şikâyeti gerektirecek bir cihet bulunmadığı; bölük komutanı 
Remzi içki içmekte ise de bunun vazifesine tesiri görülmediği ve 
çalışkan bir subay olduğu ve bu konudaki iddianın da hakikat- 
tan uzak olduğu dilekçi binbaşının asayişe müessir hâdiselerin 
önlenmesi, bilhassa katil ve hayvan hırsızlıkları faillerinin ya
kalanması hususunda valiliğin gösterdiği hassasiyete karşı lâ- 
kayıt kalması ve alınması lüzumlu tedbirlerin ihatada gösterdi
ği anlayışsızlığı ve takdirsizliği dolayısiyle başka bir vilâyete 
nakli daha evvel valilikçe talep edilmiş ve Bitlis Jandarma Ala
yı mülhaklığma tâyin ve tahvil olunmasından muğber olan mu
maileyhin özel idareye ait binanın tahliyesi hususunda talimat
namesine uygun olarak yapılan tebligatı ileri sürerek vali hak
kında iddia ve şikâyetlerde bulunmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi tarafından ileriye sürülen şikâ
yete mevzu ittihaz edilmiş olan hususlar hakkındaki vekâlet 
cevabına göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7278 23 . V I . 1953

( Dilekçe özeti : Mahkûmiyetine 
dair rerilen hükmün Yargıtayea 
bir haksızlığa mânız bırakılma
ması. hakkında).

Dilekçi : Bir garaz mahsulü olarak aleyhine isnadolunan 
ırza tasaddi fiilinden dolayı mahkûmiyetine dair verilen hük
mü temyiz etmiş olduğundan bahsile adaletin yerine getiril
mesi için Yargıtayca da bir haksızlığa mâruz bırakılmaması 
hususuna yardım ve delâlet buyurulmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : 1947 doğumlu Nec
mettin Çalışır adındaki çocuğun ırz ve namusuna tasaddi fii
linden sanık dilekçi hakkında İskenderun Asliye Ceza Mahke
mesince yapılan duruşma sonunda mezkûr mahkemece iki sene 
bir ay hapsine dair verilen hükmün suçlunun temyizine binaen 
Temyiz Mahkemesi 4 ncü ceza Dairesince 15 . I . 1952 tarihinde 
tasdik edilmek suretiyle kesinleştiği bildirilmektedir

Gereği düşünüldü : Adlî kaza merciince incelenip karara 
bağlanmış ve temyizen tasdik edilmek suretiyle kesinleşmiş 
olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

M e h m e t  î m e r .  

İ n ö n ü  ( ' a d .  N o .  2 1  

( ' a y b o r  Ü n a l  e l i y l e .  

İ s k e n d e r u n .

7279 23 VI . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

1 8 9 8 / 1 1 0 5 8  H a t i c e  K u r t .  (Dilekçi özeli : 200 liralık aretzi-
K e ' n u e r b u r g ' a z  K ö -  m » verilmesi hakkında).
yünde.
E y i i p  İ s t a n b u l

Dilekçi : Harb mâlûlü olduğundan ve kanunen verilmesi 
icabeden 200 liralık arazi hakkında mütaaddit müracaatları 
üzerine Kartal Kazası köylerinden verilmesi defterdarlıkça 
söylendiği halde bugüne kadar mezkûr arazinin verilmemesi 
ve sürüncemede bırakılması mağduriyetini mucip olduğundan 
bahsile bir an evvel muamelenin ikmali için İstanbul Defter
darlığına emir verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 6 ncı 
dereceden harb mâlûlü olması hasebiyle mülga 551 sayılı Ka
nun gereğince müstahak olduğu 200 lira kıymetindeki arazi 
henüz verilmemiş ise de Tarım Vekâletinden tahsis müsaadesi 
alınmak suretiyle teffiz işleminin bir an evvel yapılmasının 
Eyüp Malmiidürlüğüne tebliğ edilmek üzere 8 . III . 1952 ta
rihinde İstanbul Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına dilekçinin vekâlet işarı dairesinde işini takip et
mekte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7280 23 . V I . 1953

1904/11063 Alâeddin Bozdemir. (Dilekçi özeli: Tekrar mcnıuriye-
P. T. T. Memur ve- te tâyini hakkında).
kili.
T ra bzon. Dilekçi : Yapılan imtihanda muvaffak olması dolayısiyle 20 

lira asli maaşla Trabzon Posta, Telgraf İdaresine memur olarak 
tâyin edilip vazife görmekte iken askerlik görevini ifa etmek 
üzere bu vazifeden ayrılmış ve askerden terhisinden sonra vâki 
müracaata üzerine idarece münhal olmadığı beyanla talebinin 
yerine getirilmediği, bilâhara muhabere memur vekâletine tâ
yin edildiğini ve emsali arasında fazla başarı gösterdiği halde 
asil memur olarak tâyininin yapılmaması mağduriyetini mucip 
bulunduğunu beyanla Memurin Kanunu hükümlerine göre asil 
memurluğa tâyininin yapılmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Askerden dönen 
ve kadro durumu dolayısiyle hepsinin tavzifine imkân bulunmı- 
yan yedi yüzü mütecaviz eski aylıklı memurlar arasında en ehil 
ve başarı la olanları seçmek üzere yapılan müsabakada dilekçi
nin 170 nci olduğu ve 120 nci sıraya kadar olanların tâyinleri 
yapılmış ve bu srradan yukarda bulunanların tâyinlerine imkân 
kalmamış olduğundan miistedinin de tâyini cihetine gidilmemiş 
olduğu bildirilmektedir.

Crereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

11905/11064 Mehmet Bildirici.
Kozanlı Mah. Aysje- 
bacı So. No. +. 
Cfaziantelı.

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7281 2 3 .V I .1953

( Dilekçe özeti: Tebdil edilen keşif 
raporlun hakkında posta memuru 
Seyit ('anözer’den şikâyet).

Dilekçi : Gazianteb Posta, Telgraf Memuru Seyit Canözer 
ile aralarında tahaddüs eden bir bağ dâvasının meni müdahalesi 
hakkında Öazianteb Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 
hükmün temyizi üzerine dosyanın Temyize gönderildiği ve avu 
katı tarafından dosyanın tetkikmda dosyada mevcut bulunan 
asal keşif raporlarının yukarda ismi geçen ve hasmı bulunan 
posta memurunun tebdil etmiş olduğundan şikâyetle adalet 
prensipleri dairesinde hakkının iadesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Posta, telgraf mü
fettişinin mahallinde yaptığı soruşturma ve inceleme neticesin 
de : Dilekçinin vekili avukat Sabri Haksever müvekkiline ait 
dâva dosyasanı tetkik ettiği zaman dosyada bulunması lâzımge 
len ve ehlivukufun imzalarını taşıyan keşif raporlarının bulun 
madiğini ve posta memuru bulunan Canözer’in bu raporları 
tebdil etmiş bulunduğunu iddia eden müstedinin alınan ifade 
sinde sözü edilen dosyayı mahkemede tetkik ettirdiği, adı ge 
çen avukatın dosyada keşif raporunun mevcut olmadığını söy 
lemiş olduğunu ve bunların tebdil edildiği kanaatinde bulun
duğunu ve posta memurunun bunu ne zaman yaptığını bilmedi
ğini ve Yargıtaya gönderilen zarfın bu posta memuru tarafın
dan açılıp keşif raporlarının tebdil edildiğine dair dilekçesinde 
bir şey yazmadığını ve böyle bir iddiası olmadığını ve dilekçeyi 
yazan tarafından yanlışlıkla yazılmış olduğunu, okur yazarlığı 
olmadığını ve ne yazıldığını bilmediğini, tutulan ve dosyada 
bulunan zabıt varakasında beyan edilmesine binaen hâdisenin 
Posta, Telgraf İdaresini ilgilendiren bir tarafı bulunmadığı ve 
bu iddianın münhasıran adliyeye taallûk ettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki adlî kaza merciine ait 
olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7282 23. V I . 1953



11908/11066

Dilekçe
Xo.

1 1!»()!»/ 11067 
I ">994/14937

— 19

Mehmet Baysal. 
Aşçıbekirli Köyün
de.
Karaisalı.

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

( Dilekçe özeti : Karaisalı Ziraat 
Banka Müdüründen şikâyet).

Dilekçi : Ziraat Bankası Karaisalı Müdürünün kendisiy
le beraber 130 çiftçiyi kış günü açık ve çıplak kaza merkezinde 
günlerce beklettiğinden ve zorluk çıkardığından ve kâfi mik
tarda kredi açmadığından şikâyetle bu müdür hakkında ica- 
beden takibatın yapılmasını istemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Dilek
çinin şikâyetinin Banka Genel Müdürlüğünce, mahallinde bir 
müfettiş marifetiyle tetkik ettirilmesi neticesinde; vâki iddia- 
ve isnatların hiç birisinin hakikata uygun olmadığı ve banka 
müdürü hakkında da bir muamele yapılmasına lüzum ve ma
hal görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi tarafından vâki şikâyetinden 
dolayı lâzımgelen tetkikatm banka Genel Müdürlüğünce ya
pılmış olduğu vekâletin yukarıya alınan cevabından anlaşıl
mış olmasına göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar veridi.

Karar No. Karar tarihi

7283 23 . V I . 1953

Şevke) (üinay. (Dilekçe özeti : iskân edihnesi
T. ('. Merkez Ban- hakkında).

Dilekçi : 1941 yılında yurda geldiğini 6 nüfus bulundu
ğunu ne toprağı ve ne de başını sokacak bir evi olmadığını 
mütaaddit müracaatlarına rağmen iskân edilmediğini geçim zor
luğu çektiğini beyanla nüfusuna göre toprak verilmesini ve is
kân edilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye Aydın 
İlinden verilen 12 dekar araziyi beğenmediği iskân yerini 
terkle İskenderun :a geldiği mürettep yerine dönmesi tebliğ 
edildiği halde gitmediği serbest göçmen muamelesi yapılması
nı istemesi üzerine iskân yardımı istemiyeceğine dair elinden 
taahhüt senedi alınmak suretiyle serbest bırakıldığını ve bu 
variyet karşısında 2510 sayılı Kanunun 15 nci maddesine tev
fikan serbest göçmen sıfatiyle toprak verilmesine kanunen 
imkân olmadığı, mumaileyhin toprağa muhtaç çiftçi olduğu 
takdirde 4753 savalı Topraklandırma Kanunu hükümleri dai
resinde muamele yapılması lüzumunun Hatay Valiliğine tebliğ 
edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmalına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7284 23 V I . 1953
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11910/11068 Zihni önsür ve ar.
Urgan imalâtçıları. 
Tire.

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

''D ilekçe özeti : Namlarına iarho-
lıcııtın v erg i a z a m im  kaldırılm ası 
hal,kın da).

Dilekçiler : Esnaf durumunda olmalarına rağmen, kazaları 
ticaret odasinc.ı golir temini maksadiyle kayda tâbi tutuldukla 
rından ve haksız olarak ceza alındığından babsile urgancı es
nafı olmaları dolayısiyle Ticaret odasınca kayıttan vâreste tutul
maları ve tarholunan para cezasının kaldırılmasını istemekte
dirler.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçile 
rin ve emsallerinin ticaret odasında kayıtlı olmadıkları ve tat- 
bikma tevessül olunan cezanın da kaldırılmış olduğu Tire Kay
makamlığının 12 . III .1052 tarihli ve 634/1962 sayılı cevabi ya
zısından anlaşılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine geti
rilmiş olduğundan artık bu hususta komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7285 23 . V I .1953

11911/11069 Fazıl Erdal.
P. T. T. Memur ve
kili. S. No. 9399. 
Kayseri.

(D ilek ç i özeti : T ek ra r m em u riye
te alınm ası hakk ın d a ).

Dilekçi : 1939 yılında imtihan vermek suretiyle Erzurum 
Posta, Telgraf İdaresine muhabere memuru tâyin edildiğini 
muvazzaf askerliği sebebiyle bu görevinden ayrıldığını ve ter
hisinden sonra müracaatında münhal olmadığından alınmadığım 
ve yapılan müsabaka imtihanında kazanamadığını beyanla eski 
memuriyeti nazara alınmasını veyahut yeniden imtihana tâbi tu
tularak tekrar muhabere memurluğuna tâyin edilmesini iste
mektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi gibi bilâhara 
askerden dönen ve kadro durumu dolayısiyle hapsinin tavzifine 
imkân bulunmayan yedi yüzü mütecaviz eski Posta, Telgraf me
murları arasında en ehil ve başarılı planlarını seçmek maksa
diyle açılan müsabakada müstedinin muvaffak olamadığı ve boş 
kadrolarda bu müsabaka da kazananlarla kapatılmakta oldu
ğundan mumaileyhin tâyini cihetine gidileni ediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Fiili hizmetini yapmak üzere askere git
miş ve bu itibarla idare ile olan münasebetine bir müddet fâsıla
vermiş bulunan dilekçiyi tekrar tavzif edip etmemek yine İda
renin takdirine bağlı bir keyfiyet olmasına göre vâki istek hak
kında bu bakımdan komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal olmadığına karar verildi.

Krar No. Karar tarihi

7286 23 . V I .1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

I.‘>132/12231 A b t lü lk a d ir  Töre.
A ğ ı r  Ceza M a h k e 
mesi üyesi.  
Ç an ak k a le .

( Dilekçe özeti : 'l'erfi ettirilmesi 
hakkında).

Dilekçi : 80 asli maaşta terfi müddetini doldurduğunu ve 
terfiine engel ne bir mahkeme karan ve ne de inzibat karan 
bulunmadığı Adalet Vekâletinin 12 Mayıs 1951 tarih ve 7807 
sayılı Resmî Gazetede intişar eden ilânından anlaşıldığı ve 
müspet delâil de ibraz eylediği halde müstenidi olmıyan büh
tanlarla ve esbabı mucibesi dermeyan edilmiyen bâzı sebep
lerle terfi ettirilmemesi haksızlık ve mağduriyetini mucip ol
duğundan bahsile bu haksızlığın ref’iyle emsali gibi 28 . VI . 
1951 tarihinden itibaren ve muntazaman terfi ettirilmesine 
delâlet buyurulmasın! istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Hâkimler 
Kanununun 29 ncu maddesi gereğince Resmî Gazete ile 12 Ma
yıs 1951 tarihinde ilân edilen listede ismi intişar etmiş ise de 
bu liste üzerinde Hâkimler Kanununun 39 ncu maddesi gereğin
ce terfi tetkikatı yapmak, Ayırma Meclisinin vazife ve salâ
hiyeti cümlesinden bulunduğu cihetle, incelenen siciline göre 
yükselmeye lâyık olmadığına 28 . VI . 1951 tarihinde karar ve
rilmiş ve bu karar aleyhine vâki olan itiraz, Ayırma Meclisi 
Genel Kurulunca incelenerek reddedilmiş ve bir numaralı 
Ayırma Meclisi kararının onanmasına 21 . XI . 1951 tarihinde 
karar verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Ahiren celp ve tetkik olunup dosyasına 
konulan bir numaralı Ayırma Meclisinin ve Genel Kurulun 
musip görülen kararlarına göre bu hususta komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7287 23 . V I. 1953

Başkan 
M araş 

A bdullah A  filem iz

S özcü
Bolu

KlAzığ ( i ümii.ş::ıı<
Hâm il A li Yİhı ey  A h m et K em  a! 1

T o k a  11 T ra ! > i
A h m et (riirkan  Salih Fsad A lp ın

K âtip  
I î i lecik 

İsmail. Aşken
B alıkesir 

Ali Fahri İşeri

Malatya 
.V teri O cakeıoğtu

S eyhan  
Salim S erçe

Y ozgad  
Faik Erbaş



14522/13529 Eyüp Arın. 
15466/14439 Bahriye Cad. Doku

zuncu ilkokul kar- 
işısı No. 155.
İstanbul.

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

( Dilekçe özeti : Emeklilik muame
lesinin ref’i ile iadei memuriyet 
ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : Gerek memuriyetinin devamı müddetince ve ge
rekse Millî Mücadele esnasında sepkeden hüsnümesaisine rağ
men İstanbul Bölge P. T. T. Başmüdürüyetinin kendisine bes
lediği husumetten dolayı ve sadece emekliliğini temin mak
sadı ile vermiş olduğa menfi sicil ve Edirne Bölge Müdürünün 
hakkında verdiği müspet sicili de bililtizam müdürüyeti umu- 
miyeye göndermemesi yüzünden emekliye sevkolunduğunu; do 
layısiyle perişan bir hale düştüğünü ifade ve 1723 sayılı Tef
sir Kararından bahsile Devlet Şûrası tarafından dahi bu mev
zuda açtığı idari dâva reddedilmiş olmakla henüz 58 yaşında 
ve terfi müddetini dahi doldurmuş bulunduğundan terfii ve 
yaş haddine kadar istihdam edilebilmesi için mesnetsiz olaıı 
bu muamelenin iptal olunmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : İstanbul’da va
zifeli bulunduğu sırada tezkerede yazılı sebeplerden dolayı 
bir defa azil ve bir defa da heyeti mahsusa kararı ile hak
kında ademiistihdam kararı verilip ve tekrar tavzif olunan 
dilekçinin; yine burada aldığı 1950 ve 1951 sicillerinin menfi 
olması bakımından Memurin Kanununun 77 nci maddesine 
tevfikan Malkara 'ya tâyin kılındığı ve burada da bir tezkiye 
müddetini doldurmadan 310 doğumlu olması, bedeni ve fik
ri kudretini kaybetmiş bulunması ve yetersizlikleri bakımın
dan 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasına 
tevfikan emekliye sevkolunduğu, başmüdürün kendisine hu 
sumet beslediği hakkındaki iddianın da yersiz olduğu, ilişik 
sicil tüzüğünün incelenmesinden de anlaşılacağı üzere muh
telif inzibati cezalarla da tecziye edilmiş bulunan mumai
leyhin mâruz durumuna binaen tekrar tavzifinde bir fayda 
umulmadığından emeklilik muamelesinin iptaline lüzum gö
rülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve incelenen sicil
lerine nazaran dilekçinin kabule şayan görülmiyen talebi hak
kında komisyonumuzca yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7288 24 . V I . 1953

15538/14507 Asım Cini<;.. 
11038/10271 Kalyoncu Mah. Gii- 

müşküpe So. No. 15. 
Haşim Ap. Daire 3. 
Beyoğlu - İstanbul.

( Dilekçe Özeti : Sinanidis adında
ki şahıs hakkında).

Dilekçi : İstanbul’da, Beyoğlu'nda, Kalyoncu Mahallesi, Gd- 
müştepe sokak numara 15 - 17 de oturan Sinanidis’in haricî tica
retle uğraşmak ve komüsyonculukla iştigal etmek suretiyle 
verffi kaçırmakta ve ev eşyasını resmî elbiseyi lâbis bir Türk
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î)ilekç«t Bilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adreei Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

11886/10534 Al i Ihsan (îürlüe<*.
Halil Aralan eli yİ t 
Tarsas.

erine taşıtmak suretiyle de askerî şeref ve haysiyeti ve Milli his
leri rencide etmiş bulunmakta olduğundan bahsile, keyfiyetin 
tahkik edilerek gereğinin yapılmasını istemektedir.

Millî Savunma ve Maliye vekâletlerinden alınan cevaplarda : 
Adı geçen Sinanidis in bir Türk erine ev eşyasını taşıttığı yolun
daki ihbarın asılsız olduğunun yaptırılan tahkikat neticesinde 
anlaşıldığı ve vergi kaçakçılığına taallûk eden ihbarın ise bu 
baptaki müfettiş raporuna nazaran varit olmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Mesul vekâletlerin tahkika müstenit 
cevaplarına göre bu hususta komisyonumuzca da yapılacak bir 
işlem olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7289 24 . V I .1953

(Dilekçe özeti: Belge imtihan hak
kı r< rilmesine dair).

Dilekçi ; Ortaokullarda olduğu gibi köy enstitülerinde 
sınıfta kaldıklarından dolayı kayıtları silinmiş olan talebeler 
için de belge imtihan hakkı tanınmasını istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : 4274 sayılı Ka
nunun 63 ncü ve Köy Enstitüleri Yönetmeliğinin 100 ncü mad
delerine göre sınıfta kaldıklarından dolayı Enstitüden çıka
rılanlara ortaokullarda olduğu gibi balge imtihan hakkı veri
lebileceğine dair mezkûr kanunda bir sarahat olmadığı için 
dilek hakkırîda yapılacak bir muamele olmadığı bu enstitülerle 
öğretmen okullarının birleştirilmesi hakkında tanzim olunan 
lâyihaya mütenazır olarak hazırlanan yönetmelikte; muvaffak 
olamıyan bu kabîl öğrencilere verilecek bir belge ile başka; 
okullarda tahsil görmelerini temin edecek hükümlere yer veril
mesinin düşünülmekte olduğu bildü'ilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7290 24 . VI . 1953

12033/11179 ıSaliıh Edgüe.r.
OağaLoğlu Narlıbalı- 
<je So. No. •!, 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Bir 
tâyini hakkında).

memuriyete,

Dilokçi Kendisine bir memuriyet verilmesi hakkında muh
telif vekâletlere yaptığı müracaatların neticesiz kaldığından 
bahsile nerede olursa olsun bir memuriyete tâyinini istemek-, 
tedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Mevzuata göre her daireye 
memur veya hizmetjj aUpması o daire ve müesaesenin yetkisi
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

içinde olduğu cihetle dilek hakkında yapılacak bir muamele 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Başvekâlet ceva
bına göre komisyonumuzca bu bapta bir işlem olmadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7291 24 . VI . 1953

12(i:jl/ll 180 Kemal Kayhan. (Dilekçe özeli : Maaş bağlanmam
İnkılâp Malı. Evliya- hakkında).
hoca Ho. No. 
Ü sk ü d a r  - İstanbul.

Dilekçi : Mâlûliyetini ileri sürerek kendisine babasından 
yetim maaşı bağlanmasını istemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Bu baptaki 
dâvanın Askeri Temyiz Mahkemesince tetkik edilmekte olup 
henüz karara bağlanmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal eden bir hususla 
ilgili istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

' 7292 24 . VI . 1953

I ;d 1 İS:» Dursun K rdoğan . (D ilek çe  öze ti : M alu liyet maaşı
Khri/. Kovüııde .  hağlaıııııası hal k ın d a ).

Serik» va. Dilekçi : Vazife esnasında sol kolunun sakatlandığını iddia 
ederek kendisine mâlûliyet maaşı bağlanmasını istemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
ârızası 551 sayılı Kanuna bağlı emraz cetveline girdiği takdirde 
kendisine de emsali veçhile mâlûliyet aylığı bağlanacağı ve 
bu maksatla vesikalarının mensup bulunduğu askerlik şubesinden 
istendiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiye mâlûliyet maaşı bağlanabil
mesi sebeplerinin istikmaline Vekâletçe tevssül edilmiş olma
sına göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına ve neticede ihtilâf hâsıl olursa müstedinin 
usulü dairesinde kaza merciine müracaatta muhtariyetine itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7293 24 . VI . 1953

120.'!8/l 1184 Serdal Evreıı. (Dilekçi özeti : Tekrar tavzifi
Çevdarlr Köyünden. hakkında).
Şav^a'1:

Dilekçi : Kendisine isnat olunan bir suçtan dolayı mahkeme
ye tevdi edilmiş ise de neticede beraet ettiğini beyanla, tek
rar tavzifini istemektedir.
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Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Ücretli tahsildar 
iken bir suçtan dolayı tevkif edilen ve neticei muhakemede 
beraetine hiikmolunan. fakat bu arada görevine son verilmiş 
bulunan dilekçinin durumu itibariyle yeniden tavzifi için 
kıpuni bir mecburiyet olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve isterse dilekçinin kaza merciine müracaat ede
bileceğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı voadresi Komisyon kararı ve ne sebeplen verildiği

7294 24 . VI . 1953

Senk a va.

120:M)/11185 (Mustafa. Sii. (D ilekçi. ö zeli : Y a jn  sand ığında-
Ö ğretm eı ı .  ki parasın ın ¡ud isi ha k k ın d a ).

Dilekçi : ilkokul Öğretmenleri Yapı Sandığında biriken 
parasının iadesini veya kendisine, ödünç para verilmesini iste
mektedir.

Milli Eğitim Vekaletinin cevabi yazısında : 4357 sayılı Ka
nunun 12 ııci maddesinin son fıkrasına göre meslekten ve ilk 
öğretim alanından ayrılmadıkça üyelerin yapı sandığında bi
riken paralarının iadesine imkân olmadığı gibi, sözü geçen 
sandığa yeni bir veçhe verilinceye kadar ortaklara ödünç para 
verilmemesi genel kurul kararı iktizasından olduğ-undan dilek
çinin bu husustaki isteğinin de yerine getirilemiyeceği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : 4357 sayılı Kanunun vekâletçe de temas 
edilen kesin hükümlerine ve diğer cihete müteallik cevaba göre 
vâki istek hakkında komisyonumuzca da yapılacak bir işlem 
bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7295 24 . V I . 1953

12040/11186 Ali  A r ık .  ( D ilekçe  özeti : İh tiya ç la r ın ın  Ça-
Mııhtar. kalyayla*) orm anlarından sağlan-

ıRaradağı K ö y ü n d e .  ması hakk ın d a ).
Karaisah. Dilekçiler : Kömür yapıp satmakla maişetlerini temin ede- 

gelmekte olduklarını ve kendilerine gösterilen ormanın çok uzak 
mesafede bulunduğundan bu ormanda çalışamıyacaklarım be
yanla, ihtiyaçlarının köylerine civar Çakalyaylası ormanların
dan sağlanmasını istemektedirler.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin ve temsil 
etmekte oldukları köy halkının köylerine civar ormanda imalât 
ve istihsalâtta bulunmalarına kanunen imkân bulunmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına
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tHlekçe
No.

12041/ J 118'

12045/1119

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

göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılnmsma mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7296 24 . V I . 1963

1 Sal ılınıp Kara. (D ilek ç i ö z e li  : B ir ev verilm esi
Telsiz ler  karşısı  /'< maaş bağlan »tası ha k k ın d a ).
A t ı f  b ey  Malı So 
No.  12.
A nkara .

Dilekçi : Kore'de savaşmış, birçok yaralar almış ve kahra
manlıklar göstermiş ve en büyük (Silver Star) nişanuu hâmil 
bulunmuş olduğundan ve beş nüfus ailesi efradını barındıra
cak bir evi bulunmadığından bahsile, Ankara civarında ken
disine bir ev veya arsa verilmesini ve vatani hizmet tertibin
den de maaş bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dileğin ye
rine getirilmesine kanunen imkân görülemediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanabilmesi için önce bu hususta bir kamun çıkarılmak lâzım- 
geleceğine ve kanun teklif etmek hakkı da Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 15 nci maddesi mucibince Meclis âzasma ve Vekil
ler Heyetine ait bulunmasına ve komisyonumuz, mücerret bu 
sıfatla, böyle bir teklif serdine yetkili olmamasına, ev yeri 
veya ev verilmesi hakkındaki talep de komisyonumuzca naza
ra alınacak hususlardan görülememesine mebni, vâki istek hak
kında bu sebeplerden muamele ifasına mahal olmadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7297 24 . V I . 1953

Kemal Sarı. (D ilek ç i ö zeli : G öçm en Faik İk iz
Y u k a n h e r e k e  K öy ü  ha k k ın d a ).
I). 1\ O c a k  Başalknı. 
1 lereke.

Dilekçi : Göçmen Faik İkiz in Yukan Hereke Köyünde is
kân edilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Adı geçen göçmenin iskân 
mevzuatı karşısında iskân hakkına sahip bulunduğu anlaşıl
dığı takdirde bir an evvel iskânının sağlanması ve neticesinin 
kendisine ve alâkalıya duyurulması hususunun Kocaeli Valili
ğine tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Başvekâlet yazı
sına göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7298 24. V I . 1953
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12048/11194 Sait Ak çay.
Ceza, ev in d e  tutuklu 
T rabzon .

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

( Dilekçe üzeli 
l;i halikında).

D osyasının  tetki-

12050 /11196  'Mehmet  Zabit
ı-en.
I). P. I İn tay 
Kımıu! Üyesi. 
İla tav.

Dilekçi : Suçsuz olarak Trabzon Ceza Evinde yatmakta ol
duğundan bahsile, dosyasının mebuslardan müteşekkil bir he 
yete tetkik ettirilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Resmî evrakta tahri
fat yapmak suretiyle istihkakından fazla para almaktan sanık 
dilekçinin ağır ceza mahkemesince icra kılınan muhakemesi ne
ticesinde iki yıl ağır hapsine dair verilen hükmün Temyiz Mah
kemesi Birinci Ceza Dairesi tarafından 7 . X I I . 1951 tarihli ilâm
la tasdik edildiği ve hükümlünün ileriye sürdüğü tashihi ka 
rar talebinin de Başmüddeiumumilik tarafından reddolunmuş 
bulunduğu ve kanun yollarından geçmek suretiyle kesinleşmis 
olan hükme karşı dermeyan edilen talep ve itirazın yerinde gö
rülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7299 24 . VI , 1953

(Dilekçi özeli : İm/ım re hatip 
mektebi açılması hakkında).

Dilekçi : Hatay Vilâyeti merkezinde İmam - Hatip okulu 
açılmasın^ istemektedir.

Milli Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Bu hususta vali
lik vasıtasiyle vekâlete baş vurulmakta ve gereken hazırlığın 
ikmaline bu makam tarafından tevessül edilmekte olduğu ve 
bugüne kadar Hatay Valiliği tarafından İmam - Hatip okulu 
açılması için vekâlete yazılı bir müracaat yapılmamış bulundu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na ve dilekçinin usulü dairesinde vilâyet makamına müracaatta 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tanhi

7300 24 . V I .1953

12051/11107 Kadir Tanyolıı.
Alpa gut Mah. d t 
Ulukışla.

< Dilekçi üzeli : Emekti hakkının 
tan m ması hakkında).

Dilekçi : Devlet Demiryolları İdaresinde geçen hizmeti yir
mi yıldan çok fazla olduğunu beyanla, kendisine de emekli 
maaşı bağlanın:.sını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Tekaüde tâbi hiz
meti on dört sene küsur aydan ibaret olan dilekçiye ancak
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

mevduatiyle tazminatının verilebildiği ve bu mahiyetteki hiz
metinin 20 yıldan az olması hasebiyle kendisine emekli maaşı 
bağlanmasına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile vekâlet arasında bu konu
ya mütaallik olarak tekevvün etmiş bulunan ihtilâfın halli ka
za merciine ait olduğundan, vâki istek hakkında bu itibarla 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına 
ve müstedinin usulü dairesinde sözü geçen mercie müracaatta 
muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7301 24 . VI . 1953

120.').'{/l 11!)!) Ahmet (Jıtak. (Dilekçi: özeti : Toprak verilmesi
Kofuhali l  Köyünde. hakkında).

Dilekçi : Kendi ve ailesi efradının maişetlerini temin ede
cek miktarda toprak verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçinin bulunduğu 
yerde toprak komisyonu dağıtıma başlayıncaya kadar kendi
sine Hazine arazisinden kâfi miktarının kiralanması hususu
nun Kırklareli Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
bapta komisyonumuzca başkaca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7302 24 . V I . 1953

lliO.VJ/l1 ÜIS Mehmet Ivıol. (Dilekçe özeli : Toprak verilmesi
Çeıtire vi 11 i K öyü nde n h ak km da).
Si] ] f ç

Dilekçi : Toprağa muhtaç çiftçilerden olduğunu beyanla, 
kendisine de yeter miktarda arazi verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçinin durumunun 
incelenerek kanun ve nizamname hükümleri dairesinde gere
ğinin yapılması lüzumunun îçel Valiliğine yazıldığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
bapta komisyonumuzca başkaca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7303 2 4 .V I .1953



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

12056/11202 Ali Osman Erol.
Ağyeri Köyünde. 
Babaeski.

12054/11200 Kadir Can.
Ağyeri Köyünde. 
Babaeski.

(D ilekçe özeli : Toprak kiralan- 
m ası, ha kkınd a).

Dilekçiler : 4753 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hakla
rında muamele ifa edilinceye kadar bulundukları yerdeki Ha
zine topraklarından ihtiyaçlarına yeter miktarının kendileri
ne kiralanmasını istemektedirler,.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçilerin vâki istek
lerinin Maliye Vekâletinin 693 sayılı tamiminin ihtiva ettiği 
esaslar dairesinde tervici mümkün ve caiz bulunduğu hususu
nun Kırklareli Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekillik cevabına göre bu 
bapta komisyonumuzca muamele ifasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7304 24 . V I . 1953

12057/11203 »Şevki Gömer. (D ilekçe özeli : (layrim en k u l lak-

Şehit ıMehmetçavu.ş şifleri hakkında).

Cad. de. No. 58. 
İğd ır .

Dilekçi : Hâzineden satın aldığı gayrimenkulün müterakim 
taksitlerinin effedilmesini yahut mütaakıp taksitlerine ilâve 
suretiyle tahsil olunmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu borcun 
tekrar taksite bağlanmasına veya affı cihetine gidilmesine ka
nunen imkân bulunmadığı ve keyfiyetin dilekçiye de tebliğ 
edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Komisyonumuzca da musip görülen Ve
kâlet cevabına göre vâki talep hakkında muamele ifasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7305 24 . V I . 1953

12058/11204 Mustafa Kavier. (Dilekçe özeli : Toprak verilmişi
Bektaşisagir Mah. hakkında).
Fevziye So. No. I ■
İM a nisa.

Dilekçi : Toprağa muhtaç çiftçilerden olduğunu beyanla 
kendisine de kanun hükümleri dairesinde arazi verilmesini 
istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçinin durumunun 
incelenerek kanun ve tüzük hükümleri dairesinde gereken iş
lemin yapılması lüzumunun 12 Numaralı Toprak Komisyonu 
Başkanlığına tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekillik cevabına göre bu
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Dilekçe
No.

12061/11207

I20t>;i/11209

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

bapta komisyonumuzca muamele ifasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7306 24. V I . 1953

Rifat Kııslaç ve ar. ( Dilekçe özeti : Köy yolu hakkın-
1). P. Başkam. da).
Sile - İstanbul. Dilekçiler : Adlarım dilekçelerinde göstermiş oldukları 

köyleri Teke Nahiyesine bağlanacak yolun bir an evvel yapıl
masını istemektedirler.

Bayındırhk Vekâletinin cevabi yazısında : Mevcut mevzu
ata göre köy yollarının yapılması işi valilerin yetki ve vazife
leri cümlesinden bulunduğu cihetle vâki istek hakkında tetki- 
kat yapılarak neticesinin dilekçilere duyurulması hususunun 
İstanbul Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin kanuna müstenit cevabına 
göre bu bapta komisyonumuzca da yapılacak bir işlem olma
dığına ancak dilekçilerin isteklerini icabında alâkalı makama 
karşı tükrar dermeyan etmelerinin uygun olacağına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7307 24 . V I . 1953

Mustafa Öztürk. (Dilekçe özeti : tpsile Nahiyesine
<>ktu>mın Köyümle. bağlı köylerin yol re su ihtiyaçla-
Hafik - İpsiît*. n hakkında).

Dilekçi : Hafik Kazasının Ipsile Bucağına bağlı köylerin 
yol ve su ihtiyaçlarının kısa bir zamanda giderilmesini iste
mektedir.

Bayındırlık Vekâletinin cevabi yazısında : Hayati mahiyeti 
haiz olan köy yollan ve bu ihtiyaçlannın bir an evvel gideril
mesini hedef tutan proğramm tatbiki ve bu iş için ayrılan 
ödeneğin sarfı hususunda valilere mutlak yetki verildiğinden 
dilekçinin isteğinin de alâkalı valiliğe duyurulduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabının taallûk ettiği isteğin 
yerine getirilmesi sebeblerinin, bu mevzu ile ilgili program 
dâhilinde: ait olduğu valilik tarafından istikmali lâzımgelece- 
ğine göre, bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7308 24 . V I . 1953
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Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

12065/1121i Üzeyi ı• Ze n giı ı.
'Kaya beyi i K öyün de .  
Lüleburgaz,

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti 
h/ıkkmda).

iskân edilmeleri

Dilekçi : Kendisinin ve ailesi efradının bir an evvel iskân 
edilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçi ile ailesi efradının 
iskân hakkını haiz kimselerden oldukları takdirde bütün kanu
ni yardımların en kısa bir zamanda yapılarak kendilerinin müs
tahsil duruma sokulmaları hususunun kırklareli Valiliğine ya
zılmış ve iktizasının tesrii lüzumunun da aynca bu valiliğe işar 
kılınmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Başvekâlet cevabına göre 
bu bapta komisyonumuzca muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7309 24 . VI . 1953

12066/1J212 LW. Ali Öeal ve ar.
Çakış Köyünde. 
Taşagil - Manavgat

(D ilek ç i özeli  
ha k k ın d a ).

Toprak verilmesi

Dilekçiler : Antalya'nın Manavgat Kazasına bağh Çakış 
Köyü halkına Kadıpaşa Çiftliğinden toprak verilmesini iste
mektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Kadıpaşa Çiftliğinin 
Hâzineye ait 6102 dönümlük kısmının muhtaç çiftçilere dağıtıl
mış bulunduğu ve münazaalı olan kısım hakkında mahkemeden 
Hazine lehine hüküm lâhik olduğu takdirde bu kısmın da hak 
sahiplerine tevzi edileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekillik cevabına 
göre bu bapta komisyonumuzca muamele ifasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7310 24 . VI . 1953

(Dilekçe özeli : Şikâyetinin bir 
müfettiş marifetiyle tesbit ettiril
mesi hakkrndeı).

Dilekçi Maruz kaldığı haksızlıktan mütevellit şikâyetinin 
ve İstanbul Sağlık Müdürü Doktor Faik Yargıcıya taallûk 
eden bâzı hususların bir müfettiş marifetiyle tahkik ve tesbit; 
ettirilmesini istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında 
Bu hususta gerekli tahkikat ve tetkikatın yapılması hakkında 
Vekâlet Başmüfettişi Doktor Osman Teoman'a talimat verildiği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istek yerine getirilmiş olmasına göre

İ2(!( i7/11218 liedri  Erdik
Hüseyin Kahini Sn. 
No. 44.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

bu bapta başkaca muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7311 24 . VT . 1933

12ÜI)N/1 1214 Snılık Sezer, l iek ir  ( Dilekçi /¡zili : /lir belediye arsıı
Kr ve ar. sı hal, 'kında i.

Dilekçiler : Kam su Belediye Dairesinin mülkiyetinde bu
lunan bir arsanın bu belediye tarafından usulsüz olarak satıl
dığından bahsile,. gereğinin yapılmasını istemektedirler.

içişleri Vekâletinin, cevabi yazısında : Bahis mevzuu satış 
kararının Devlet Şûrası 6 neı dairesince 10 . X  . 1951 tarihinde 
tasdik edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek tasdik edil-1 
mis olan mezkûr satış kararma matuf ihbar ve şikâyet hakkmd.ı 
komisyonumuzca yapılacak bir ir.bm olmadığına karar verildi.

Krar No. Karar tarihi

7312 24 . VI . 1.953

12 0 7 1 1 1 2 1 7  ! fa 1 i ! Arslan. (D ilıh e ı üzeli : E lhist verilm esi
■Su^ııcak Ista:; voıı ıın- İnil, I, n id a ).
■ la Amele. \ o .  207 
I »a lıkesi r.

Dilekçi : Devlet Demiryolları İdaresinde yetişkin amele1 
olarak çalışmakta olduğunu beyanla, kendisine de bu idarenin  ̂
diğer mensuplan gibi elbise verilmesi hususunun sağlanmasını 
istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Demiryol
ları U nırn Müdürlüğü giyim eşyası yönetmeliğine görs yeti?/ 
kin ameleye elbise verilmemekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği, düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cebabma, 
g ö r e  bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7313 24 . VI . 1953

12072 /1121S A y  ten li ızal . ( D ilekçe ü zeli: İk ra m iye  verilm esi
2-î. .Mut. Tas. Tl.. h a k k ın d a ).
Km. SI), lv l .  Yziı 
Kellıi li ızal eliyle. 
S apanca  - İzmit.

D i l e k ç i  : Yirmi beş yaşını ikmal etmeden evlenmiş olduğu 
ııu beyanla, yetim maaşının iki buçuk seneliğinin ikramiye 
ola- ak verilmesini istemektedir.

Gaıurük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : 2921 sa 
yılı Kanunun mer’i bulunduğu bir tarihte aylığı kesilmiş olan 
dilekçiye iki buçuk senelik ay İlgının ikramiye olarak verile
ceği hakkında bu kanunda bir hüküm bulunmadığı bildiril 
inektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

12074/11220 Halil Haşan llmeıı.
Sakarya Mah. Baş
şehir So. No. 10. 
Ankara.

12075/11221 Mehmet Çetin.
Danişment Köyünde 
Hayrabolu.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu-, 
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7314 24 . VI . 1053

( Dilekçe özeti : İskân edilmesi 
hakkında).

Dilekçi : 1948 yılında Bulgaristan’dan göçmen olarak yurda 
geldiğini beyanla, 1950 den sonra gelen göçmenler gibi iskâna 
tâbi tutulmasını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : 1948 yıhnda beş nüfustan 
ibaret ailesi efradı ile birlikte serbest gccmen olarak yurda gel
miş olan dilekçinin 2510 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde gös
terilen süre içinde bir müracaatta bulunmadığı gibi halen ço 
cuklarını çalıştırmak suretiyle ayda 550 lira kazanç temin et
tiği ve binaenaleyh muhtaç bir durumda bulunmadığı ve bu iti
barla hakkında kanunen yapılacak bir muamele olmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Başvekâlet cevabına göre 
bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına ve dilekçinin kendisinde bir hak görüyorsa usulen kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7315 24 . V I . 1953

(Dilekçe özeti : Arazi verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Köylerinde tevsie tâbi arazi bulunduğu halde ken
disine toprak verilmediğinden şikâyet etmekte ve bu ihtiyacının 
karşılanmasını istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçinin bulunduğu 
köyde dağıtıma tâbi arazinin az olması ve kendisinin de vaktiy
le sıraya girmemiş bulunması hasebiyle halen mumaileyhe top
rak verilmesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
bapta komisyonumuzca bir isem yapılmasına mahal olmadığı
na ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat edebileceğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7310 24 . V I . 1953
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T)ilekço

Xo.

12076/11222

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

Haindi 
1*. T.
h a m a lla r ı.  
ŞaİTiK’di-.n. 

No. 123. 
lk'^iklaş.

Dilli  ve ar. 
T. .Vaki i vat

(Dilekçe özeti : Ücretlerinin artı 
r ılınası hakkında).

< 'ad.
Dilekçiler : İstanbul P. T. T. idaresinde çalışan hamalla 

ra verilmekte olan ücretlerin artırılmasını yahut memurların 
faydalanmakta oldukları yardımlardan bu hamalların da isti 
fade ettirilmesini istemektedirler.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Her sene bütçe 
kanunu ile istihsal edilmekte olan ödeneğin artırılması keyfi 
yetinin yine bir kanun mevzuu olduğu ve bareme dâhil me 
murlann müstefit oldukları hakların dilekçilere de teşmiline 
imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta komisyonumuzca da yapılacak bir muamele olmadığı 
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7317 24 . V I . 1953

12078/11224 Yaşar lıma'k. 
Çıkrıkçı Mah. 
Hırsumtm^mU 
yiindc.
Bafra.

K<>

12079/11225

12077/11223

Rifat Turgut.
H ı ı s u 11 hviı nr<*nd.<* r K n - 
yünde .
T»afra.

Selim Teker. 
Çıkrıkçı Mah 
Hı rsume ıı «ren*] 
yünde.
Bafra.

e r  Kti-

( Dilekçe özeti : Ellerindeki top
rakların namlarına tescili hakkın 
d a ).

Dilekçiler : 1934 - 1935 yıllarında Yugoslavya'dan yurda 
geldiklerini ve yerleştirilmiş oldukları köyde ellişer dönümlük 
birer arazi üzerinde ziraat yapmakta bulunduklarım beyanla, 
bu toprakların namlarına tescilini istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçilerin 2510 sa 
yılı Kanunun 7 nci maddesinde muayyen müracaat müddetini 
muhafaza etmiş bulundukları ve yardıma da muhtaç oldukla 
rı takdirde işgal ettikleri arazinin iskân yoliyle namlarına tes 
cili hususunun Samsun Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekillik cevabına göre 
bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma 
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7318 24 . V I . 1953

12088/11230 Zeki Kızılka/a. (D ilık çt özeti : A vu ka tlık  ruhsal

Cumhuriyet Cad. tıtnuesi verilm esi hakkında).

ı ı , Dilekçi : Kanuni ve mânevi vasıflan haiz bulunmasına rağ
Harbi ve - İstanbul. , , ,  . . . .  „ ,

men avukatlık ruhsatnamesi verilmemekte olduğunu beyanla.
itası hususunun sağlanmasını istemektedir.

Adalet Vekâleti, verdiği cevapta : Dilekçinin subay bulun- 
duğn sırada tekaüde sevkına âmil olan ahlâki durumunu izah
tan sonra, mezkûr tekaütlük işlemi aleyhindeki dâvasının da 
reddedilmiş olduğunu, Baro Meclisinin mütekaddim muamele
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

ve kararlara ve tezkiye varakaları münderecatına dayanarak 
kendisinin baro levhasına kaydının uygun olmadığına karar 
verdiğini, Vekâletin de bu kararı tasvip ettiğini, binnetice 
mânevi vasıflardan mahrum bulunduğuna kanaat getirilen mu
maileyhe avukatlık ruhsatnamesi verilemiyeceğini ve keyfiye-* 
tin daha evvel kendisine de tebliğ kılındığım bildirmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki itirazı üzerine Vekâlet
çe yapılan inceleme sonunda kendisine ruhsatname verilmesi
ne kanunen imkân görülemediği yolunda cira edilen tebligat 
üzerine idari kaza mercnne müracaatla Vekâletin mezkûr mu
amelesi aleyhine iptal dâvası ikame eylemesi lâzımgelirken bu 
lüzuma riayet göstermediği anlaşılmasına ve bu gibi aslında 
kaza merciince tetkik edilerek karara bağlanması gereken hu
susların komisyonumuzca incelenmesine İçtüzüğün 53 ncü mad
desinin vazifeye mütaallik hükümleri icabınca imkân görüle- 
memesine binaen vâki talep hakkında bu itibarla bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7319 24 . VI . 1953

1-089/11231 Adil Yılmaz. (Dilekçe özeti : İskân edilmesi
Dindoığru Malt. hakkında).
M ek tep  Ho. No. 8. 
Babaeski.

Dilekçi : 1951 yılında memleketimize gelerek Sivas'a sevk- 
edildiğini, buranın havasiyle imtizaç edemediğinden Babaes
ki Kazasına geldiğini, şimdiye kadar hiçbir yardım görmedi
ğini beyanla, bir an evvel iskân edilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçinin iskân hakkına 
sahip göçmenlerden olduğu tahakkuk ettiği takdirde iskân 
haklarından faydalandırılarak bir an evvel müstahsil hale ge
tirilmesi lüzumunun Kıkrlareli Valiliğine yazıldığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Î3tekle ilgili Başvekâlet cevabına göre 
bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7320 24 . V I . 1953

12094/11236 Kıza Balcı.
Pingeıı Köyünde 
Divriği.

Dilekçi : Kira ile ekip biçtiği arazinin göçmenlere dağı
tılmış olmasından şikâyet etmektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçinin işgal ettiği 
Hazine arazisi ancak kendi ihtiyacına kâfi gelecek miktarda 
ise eskisi gibi yedinde ipkası ve göçmenlere de başka yerden

(Dilekkçe öze ti : işgali altındaki 
toprağın kendisine terki hakkın
da).
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Dil*kç.« Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

toprak verilmesi ve sonucunun mumaileyh dilekçiye de duyu
rulması hususunun Sivas Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre 
bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7321 24 . V I . 1953

12096 /11238  R i fa t  K öprü lü .
S ağ l ık  M em urları  
O ku llar ın ı  b it iren ler  

D e r n e ğ i  B aşk am . 
A n k a ra .

(D ilekçe özeti 

h(ıl k ın d a ).

S ağlık  m em urları

Dilekçi : Sağlık memurlarının terfilerinin sağlanmasını ve 
hayvan yem bedellerinin de artırılmasını istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında 
Eütçe imkânsızlığı dolayısiyle dileğin halen tervici cihe

tine gidilcmiyeceği bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il

gili olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7322 24 . V I . 1953

12098/11240 Hüsnü Subaşı.
Unkapanı Kâtipçele- 
bi Cad. No. 22. 
İstanbul.

( Dilekçe özeti 
hakkında).

iskân  edilmesi

Dilekçi : 1950 yılından evvel Bulgaristan’dan göçmen ola- 
r,:k yurda geldiğini beyanla, iskân yardımından istifade etti
rilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yakısında : 2 . VIII . 1949 tarihinde 
serbest göçmen olarak yurda gelen ve geliş tarihinden itiba
ren kanunun tâyin ettiği süre içinde iskân talebinde bulunma- 
dığ’. anlaşılan dilekçi hakkında iskan bakımından bir işlem 
yapılmasına kanunen imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili Başvekâlet cevabına göre 
bu bapta komisyonumuzca da yapılacak bir işlem olmadığına 
ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat edebileceğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7323 24 . V I . 1953

12099/11241 A h m e t  E sen v e  ar.
A y d ı n  î l i  g ö ç m e n le 
rinden.
A v d ın .

(Dilekçe özeti : iskân yardımı ya
pılması hakkında).

Dilekçiler : 16 ay evvel yurda geldiklerini, kendilerine yal
nız inşaatta bulunmaları için yardım yapıldığını beyanla, diğer 
iskân yardımlarının da yapılmasını istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçilerin iskân mevauatı
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karşısındaki durumlarına göre iskân hakkına sahip göçmen
lerden oldukları tahakkuk ettiği takdirde bütün iskân hakla
rından faydalandırılarak bir an evvel müstahsil hale getiril
meleri lüzumunun Aydın Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili Başvekâlet cevabına göre 
bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

7324 24 . V I . 1953

(Dilekçe özeti : iskân edilmeni 
hakkında).

Dilekçi : Miirettep iskân yeri olan Niğde’de iş bulamadığın
dan Ereğli Kazasına gelerek burada ikamete başladığını be
yanla, mezkûr kazada iskân edilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçinin iskân hakkına 
sahip göçmenlerden olduğu takdirde dileğinin yerine getiril
mesi ve neticesinin kendisine tebliği lüzumunun Konya Valiliği
ne yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili Başvekâlet cevabına göre 
bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7325 24 . VI . 1953

(D ile k ç e  öze ti : Tekrar orduya 
alınm ası h a k k ın d a ). •

Dilekçi : Sekizinci tayyare alayı oto bölüğünde gedikli 
üstçavuş olarak görevli iken haksız ve kanunsuz bir şekilde 
tanzim kılman sicile müsteniden ordu ile alâkası kesildiğinden 
bahsile, tekrar tavzifi hususunun karar altma alınmasını iste
mektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Sicili itiba
riyle orduda istihdamı caiz görülmiyen dilekçinin, yetkili üst 
lerinin teklifi üzerine, 3779 sayılı Kanunun 14 ncü maddesine) 
gör-3 vekâlet onayı ile ilişiğinin kesilmiş olduğu bildiril'' 
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkında tanzim olunan sicilin, 
mevzuata uygun olup olmadığı noktasından tetkiki kaza mer
ciine ait olduğundan bu bapta komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

12108/11250 Ivemal öztürker.
¡Mustafa Çavuş Çift- 
diğinde.
Bolayır - Gelibolu.

P2107/ll?49 Şaban Şaşmaz.
Türbe Mah. de. 
Ereğli.

7326 24 . VI . 1953



I Hlekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

12323/11445 Abidiıı Onaran.
Eczacı Yüzbaşı, 
(jrülhane Tıp Akade
misinde.
Ankara.

13272/12366 1. Ekrem Niroıı.
Çarşıkapı Yeniokul 
So. No. 12/2. 
İstanbul.

13878/1.2924 Mustafa Çatıdır.. 
15694/14654 Tahılpazarı Mah.

Kirazlı So. No. 19 
Antalya.

(Dilekçe özeti : Nasbinin düzeltil 
m esi hakkında).

Dilekçi : Üsteğmenlik nasbinin, emsalleri gibi, 1 Mart 193(j 
olarak düzeltilmesine karar verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
aynı konu hakkında açmış olduğu dâvanın Askerî Temyiz 
mahkemesince vârit görülmiyerek reddedilmiş bulunduğu bil 
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasında mevcut 26 Eylül 1945 
tarihli ilâm münderecatına« nazaran dilekçinin nasıp tashihi 
baklandaki dâvası Askerî Temyiz mahkemesince esastan red 
dedilmiş bulunmasına göre aynı mevzua taallûk eden istek 
hakkında komisyonumuzca bir muamele yapılmasına mahal 
olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7327 24 . VI . 1953

(Dilekçi özeti : Harb malulü su 
yılması hakkın da).

Dilekçi : Harb mâlûlü olduğu halde vazife mâlûlü sayılarak 
hakkında bu yolda muamele ifa edilmiş bulunmasında, kanuni 
isabet göremediğini beyanla, vazife mâlûllüğünün harb mâ 
lûllüğüne çevrilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
aynı konu hakkında açmış olduğu dâvanın Askeri Temyiz 
Mahkemesince reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasında mevcut 28 . III . 1951 
gün ve 276/896 sayılı ilâm münderecatına nazaran dilekçinin 
aynı mevzu hakkında açmış olduğu dâva Askerî Temyiz Mah
kemesince reddedilmiş bulunmasına göre bu bapta Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 54 ncü maddesinin 2 nci fıkrası hükmünce 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7328 24 . V I . 1953

( Dilekçe Özeti : Emeklilik muo 
m elesin in kaldı nlmast hakkı nda).

Dilekçi : imtihanla intisap etmiş bulunduğu vaizlikten ya 
pılan yersiz ve mesnetsiz bâzı şikâyetler ve tekrar imtihana 
tâbi tutulmak üzere vâki davete haklı olarak icabet etmemiş 
bulunması yüzünden 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
B fıkrasına tevfikan ve kifayetsizliği ileri sürülmek suretiyle 
emekliye sevkedilmiş bulunduğundan şikâyet ederek mezkûr 
tasarrufun iptalini ve iadei memuriyet ettirilmesini istemek
tedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

Başvekâletin cevabi yazısında : 1304 doğumlu ve 30 hizmet 
yılım doldurmuş bulunan dilekçinin; vazifesinden istenilen is
tifade sağlanamadığı için zikrolunan maddci kanuniyeye tev
fikan emekliye sevkolundugu, iadei memuriyet ettirilmesine 
kanuni imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin sin durumu itibariyle vâki 
talebi üzerine komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7329 24 . V I . 1953

14806/13807 Abdürrahımın Şan. 
16329/15253 Özel İdare Mahmu

diye Şube«i Memur
larından.

( Dilekçi özeti: Mada!ilasının gön- 
(İn ilm esi hakkında).

Dilekçi : istiklâl Savaşında yedek subay olarak gösterdi
ği başarı ve gördüğü hizmetten dolayı, haiz olduğu harb ma
dalyalarının en büyüğünden daha üstün bir harb madalyasiyle 
taltifi 6 . II . 1339 tarihinde yüksek tasdika iktiran etmiş bu
lunduğu halde bugüne kadar sözü geçen madalyanın gönde
rilmemiş olduğunu beyanla, bir an evvel tarafına yollanması 
hususunun sağlanmasını istemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : istiklâl Sa
vaşı sırasında yararlıkları görülen subaylarımızın, hâmil ol
dukları madalyaların üstünde bir harb madalyasiyle taltif
leri yüksek tasdika iktiran etmiş ise de böyle bir madalya 
mevcut olmadığından vekâletçe alman bir karara tevfikan 
dilekçi ve emsaline bu taltifi müeyyit birer belge verilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu madalyanm harb liya
kat madalyası olduğu ve mezkûr 6 . II . 1339 tarihli kararın 
şümulüne giren subaylardan hiçbirine böyle bir madalya ve
rilmiş olmayıp yalnız sureti taltifi mübeyyin birer vesika gön
derildiği ve mamafih zikri geçen madalyanın darp ettirilerek 
eshabı istihkaka tevdi olunmak üzere yollanması lüzumunun 
Milli Savunma Vekâletinden tekrar Maliye Vekâletine yazıl
mış bulunduğu bu hususta yapılan muhabere neticesinde anla
şılmasına ve bu madalyanın hazırlanmasından sonra icabeden- 
lere verileceği tabiî bulunmasına göre vâki istek hakkında 
komisyonumuzca başkaca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7330 24 . V I . 1953
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16044/14986 Ahmet Kayıkçıoğlu.
E. K. İ. Ulaştırma 
Müdürlüğü Başam- 
barcı. Sicil No. 556. 
Zonguldak.

(l)ilekçe özeti : 788 sayılı Kanu
nun müseyyel maddesi hükmün
den faydalandırılması hakkında).

Dilekçi : 788 sayılı Memurin Kanununun müzeyyel mad
desinin, 5 ±34 sayılı Kanundan istifade eden bütün iştirakçile
re teşmili hususunun sağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr 
müzeyyel madde hükmünden faydalanamamış olan dilekçi ve 
emsalinin bu hükümden istifade etmelerini teminen yeni bir 
hviküm istihsalinin uygun görülmemekte olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği, düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgi
li olan ic'tek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal, bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7331 24 . V I .1953

16077/15014 Esma Turan.
Çönlü Nahiyesinde. 
Bandırma.

(Dilekçe özeti : Torunları üzerin
de damadına verilen hakkı vela
yetin ref’i hakkında).

Dilekçi : Kızının vefatı dolayısiyle yanına alıp tahsil, ter
biye ve bakımları ile meşgul olduğu torunlarını, istihsal ettiği 
velayet hakkına dayanarak elinden almaya ve yavrularını döv
meye ve kendisine maddi ve mânevi cebir ve hakarette bulun
maya teşebbüs eden damadından şikâyet ederek hakkı velaye
tin kendisine tevdiini istemektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

7332 24. V I . 1953

16116/15051 Cemil Hüner ve ar.
Alaca Birliğinde 1. 
Uz. Oııb. (11400). 
Alaca.

(Dilekçe özeti : Jandarma onbaşı
larına ait verilen kanun lâyihası
nın intaç buyurulması hakkında).

Dilekçiler : Jandarma meslekinde az bir ücretle ve 20 yıl 
emek verdikten sonra ayrılan temditli jandarma erbaşlarına 
aylık bağlanmasını derpiş eden lâyihanın kanuniyet kesbetme- 
sini dilemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7333 24 . V I . 1953
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(Dilekçe özeti : Jandarma Kanu
nunda tadilât yapılması hakkın
da ).

Dilekçi : Jandarma meslekinde geçen 6 sene bir aylık tem
ditti jandarma onbaşılığı hizmetinin emeklilik müddetinin he
sabında nazarı itibara alınmasını temin için Jandarma Kanu
nunda tadilât yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7334 24 . V I . 1953

(Dilekçe özeti : Ordu Hizmet Ta
limatının 699 ncu maddesinde de
ğişiklik yapılması hakkında).

Dilekçi : Ordu Sicil Yönetmeliği ve Dahilî Hizmet Talimat
namesi ve Askerî Ceza Kanununun 171 nci maddesi ile yarbaylık 
rütbe, mesuliyet ve salâhiyetinin albaylığa muadeleti kabul ve 
teyit edilmiş bulunmasına binaen Ordu Hizmet Talimatının 699 
ncu maddesinin E fıkrasındaki «muzika da iştirak eder» kay
dına yarbay kelimesinin de eklenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki tadil teklifinin tetkiki komisyonu
muza ait vezaif cümlesinden bulunmamasına mebni talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7335 24 . V I . 1953

(Dilekçe özeti : Bir kanun teklifi
ne dair).

Dilekçi : Esat Emin denilen kişinin, muhacirlikle hiçbir 
gûna alâkası bulunmadığı halde ve hattâ kendisinin dilekçe
sinde zikrolunan durumuna rağmen iskân mevzuatına istinaden 
ve haksız bir şekilde ve hile ile emlâki milliyeden emlâk ve 
arazi iktisap etmiş bulunduğunu bu hususu teyit eden ve Maliye 
Vekiline, keza İstanbul Defterdarlığına yazdığı yazıları ekli 
olarak takdim ettiğini ifade ve ihbar ederek bu ve emsali du
rumdaki şahıslar tarafından haksız bir surette ve hile ile ikti
sap edilen malların Halkevlerinin geri alınmasına dair olan 
Kanuna müşabih bir kanunla istirdat olunmasını ve vergi ka
çakçılığı ile olan alâkasından dolayı da adı geçen hakkında 
takibat ifasını ve mumaileyhin yapılacak tahkikatın selâmeti 
bakımından İstanbul ve Ankara’dan uzaklaştırılmasını talep 
etmektednv

16200/15130 Hâşim Nahit Erbil.
Muharrir ve Avuıkat 
Nazifibey So. No. 54 
Kadıköy - İstanbul.

16185/15115 M. Kâmil Toppare.
Feritbey So. No. 4. 
Kadıköy - İstanbul.

16143/15076 Süleyman Sözener.
Belediye Yazı İşleri 
(Kalemi Dosya ve 
Tahrirat Memuru. 
¡Balıkesir.



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kuran ve ııe sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesine göre komisyonumuzca bu sıfatla kanun teklifinde 
bulunulamıyacağına, keza idari ve cezai takibat ifasının da 
alâkalı idari ve adli makamata aidiyetine mebni vâki talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7336 24. V I . 1953

16228/15158 Ebülhüda (receı- 
ve ar.
Zikri Tuzla.«] Kan
tarcı« ı.
Siirt).

(Dilekçe özeti : Maaşlı kadroya 
alınmaları hakkında).

Dilekçiler: inhisar tuzlalannda çalışan kantarcıların eskiden 
olduğu gibi maaşlı kadroya alınmalarını istemektedirler.

Geroği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7337 24 . V I .1953

16230/151(50 Ahmet Kayhan. • ( ¡Mlekçı özeti : İçişleri tâli me-
Tahrira t Kâtiıbi. »varlarına kadro temini hakkında)
Yüksekova. Dilekçi: 20 yıllık hizmet müddeti içerisinde ancak 3 defa terfi 

edebilmiş bulunduğunu ifade ederek terfi şartlarını ihraz ettik
leri halde kadrosuzluk yüzünden mağdur olan tâli memurlar 
için kadro teminini, aksi takdirde emeklilik muamelelerinde 
müktesep maaş derecelerinin esas tutulması için gereken ka
nuni tadilâtın yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele 
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7338 24 . V I . 1953

16237/15167 Şayan Yavuz.
A. K a v a k  B a şö ğ re t

meni Y a v u z  y an ın da  
R evkoz - İstanbul.

( Dilekçi özeti 
hakkında).

Aylık bağlanması

Dilekçi : Pederinin vefatı tarihinde 20 yaşını doldurmuş 
bulunduğu için kendisine yetim aylığı bağlanamadığını ve 
bu yiizden halen muavenete muhtaç bir durumda bulundu
ğunu ifade ederek yeni Emeklilik Kanunundan kendi durumun
da olanların da faydalandırılması esbabının temin buyurul- 
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il-
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gili bulunan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7339 2 4 .V I .1953

11)24.1/15175 .leaıı Balatti.
Beyoğlu Galatasaray 
Veniçarşı Cad.
No. 40.

İstanbul.

(Dilekçi özeti : Devlet Şûrasının 
bir kuramını iptali hakkında).

Dilekçi : Sahibi bulunduğu eve ait ve umumi tahrir sı
rasında (1932 yılında) takdir olunan irada mütaallik Devlet 
Şûrasında açtığı dâvanın intizamı âmmeye taallûk eden müru
ruzaman ciheti nazarı itibara alınmaksızın reddedilmiş bulun
duğundan şikâyet ederek mezkûr dosyanın celp ve tetkik bu
yurulmak suretiyle yerinde olmıyan Vergi Temyiz Komisyo
nu ve Devlet Şurası kararlarının iptal olunmasını istemekte
dir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan talep hakkında Teşkilatı Esasiye Kanununun 54 
ncü maddesine göre komisyonumuzca yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7340 24 . V I .1953

1 (>249/15179 Vah ya Tapan ve av. (Dilıkçe özeti : Maaşlı kadroya
Başmüdürlük Kan- ulutmaları hakkında).

. J ‘ 1M Dilekçiler : Tekel İdaresi emrinde ve tuzlalarda çalışan
kantarcıların vâki mağduriyetlerinden bahsile eskiden olduğu 
gibi bunların yine maaşlı kadroya alınmalarını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre vâki talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7341 24 . V I . 1953

1 (¡250/151SO Emin Örenel ve ar. (Dilekçe özeti : 5242 sayılı Ka-
Karşıyaka Lisesi n un d an faydalandırılmaları lıak-
lieden Eğitimi kında).
Ö ğretm en i .
- 'Karsıvaka - İzmir.

Dilekçiler : Kendileri gibi ilk tedrisattan orta tedrisata geç
miş olanların 3656 sayılı Kanunla nazarı itibara alınmamış bu
lunan 10 - 15 yıllık mesbuk hizmetlerinin ilk tedrisat öğretmen
leri misüllü ve 5242 sayılı Kanundan faydalandırılmak suretiy 
le nazarı itibara alınmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili



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

bulunan talep hakkında komisyonumuzca bu sıfatla yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7342 24 . V I .1953

16285/15214 Salâhattin Togay.
D. D. Yolları özlük 
İşleri memurların
dan.
Ankara.

(D ilek çe  özeti : G elir  V ergisi K a 
nu nunun tadili h a kk ın d a ).

Dilekçi : Bir hastalık neticesinde sağ gözünü kaybetmiş bu
lunduğunu ifade ederek Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü mad
desi ile her iki gözden mahrum olanlar için tanınan muafiyetten 
kendi durumunda olanların da istifade edebilmelerini teminen 
zikrolunan kanunun birinci maddesinde değişiklik yapılmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifa
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7343 24. V I .1953

16259/15189 Yusuf Altay. (D ilek ç e  öz e ti : Z iraa t B ankasm -
Gezilci Sağlık Memm- dan ev  inşaatı için  k red i verilm esi
ru. 2087. h a k k ın d a ).
Çay ol i. Dilekçi : Ev yaptırmak üzere Ziraat Bankasından 1 000 lira 

kadar bir para yardm yapılmasını istemektedir.
Gereği düşünüldü : Dilekçinin; bu mevzu ile iştigal eden 

Emlâk Kredi Bankasına müracaatta muhtar bulunmasına bina
en vâki talebi üzerine komisyonumuzca yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

7344 24 . V I . 1953

16300/15229 Hüseyin Nalçacı. ( D ilekçe öze ti : Jandarm a E ra t
Birlik Yazıcısı. K anun und a  değişik lik  yap ılm ası
II. Uz. Onb. ha k k ım la ).
İskilip.

Dilekçi : Uzatmalı jandarma eratının almakta oldukları 
ücretin azlığından dolayısiyle kendi durumundan şikâyet ve 
tazallümü hal ederek bunların da Barem Kanunu şümulüne 
alınmalarını temin için Jandarma Erat Kanununda değişiklik 
yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ-
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kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7345 24 . V I . 1953

16310/15237 Cafer Sadık Sevük.
Hukuk Fakültesi öğ- 
renlciterinden.

Smıf II, No. 4502. 
Cebeci - Ankara.

( D ilekçe öze ti : 5434 sayılı K a 
nunda değişik lik  yapılm ası hak

k ın d a ).

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun meriyet tarihinden önce ve 
fat edenlerin yüksek tahsile devam eden evlâtlarının da 20 
yaşma kadar maaşlarını alabilmelerini ve dolayısiyle kesilen 
yetim maaşının iadeten tahsis olunabilmesini temin edecek şe
kilde mezkûr kanunda değişiklik yapılmasını istemektedir..

Gereği düşüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâkalı 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir mua
mele olmadığına karas verildi.

Karar No. Karar tarihi

7346 24 . V I .1953

16315/15242
18273/17000
18383/17107

Halide Aytuğ. 
Ihımhıpmar Malı. 
O r tao k u l  Sı». Xn. 24. 
Balıkesir.

(D ilek ç e  öz e ti : O ğu llarına  ait k e
silen yetim  m aaşlarının iadeten  
tahsis olunm ası h a k k ın d a ).

Dilekçi : 18 yaşını ikmal etmiş olmaları dolayısiyle oğul
larına ait kesilen yetim aylıklarının her ikisinin de tam teşek
küllü heyeti sıhhiye raporu ile sabit olan mâlûliyetlerine bina
en ve 4001 sayılı Kanunun 5 nci maddesine tevfikan iadeten; 
tahsis olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup ve nite
kim Devlet Şûrası tarafından da süre aşımından reddedildiği 
anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifası
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7347 24 . V I . 1953

16319/15246 Abdürraihnran özer 
9. Hv. üs. tkıını! Su
bayı IIv. Yer. Bıı!>. 
t znıi r.

( D ilekçe  özeti : 5950 say ılı K a 
nunda değişik lik  yapılm ası hak
k ın d a ).

Dilekçi : 5950 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
ve sıhhi mazereti dolayısiyle uçuştan ayrılmış olan subayların 
durumunun bu kanunla nazarı itibara alınmamış bulunduğun
dan bahsile kendi ve emsali durumda olanların zikrolunan ka
nundan faydalanmaları için bunun makable teşmil olunması 
talebinde bulunmaktadır.
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Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele 
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7348 24 . V I . 1953

10^20/15251, F et t a h Uğuzatsı.
örf a Cad. Kara ca
mii No. 200. 
Diyarbakır.

(D ilek çe  ö z d i  : D ilekçe K o m isy o 
numu, kurura bağlanm ış alan bir  
ta leb in  yen id en  incelem eyi tâbi 
tu tulm ası h a k k ın d a ).

Dilekçi : Generalliğe terfi ettirilmesi hakkında Yüksek 
Meclise vâki müracaatı üzerine; Dilekçe Komisyonu tarafın
dan ittihaz buyurulan 16 . I . 1952 tarih ve 1479 sayılı ret 
kararına mesnet olan vekâlet yazısının ve vekilin izahatının 
yanlış olduğunu, zira kendisinin aldığı müspet sicilin Erkânı 
Harbiyei Umumiye Riyasetince de tasdik edilmek suretiyle 
kesbi katiyet edip, Askerî Şûradan muvafık rey toplayamamış 
bulunduğu yolundaki beyanında 4273 sayılı Kanuna ve sicil 
talimatma tevafuk etmediğini, keza bu mevzuda idari bir 
dâva da açmamış olduğunu belirterek mağduriyetinin önlen
mesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : içtüzüğün 57 nci maddesi muvacehesin
de taler» hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7349 24 . V I . 1953

H>.‘(47 15270 Ahmet Nahir.
Kaza Köyler Kâtibi. 
Bandırma.

(D ilek ç i üzeli : d e l ir  Vere/isi K a
nununun tadili h a k k ın d a ).

Dilekçi : 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nui mad
desinin; kendi durumundaki dar gelirlilerin de istifadeleneceğ’ 
şekilde tadil edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca bu sıfatla yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7350 24 . VI . 1953

16353 15270 Necati Sakır. (Dilekçi özeti : Memuriyet talebi
■ Ko'malpaışa Malı. 212 m dair).

) \' (ı 2 : ] .
|. Dilekçi : ikisi tahsilde ve an büyükleri 15 yaşında olmak

üzere 3 kız kardeşine bakmak zorunda ve kendisi de Halep Ka
tolik kolejinde tahsil görmüş bulunduğu halde her hangi b”  
iş temin edemediğini ve dolayısiyle perişan bir duruma düş-/
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tüklerini ifade ve tazallümühal ederek yurdun her hangi bir 
yerinde ve her hangi bir vazifeye imtihanla tâyin olunması için 
yardımda bulunulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko
misyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7351 24 . VI . 1953

IHH.')«»/1 .'>282 Ali Güvenir ve ar. (D ilekçt özeti : Mtuuşlannın arlı

Cekmeeeli Oaıım ninnisi hakkında).

İ m a n ı  ı.

Hayrat hademe kain
den.
Kilis.

Dilekçiler : Almakta oldukları 60 - 75 lira arasın
daki ücretlerinin; bugünkü ağır geçim şartlarına tekabül 
etmediğini ifade ederek artırılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko
misyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verldi.

Karar No. Karar tarihi

7352 24 . VI . 1953

1 (İ43!) 15:î')2 tdrİK <îün«r. (Dilekçi özeti : Terfih dileğini
Balat Kürk('ü(;esıiH' dair).
Ko. No. 14. 
İstanbul.

Dilekçi : 18 yıllık hizmetten sonra sıhhi vaziyetine binaen 
ve 3779 sayılı Kanun gereğince âdi mâlûl olarak ve başgedikli! 
rütbesi ile donanmadan ayrıldığım ve tahsis olunan 56 lira gibi 
cüzi bir maaşla geçinemiyerek sefil bir duruma düştüğünü 
ifade ederek kendisi ve emsallerinin terfihi esbabının istikma 
lini dilemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko
misyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Massa.

7353 24 . VI . 1953

lt>467 1536?) Yusuf Kıran. (Dilekçi özeti : Mahkemece berael
Aşağıkaratfaküı ettirilen oğlunun kaatilinin ceza-
Kövün«le. hntd ı ninnisi hııkknıda).

Dilekçi : 30 sene hapse mahkûm edilip Temyiz Mahkeme
sinin emri ile tahliye ve bir müddet sonra da beraet ettirilmiş 
bulunan oğlu Mehmet Kıranın Kaatili Ali Karaçoban’ın ceza
landırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesine göre; tebdil, tağyir ve tehiri infazına cevaz bulun- 
mıvan bir mahkeme ilâmına taallûk eden talep hakkında bu
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takımdan komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

7354 24 . V I . 1953

16471/15373 Ömer Talaş. (Dilekçe özeti : Temditti jandar
ma onbaşılarının barem içine alın
maları talebine dair).

Dilekçi : Her türlü memuriyet haklarından mahrum ola
rak ve nihayet aldıkları 105 lira ücretle; kalabalık bir aileyi 
geçindirmekte olan temditli jandarma onbaşılarının da terfih
leri bakımından baremin en az derecesine alınmak suretiyle 
ücretlerinin maaşa çevrilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifini icabettiren 
talep hakkında; komisyonumuzca ve bu sıfatla yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7355 24 . V I . 1953

(Dilekçe özeti : Terfih talebine 
dair).

Dilekçi . Sıtma Savaş Sağlık koruyucularının almakta ol
dukları ücretlerin ve verilen hayvan yem bedellerinin çok az 
bulunduğundan bahis ve tazallümühal ederek bu meslek men
suplarının da mübaşirler ve P. T. T. dağıtıcıları gibi maaşlı 
kadroya alınmak suretiyle terfih edilmelerini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca bu sıfatla yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7356 24 . V I . 1953

16482/15384 Abdülcebbar Yıldı
rım er.
Sıtma Savaş Bölgesi 
Merkez Şubesi Sağ
lık Koruyucusu. 
Siird.

Jandarma Komutamı 
Yardımcısı. 
Karahasanlı - Ava
nos.

16484/15386 S. Hadis özerdem.
I). I). Y. 3. İpletme 
Sorumlu Saym<a'ndı,k 
Memuru. S. 51826. 
Alsanicak - İzmir.

(Dilekçe özeti 
ne dair).

Terfi nıuamelesi-

Dilekçi : Askerlikten terhisini mütaakıp 5585 sayılı Ka
nunla tâyin olunan 3 yıllık müddet içerisinde memuriyete tâ
yini için müracaat etmiş ve buna ait vesaik de yedinde mevcut 
bulunduğu halde dilekçesinin ziyaa uğramış olduğundan dolayı 
askerlikte geçen müddeti hizmetinin ilk terfiinde nazarı itibara 
alınmadığından şikâyet ederek bu hususta bir karar verilme
sine ve bu kabîl hallere mahal bırakılmaması için de zikrolu- 
nan kanunda değişiklik yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki ihtilâfın halli kaza merciine ait
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bulunmasına ve kanun teklifinde bulunmaya da komisyonu
muzun yetkili olmamasına binaen talep hakkında bir muamele 
ifasına mahal görülemediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

7357 24 . V I . 1953

1 (>45)8/il 5397 < >rtialköy M ulıta/n 
ve ar.
Sürmeme.

(Dilekçe özeti : 5524 sayılı Kanu
nun tatbik müddetinin uzatılması 
hakkında).

Dilekçi : Memleketlerinden hariç yerlerde bulundukları 
için nüfus tescil işlerini ikmal edemediklerini belirterek tescil 
edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan çocukların tesciline 
ve gizli kalmış nüfus vakalarının cezasız olarak kaydına dair 
olan 5524 sayılı Kanunun tatbik müddetinin uzatılmasını iste
mektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7358 2 4 .V I .1953

H*.">02/.1 r>4()1\ Me)h m d  Öztürk.
TavşanıLı Maili, de. 
Merkez Olcıılu kar
şıısıınıda.
Karaeabev.

(Dilekçe özeti : Emeklilik Kanu
nunda değişiklik yapılması hak
lında).

Dilekçi : Bulgaristan’da yapmış olduğu öğretmenlik hiz
metinin de tekaütlük hakkına sayılabilmesi için Emeklilik Ka
nununa bir fıkra eklenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca bu sıfatla yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7359 24 . V I . 1953

16505/15404» Mehmet, Yakaır.
1. JIv. Üs. Per. 
IIv. Yer. Üstğnı. 
Eskişehir.

Sb
(Dilekçe, özeti 
si hakkında).

Nasp düzeltilme-

Dilekçi : 13 Temmuz 1949 tarihinde terfi müddetini ikmal 
etmiş olmasına ve 30 Ağustosa kadar da uçuculuktan ayrılarak 
katıldığı kara kıtasındaki âmirleri tarafından sicilinin tanzim 
edilerek zikrolunan tarihte terfi ettirilmesi gerekirken, sicil 
mevzuatı hilâfına yapılmıyan bu muameleden dolayı açtığı dâva
nın ihtiva ettiği ve havacılığa iadesi talebinin 3410 sayılı Ka
nuna göre dâva mevzuu olamıyacağından, nasıp tashihi talebi
nin de keza temyiz mevzuu yapılamıyacagından dolayı redde-
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Komisyon kararı vc ne sebepten verildiği

dilmiş bulunduğunu ifade ederek nasbinin 30 Ağustos 1949 ola
rak düzeltilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yapılan muamelenin mevzuata tevafuk 
veya ademi tevafuku cihetinin tetkiki Askerî Temyiz Mahke 
meşinin vezaifi cümlesinden olmasına keza 3410 sayılı Ka
nunla dâva mevzuu yapılamıyacağı belirtilen ahvalden dolayı 
teşriî yoldan da müdahale olunmaması emsal müracaatlar do- 
layısiyle ittihaz buyurulan Yüksek Meclis kararlariyle takar 
riir etmiş bulunmasına binaen talep hakkında bu bakımlardan 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7360 23 . VI . 1053

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

>405 M usta fa Coşkun . ( Dilekçe özeti : Maaşlı kadroyu
Ordu Dotuattfnı Ana ahuma*) hakkında).
Depolar  K. lığı I. 
\<». b Ağ. SI. Depo 
sıı Sarnıç l ’ slası. 
Ktliık - An/kara.

Dilekçi : Ücretli olarak çalışmakta olduğu askerî memur 
luktaki kadrosunu 1944 senesinde 4644 sayılı Kanunun bi 
rinci maddesinin 2 nci fıkrası ile maaşa çevrilmesi gerekir
ken Milli Savunma Vekâletinin o tarihteki yanlış görüş ve 
Biitçe Komisyonuna yaptığı teklif dolayısiyle ve ilişik yazış
ma öreneklerinin tetkikmdan da anlaşılacağı veçhile bu ha 
tali muamele bilâhara anlaşılmış olmasına rağmen; mütefer
rik müstahdemler mipillû muameleye tâbi tutulmak suretiyle 
kendisinin ve emsallerinin mağdur edilmiş bulunduğunu ifade 
ederek hazırlanmakta olan Barem Kanunu lâyihası ile bu 
mağduriyetlerine son verilmesini istemektedir.

İlişik yazışma örnekleri filhakika dilekçinin vâki beyanını 
miieyyit bulunmakta ancak isinin Askeri Temyiz Mahkemesin 
ce dileği aleyhine karara bağlanmış bulunması bakımından 
muamelenin idari yoldan ıslahı cihetine gidilememekte bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifini mutazammm 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca bu sıfatla yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7361 24 . V I . 1953

•>410 Nuri Kooat-iirk ( Dilekçe özeti : Ücretlerinin artı-
ve ar. nlması hakkında).
Ueledive Tabibi ■ , . . . . . , , ,Dilekçiler : ifa ettikleri devam resmiye odacılıklarında al

makta oldukları ücretlerin azlığından bahs ve tazallümühal ede Adıvanıaiı. , , . ,rek artırılmasını istemektedirler.
Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele 
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7362 24 . VI . 1953

( Dilekçe özeti : Emekli Sandığı 
Kanun tında- değişiklik yapılması 
hakkında).

Dilekçi : Şehit yetimlerinden olup da eski Emekli Kanunu 
hükümlerine tevfikan maaşları kesilenlerden malûl ve mua
venete muhtaç durumda bulunanların da Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Kanunundan istifadesini derpiş eden ve 
Kars Mebusu Teaer Taşkıran tarafından yapılan kanun tekli
finin biı an önce kanuniyet kesbettirilmesini dilemektedir.

Gereği düşünüldü Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7363 24 . VI . 1953

I (¡526 /1542-4 Fasnikı Atabek.
Saadet Cad 26-A. 
Samsun.

! (¡555/154,51 Hüseyin fMiknel-.
\'allıidemm iif Çilmili 
So. No. 7.
Üsküdar - îs'taıvbul.

(Dilekçi özeti : Müstahdemleri 
hakkı teminat tanınmasına dair).

Dilekçi : Devlet ve belediye hastanelerinde çalışan müstah
demlere de teminat hakkı tanınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele 
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7364 24 . VI . 1953

16565/15401 Dr. Kâzım Mıihçv- 
oğlu.
Onman Umum Mü
dürlüğü Fen Heyeti 
Âzası.
Ankara.

11>•)(>(>-154(i2 Dr. Rıdvan l ’ nuar.
Ormnıi Umumi .Mü
dürlüğü Keıt Heyeti 
Azası.
Aıiık ara.

(Dilekçe özeti : Emekli Sandığı 
Kanunundu yapılacak olan deği
şi klik hal;kında).

Dilekçiler : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunda yapılacak olan değişiklik esnasında; 1929-1943 yılları ara
sında mesleki bilgilerini artırmak üzere Hükümet tarafından 
ecnebi memleketlere gönderilmiş olanların buralarda geçirdik
leri müddetlerin de emsaPari gibi fiilî emeklilik müddetlerinde' 
nazarı itibara alınması esbabının istiknıalini dilemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ i 
kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzua bir muamele
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

ifasına mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

7365 24 . VI . 1953

16f>98/15491 Rıza Akay.
L7240/16050 Bostancı D. 1 

¿•i 2. Başkam. 
Bostancı - tstanıbu

( Dilekçe özeti : Türkiye Cumhuri- 
Oca- yeti Emekli Sandığı Kanunundu

değiişklik yapılmam hakkında).

Dilekçi : Evvelce Devlet memuriyetinde çalışmakta iken 
muhtelif sebeplerle ve tazminat almak suretiyle ayrılmış olan
lardan tekrar memuriyete intisab edenler için de; 5434 sayılı 
Kanunun 102 nci maddesine mümasil bir tedvinle geçirmiş ol
dukları müddeti hizmetlerinin tazminatlarını iade etmeleri 
kaydi ile halihazır müddeti hizmetlerine ilâve olunmasının 
kabul buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele 
ilasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7366 24 . V I .1953

I6613/İÖ501 Sırrı Savaş.
Fatih Karadeniz 
(/ad. Müftü Haımaım 
So. No. 20.
İstemimi!.

(Dilekçe özeti : 5434 sayılı Kanu
nun 32 nci maddesinin makable 
teşmili hakkında).

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle ve bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden sonra emekliye ayrılacak olan 
polis mesleki memurları için tanınan yıpranma zammından bu 
tarihten önce emekliye ayrılmış olan kendi durumundaki mes
lek mensuplarının da faydalandırılmalarını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele 
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7367 24 . V I . 1953

1'6620/Il5f>08 Mehmet Naılçacu.
i ki çeşni elik! 436 rıcı 
So. No. Sİ.
İzmir.

fDilekçe özeti : Polis memurluğu
na iade olunması hakkında).

Dilekçi : Çalışmakta olduğıı polis stajiyerliğinden sebepsiz 
olarak ihraç edilmiş bulunduğundan şikâyet ederek iadei me
muriyet ettirilmesini dilemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin; aynı mealde ve daha önce 
yaptığı müracaat üzerine selef komisyon tarafından 1548 sayı
lı bir karar verilmiş bulunmasına ve talebin tetkikinin esasen
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

kaza merciine aidiyetine binaen komisyonumuzca yeniden ya
pılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7368 24 . VI . 1953

(Dilekçe özeti : Bir kanun tekli fi
ne dair).

Dilekçi : Cezai mesuliyet bakımından memur sayılan temdit - 
li jandarma onbaşılarının sair memur haklarından faydalandı
rılmamak suretiyle mâruz bırakıldıkları mağduriyetten kurtarıl
maları için bir kanun teklif olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kanun teklifinde bulunmıya yetkili ol- 
mıyan komisyonumuzca vâki talep üzerine yapılacak' bir mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7369 24 . VI . 1953

(Dilekçe özeti : Düğünlerde Men'i 
taraf ut hakktndaki Kanunun cid- 
diyetl-c tatbikinin temin buyurul - 
ması hakkında).

Dilekçi : Muhtelif sebep ve vesilelerle resmî ve gayriresmî 
eğlence ve ziyaretler dolayısiyle yapılan israfatın fakir olan 
milletimizin içtimai ve iktisadi bünyesi üzerinde tevlit ettiği za
rarlı duruma işaret ederek Düğünlerde Yapılacak îsrafatıu 
Men’i hakkmdaki Kanunun bütün şümulü ile ve ciddiyetle tat
bik olunması esbabının temin buyurulmasını istemektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

7370 24 . V I . 1953

(D ilek ç e  öze ti : D ilekçe  K om isyo - 
' nünün 15 . İV  . 1952 gü n  ve 3348

sayılı kararm a itira z ).

Dilekçi : İstanbul'da; kapalı çarşıda kendininki de dâhil 
yanan 300 kadar dükkân için ve yapılan tamirat dolayısiyle 
kendilerinden belediyece, kanunsuz olarak tahsil edilen para
lardan bir kısmının; bâzılan vaktinde müracaat ederek Devlet 
Şûrasından lehlerine karar aldıkları için kendilerine iade edil
diği halde müddetlerini geçirmiş olduklarından dolayı, bir kı
sım dükkân sahiplerinden (Devlet Şûrası ilâmı ile muamele
nin gayri kanuniliği taayyün etmiş bulunmasına rağmen ve 
el an) tahsilâta devam olunmasındaki gayri kanuniliğin gide-

16656/15541 Abdüşşokûr (Kiler.
Aksaray Munatpaşa 
Mahi imam Mesut 
¡Ko. No. 11.
İstanbul.

16635/15250 Osmıaıı tmaınoğlıı.
Cumhuriyet Midi. 
No. 34.
KayHeuM.

16632/15517, Mehmet Biçer.
J. Bildiği onbaşıla
rından .
Yeşilova - Burdur.



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

rilmesi için yaptığı müracaat üzerine; Dilekçe Komisyonunca 
ittihaz buyurulan ve işin kaza merciine intikal etmiş bulundu
ğundan dolayı komisyonca her ne suretle olursa olsun müda
halede bulunulamıyacağına dair olan 3348 sayılı kararın isa
betsiz olduğundan bahsile bu dükkan sahipleri için yetaiden 
bir karar ittihaz edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : İçtüzük hükümlerine göre; komisyonu
muzca yeniden incelenmesi kabil olmıyan talep hakkında bir 
muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7371 24 . VI . 1953

i Dilekçe özeti : Gaabolunun miras 
hakkına mukabil Garp vilâyetle
rinden birindi mübadiller misillû 
kendisine yer verilmesi hakkında)

Dilekçi : Erzurum’da; kendisine irsen intikal etmiş bulu
nan miras haklarının gasbolunduğ-undan şikâyet ederek buna 
mukabil Garp vilâyetlerinden birinde mübadiller gibi kendisi
ne yer verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin; daha önce ve aynı mealde 
vâki müracaatları dolayısiyle selef komisyonlar tarafından ka
rar verilmiş ve vâki ihtilâfın tetkikinin esasen kuzu merciine 
ait bulunmasına ve mübadil sıfatını haiz olup olmadığına göre 
hakkında tatbik olunacak muamelenin ifası da alâkalı Vekâ
lete aidiyetine binaen bu kere vâki talebi üzerine de komisyo
numuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7372 24 . V I . 1953

16668/15553 Müıuiıp Atasever.
Şeyhliler Maili, de. 
Kr/.umm.

1.6678/15563 İsmail öztürk. (Dilekçe özeti : Harem dahiline
Özel İdare TaJısil- alınmaları hakkında).

Dilekçi : Özel idare tahsildarlarının da Maliye tahsildarları
< avtMı. gibi barem şumulune alınmalarını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâkalı 
olan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7373 24 . V I .1953
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(Dilekçe özeti : 4455 ■saydı Kanu
na ek bir kamın çıkarılması hak
kında).

Dilekçi : Ordu birlik ve müesseselerinde çalışan sivil muamele 
memurlarının da sair müstahdemler misillû ve Milli Savunma 
Vekâletince tâyin olunacak kıyafette verilecek elbise ile ilbas 
olunmaları ve verilmiyen haklarının da verilmesi için 4455 sayılı 
Kanuna ek bir kanun çıkarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâkalı 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele 
olmadığına karar vefildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. ad], soyadı ve adresi Komisyon karam ve 11e sebepten verildiği

7374 24 . V I .1953

16713/15598 Abdufch Balkır.
Askerî İnışaat ve Em
lâk Müdürlüğünde 
Memur.
Balıkesir.

16715/15600 Mehmet. Uy^ur.
Frenimi Savaş Kuru
ta Göllköy Şubesi 
Merkea Sağlık Me- 
mııırıı.
Oi'dır.

(Dilekçe özeti : Sağlık meınurUtn- 
ııtıı Tıp Fakültesine kabul olun
maları için bir kanım teklif edil
mesi hakkında).

Dilekçi : Diğer meslek okulları mezunlarına tanınan yüksek 
tahsil yapma imkânının Sağlık memurları okulu mezunlarına da 
tanınarak Tıp Fakültesine kabul olunmaları için bir kanun teklif 
olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâkalı 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7375 24 . V I . 1953

16727/15606 Kâmil Koca.
Meydan Malı. de. 
Ermenek.

(Dilekçe özeti : Veraset istihkak 
dâva mürur zamanının ve sukutu 
hak müddetinin ka leli n İm ası veya 
uz at duta s 1 ha k k mı l a,).

Dilekçi : Tereke üzerindeki haklarım takipten âciz bulunan 
yetim ve fukaraların bu haklarının zıyaaına sebebiyet verilme
mesi için sukutuhak müddetinin kaldırılmasını ve dâva müruru
zamanının da 20 - 30 seneye çıkarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâkalı 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7376 24 . V I .1953
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170S,S/ir>!l1!) 
1S 4 4 7 /1 717 K

D ilekçe
No.

10339/W>0!>

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

Hımhan Cik-oikoghi. 
Y iiksiek Mühendis.
K unııl »arar ı Yırk usu 

23.
Tophane İMtwıinl>U‘

t xxert inee.
Malâve Veanedian 
I ¿ûtfi A rsliiın yamn- 
da.
Mahiri r1.

( Dilekçe özeti : Kıdeminin artı
rt I meısı h ak İri ada ).

Dilekçi : Tekel İdaresinde çalışmakta iken almakta oldu
ğu 550 lira ücrette üç senelik terfi müddetini doldurduğn hal 
de terfi inin yapılmaması yüzünden yedi aylık ücret farkım 
kaybettiğini beyanla, bu müddetin kıdemine eklenmesini iste
mektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi
nin Tekel İdaresinde görevli iken 550 lira ücrette üç senelik 
kıdem müddetini doldurmuş ise de vekâletçe tetkik edilen tez
kiye fişlerine göre yükseltilmesi uygun görülmemiş ve bilâha- 
ra başka bir vazifeye naklen tâyin edilerek idareden ayrılmış 
olduğu ve yapılan muamelede bir haksızlık ve kanuna aykırı
lık bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi kaza merciince ince
lenerek karara bağlanması lâzımgelen hususlardan olmasına 
ve mumaileyhin hulâsası yukarıya alınmış bulunan dilekçesi 
münderecatına nazaran aynı konu hakkında açmış olduğu dâ
va Devlet Şûrası 5 nci Dairesince süre aşımı noktasından red
dedilmiş bulunmasına ve yine mezkûr dilekçede iddia edil 
diği gibi müddetin hesabında maddi bir hata varsa bu hata
nın ıslahı için her vakit merciine müracaat edilebileceği gibi 
tashihi karar yoluna da başvurulabileceğine ve binnetice Teş
kilâtı Esasiye Kanunumuzun 54 ncü maddesi, bu işin tekrar 
komisyonumuzca incelenmesine imkân vermemekte olmasına bi
naen, vâki talep hakkında bu bakımlardan muamele ifasına ma
hal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7377 24 . V I .1953

(Dilekçe özeli : Tekaütlük hakkı 
um tarmnrıasına dair).

Dilekçi : Vâki bir isnat ve tertip neticesi 6,5 ay hapse 
mahkûm edilmiş bulunduğu için sâkıt olan emekli hakkının 
5677 sayılı Af Kanunu ve Sayıştayın bu baptaki kararlan dai
resinde avdet etmesi gerekirken Maliye Vekâleti tarafından 
tanınmadığından şikâyetle memnu haklanmn iadesi hakkında 
da karar almış bulunmasına gerek bu karar ve gerekse yu
karda bahsettiği kanun ve kararlar muvacehesinde tanınması 
icabeden emeklilik hakkından faydalandırılmasını istemekte
dir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1933 yılında Nazmi
ye Malmüdürü bulunduğu sırada memuriyet vazifesini suiisti
malden dolayı 6.5 aya mahkûm edilen dilekçinin vâki mahkû 
miveti dolayısiyle ve 1683 sayılı Kanunun 53 ncü maddesine 
tevfikan emeklilik hakkının sâkıt olmuş bulunduğu ve 5677 sa-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

yılı Kanunda da bu hakkın avdet edeceğine dair bir hüküm 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Dilekçinin memnu haklarının iadesine mütaallik aldığı ka
rarla, Af Kanunu muvacehesindeki durumunun bilinmesi hu
susunda komisyonumuzca hissedilen lüzum üzerine yazılan 
tezkereye karşılık alman yazıda : Keyfî muamelede bulunmak, 
irtikâp ve ihmal suçlarından dolayı Elâzığ Ceza Mahkeme
since 6 ay 15 güne mahkûm edilen dilekçi baklandaki mezkûr 
kararda; temin ettiği menfaat miktarı yazılmadığı için 5677 
sayılı Kanundan istifade edip etmiyeceği ciheti tesbit olunmak 
üzere dâva dosyasından tetkik ve bildirilmesi hususunun vali
likten istenildiği. İrtikâp olunan miktar 500 liradan aşağı ol
duğu takdirde hakkında 5434 sayılı Kanunun geçici 28 nci 
maddesinin b fıkrası hükmünün tatbik edileceği bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
bir muamele ifasına mahal görülmediğine ve dilekçinin kaza 
merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7378 24 V I . 1953

17877/16646 Kemal Turgut. (Dilekçi özeti: Tevbih cezalarının
Hukuk Hâkimi. • kaldırılması, ve aleyhindeki karar-
AcTipaıyaıtı. hırın iptali hakkında).

Dilekçi : Adalet Vekâletinde müteşekkil Ayırma Meclisi 
tarafından, terfiden geri bırakılmasına dair ittihaz edilen ka
rarlarda kanuni isabet bulunmadığından ve hakkındaki tev- 
bih cezalarının da yersiz verildiğinden bahisle, gerek sözü 
geçen meclis kararlarının gerekse tevbih cezalarının kaldırıl
masını ve terfiinin sağlanmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Temyize 
intikal eden işlerinden aldığı iyi not nispetinin yüzde kırka 
baliğ olmamış ve bir yılda iki tevbih cezasına da uğramış bu
lunmasından dolayı yükselmeye lâyık görülemediği ve bir sene 
daha denemeye tâbi tutulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü Dilekçinin Hâkimler Kanununun 29 ncu 
maddesi hükümleri dairesinde 13 . VI . 1950 tarihinde tadil 
edilen perensip kararı veçhile kendi ve emsali hakkında düzen
lenen listenin tanzim edildiği tarihe takaddüm eden iki yıl için
de Temyiz Mahkemesinden aldığı notların nispeti yüzde kırka 
baliğ olmadığı ve 1 . V . 1948 den 30 . V . 1950 tarihine kadar olan 
mezkûr iki sene zarfında Temyiz Mahkemesi Umumi Heyetinden 
de not almamış bulunduğu ahiren Adalet Vekâletinden alınan 
yazı ve buna bağlı oetvel münderecatmdan anlaşılmasına ve 
Ayırma Meclisince adı geçen kanunun 35 nci maddesiyle 
kendisine verilmiş olan yetkiye binaen ittihaz olunan karara
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Dilekçe
No.

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

nazaran da o tarihler arasında %  40 nispeti bulamamış olanla 
nn terfi ettirilmesine imkân görülemeınesine ve tevbih ceza
larına karşı ileriye sürülen itirazların vârit olmaması hasebiy
le reddedildiği ve mütaakıp ayırma tetkikatının da bundan 
sonra yapıldığı bu baptaki kurul kararlarının tetkikından 
anlaşılmasına ve dilekçeye bağlı liste ve yazılar müstedmin 
iddiasını müeyyit bir mahiyet taşımamakta olmasına ve bin;: 
enaleyh teşriî murakabe yoliyle müdahaleyi iepettiren her han 
gi bir yolsuz muameleye rastlanmamış bulunmasına mebni di 
lekçinin vârit görülmiyen talebinin reddine üyeden İsmail Aş 
kinin muhalefetine karşılık ekseriyetle karar verildi.

Muhalefet .
1. 14 . IV . 1951 tarih ve 13 sayılı cetvelin 700 N o: lu 

Dilekçe Komisyonu karariyle durumu mezkûr Kemal Tur
gut’a uyan, hâkim, tasdik nispeti %  40 ı bulmadığı halde 
daha evvelki yıllardaki durumu göz önünde bulundurularak 
terfi ettirilmiştir.

2. Kemal Turgut’un 1948 yılından önce tasdik nispeti 
yüksek olduğu gibi bu seneki çalışma vaziyetine göre 2047 
karar verdiği halde tasdik nispeti %  80 nin fevkındadır.

3. Hâkimler Kanununun 30 ncu maddesine göre hâkim 
muavinlerinin terfi edebilmelerinde sicilleri esas tutulmuş
tur. 1948 - 1950 arasında hâkim muavini bulunan Kemal 
Turgut’un müfettiş raporlarına, göre sicili gayet temizdir.

4. Kemal Turgut Demokrat olduğu ve Demokrat Par
tiyi desteklemesi sebep gösterilerek Denizli’nin Çal İlçe
sinden Şarka sürgün olarak gönderilmiştir. Ve bu devre 
zarfında İsrar ettiği kararlarda nazara alınırsa tasdik nispe
ti %  40 m üstüne çıkacaktır. Bu sebeplerle 1948 -1950 senesi 
arasında muvaffakiyeti belli olan bu hâkimin terfi ettiril
mesini,

5. 1948 - 1950 seneleri arasında yapılan teftiş neticesin 
de Kemal Turgut’a iki ihtar cezası verilmiştir.

A) Birincisi : Demokratlara mütemayil olarak Şarka 
sürüldüğü ve orada da tesadüfen belediye seçimlerinin de 
mokratların kazanması sebebiyle seçimlere müessir olarak 
demokratlan kazandırmasından,

B) İkincisi : O zamanki ilce Halk Partisi başkanının 
işlediği suçtan dolayı tevkif etmesinden. Görülüyor ki, atfo 
lunan suçlar hâkimin çalışma tarziyle alâkalı değildir. Ve 
işin asıl dikkate şayan olan tarafı 1948 - 1950 seneleri ara
sında işlendiği ifade olunan suçlar yüzünden 1950 - 1952 yıl 
lan arasında terfi ettirilmemiş bulunmasıdır, tik cezası ka
tiyet kesbettiği halde iki ihtar cezası aldığınızdan terfi et 
tirilemiyeceksiniz tarzında vâki teblgat üzerine ikinci ceza
sının katiyet kesbetmediği yolundaki itirazı dâhi nazara 
alınmaksızın itirazına cevap verilmeden önce ihtar cezasına 
itirazı tasdik olunmuş ve bir hafta sonra da talebi reddo
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Dilekçe Mekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kurarı ve ne sebepten verildiği

lunmuştur. îki terfi süresi terfi edemiyen hâkim tasfiyeye 
tâbi bulunduğu cihetle burada maksadın çalışkan dürüst 
bir hâkimi tasfiye etmektir.

6. 20 . I I . 1953 gün ve 50 sayılı Dilekçe Komisyonu cet
velinin 5189 numaralı Kararında durumu mezkûr hâkime 
uyan diğer bir hâkimin cezalan kaldırılmış ve terfii cihe
tine gidilmiştir.

Bu sebeplerle verilen karara muhalif olduğumu bir se
nede 2047 iş çıkaran ve tasdik nispeti %  80 nin üstünde bu 
lunan bir hâkimin mümtazen terfi ettirilmesi gerekirken ya
pılmamışsa hiç olmazsa hakkının verilmesi icabettiği kanaa
tinde olduğumu ve terfi ettirilmesi icabettiği cihetle veri
len karara muhalifim.

Dilekçi : Mâlûliyet maaşının kanun hükümleri dairesinde 
tam olarak yeniden hesaplanıp sağlanmasını ve bu suretle mev
cut noksanlığın giderilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi bu konu hakkında mütaaddit 
defalar Biiyük Millet Meclisine müracaat etmiş ve her defasın
da komisyonumuza havale olunan dilekçeler vazife sizlik kara
rma bağlanmıştır.

Mumaileyhin bu defaki dilekçesi münderecatına nazaran 
Devlet Şûrasında aynı mevzua mütaallik olarak açılan dâva 
süre aşımı noktasından reddedilmiş olup, bu dâvanın bu suret
le reddi keyfiyeti dahi hasım taraf lehinde bir muhkem kazi
ye tevlit eylediğinden, o dâva mevzuunun tekrar komisyonu
muzca incelenmesine Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 54 ncü 
maddesi hükmünce esasen imkân bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, Muhasebat Divanının tahsisle alâkalı mua
mele ve kararlan aleyhine, Devlet Şûrası Kanununa göre bu 
mercide dâva açılabilir. Sözü edilen Divanın mücerret Meclis 
namına Malî murakabeyi icra etmekte olması, buradan sudur 
eden ve kanun hükümleri icabınca talep vukuunda Devlet Şû- 
rasmca incelenmesi gereken bu mahiyetteki kararlann da 
Büyük Millet Meclisince tetkik edilmesini istilzam ettirmez.

Binaenaleyh, kanuni merci olan Devlet Şûrası tarafından 
incelenerek yazılı şekilde karara bağlanmış ve komisyonumuz
ca da kiraren mütalâa edilerek tetkiki vazife dışı görülmüş 
olan bir hususla ilgili son istek hakkında dahi, beyan olunatf

Bilecik Mebusu 
İsmail Aşkın

Karar No. Karar tarihi

7379 24 . VI 1953

17973/16724 A l ı n ı l  Baltuı.
Niyazi Mail. No. 4<». 
Makıityu.

( Dilekçe özeti : Mâlûliyet aylıqt 
hakkında).
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No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

sebeplerden dolayı, muamele ifasına mahal bulunmadığına it
tifakla karar verildi

Karar No. Karar tarihi

7380 24 . V I . 1953

17977 /16728  İ. Hakkı Onsa.]. (D ilek ç i ö zeli : Yardım  yapılm ası
N ü fu s  Mttiııiuını. h a k k ın d a ).
( 'ic.etkKİ ağ. Dilekçi : Rum evinden çıkan yangın ve pıtlıyan bombadan 

Yozgad’daki evlerinin ve bir odasında bulunan eşyalarının ka
milen yandığından bahsile vâki tazmin veya yardım talebi hak
kında Dilekçe Komisyonunca verilen 18 . I I I . 1950 gün ve 2573 
sayılı Kararda isabet bulunmadığım iddia etmekte ve bahis mev
zuu talebin yenider incelenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin selef komisyon kararına 
mâtuf beyanı itiraz mahiyetinde olmasına ve İçtüzüğün 57 nci 
maddesine göre itiraz hakkı yalnız Meclis âzasına ait olup 
dilekçe sahiplerine böyle bir hak tanınmamış bulunmasına bi
naen, bu bapta başkaca muamele ifasına mahal olmadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7381 24 . V I .1953

!SOOO/1 (i7,)l Bilâl <¡ürbüz. • (D ilek ç i özeti : Aı/kk bağlanm ası
18793/17506 (röHctaş Malı, sabık n  ya tazm inat reriln ıesi h a k k ın d a )

r o ı ı e r  ( iard iya n ı .
Aııia'imır.

Dilekçi : Devlet Denizyolları İdaresine bağlı Anamur Fene
rinde 37 sene fasılasız hizmet ederek bu vazifede mâlûl kaldığını 
beyanla, kendisine ya maaş bağlanmasını yahut tazminat veril
mesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin borçlanmaya tâbi tutulanla 
birlikte hizmet müddeti ancak on üç seneye baliğ olmasından 
dolayı 5434 sayılı Kanunun 82 ve 83 ncü maddeleri mucibince 
kendisine toptan ödemede bulunulduğu ve Emekli Sandığı Ku
rulunca incelenen raporuna nazaran âmâsının vazifeden müte
vellit olmadığı cihetle vazife mâlûlii sayılarak maaş tahsisine de 
imkân görülemediği, mumaileyh tarafından evvelce bu konu hak
kında vâki müracaat dolayısiyle Maliye Vekâleti ile yapılan 
muhabere neticesinde anlaşılarak işin binnetice kaza merciince 
incelenmesi lâzımgeleceğine 16 . XII 1952 tarihinde 5165 nu
mara ile karar verilmiş olmasına göre, aynı mevzu hakkmdaki



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

son talep hakkında da zikredilen sebeplerden komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7382 24. V I . 1953

Başkan Sözcü Kâtip
Maraş Bolu Bilecik Balıkesir

Abdullah Aytemiz İsmail Aşkın Ali Fahri İşeri

Elâzığ Güırıüşane Malatya Seyhan
Jlâmit Ali Yöney Ahmet Kemal Yarınca Nuri Ocakcıoğlu Salim Serçe

Tokad Trabzon Yozgad
Ahmet Gürhan Salih Fsad Alper eti Faik Erbaş

(Dilekçe sayısı 153)
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Dilekçe Dilekçe sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

i*927/9240 Halil Heriş. ( Dilekçe özeti: Bağırsak ihraca-
9926/9239 Büyük Yeni Han tının kontrolü hakkında).

Kat 1 No. 27. 
Çakmakçılar - İstan
bul.

Diiekçi : Bağırsak ihracatının Salim bir şekilde yapılmasini 
ve bu ihracat münasebetiyle vukuunu tesbit etmiş olduğu dövi;; 
kaçakçılığının da önlenmesini, istemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Bağır
sak ihracatının kontrolü mevzuu hakkında ilgili teşekküllerle1 
temas edilmekte olduğu ve verilecek neticeye göre pratik vd 
müessir bir kontrol sistemi vaz’ma gidileceği bildirümektedm 

Gereği düşünüldü : Vâki ihbar ve şikâyetin taallûk ettiği-; 
hususların Hükümetçe ehemmiyetle ele alınmış ve mâni ted 
birlerin de ittihaz edilmiş olduğu, Ekonomi ve Ticaret Vekâleti 
mümessilinin şifahen vâki beyan ve izahından anlaşılmasına 
göre bu bapta komisyonumuzca başkaca muamele ifasına ma
hal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7383 29 . VI . 1953

14390/13327 Nurhayat Türkkan 
ve ar.
Yeni Limanda Bekçi 
Adnan Türkkan 
eliyle.
Zonguldak.

(Dilekçe özeti: Vefat eden anne
lerine ait dul aylığının, kendi ay
lıklarına katılması hakkında).

Dilekçiler : Babaları müteveffa kadastro emekli yargıç7. 
Ali Faik'den annelerine ve kendilerine bağlanan aylıklarla 
güçlükle iaşe ve tahsillerini temin etmektelerken bu kere vali
delerinin de vefatı üzerine maaşının kesilmiş olduğundan çok 
müşkül bir duruma düştüklerini ifade ederek kesilen bu aylı
ğın kendi yetim maaşlarına ilâve olunmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri karşısında; 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7384 29 . VI . 1953



t) il ekçe
No.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

14282/13302 Mahmut Perişan. 
13305/12399 Kapcaımıi Malı. 
16503/15402 Adıvaman.

2  —

Künisyoıı kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: Maluliyet aylığı 
bağlanması hakknıda) .

Dilekçi : Daha önce takdim ettiği 3 Nisan 1952 gün ve 
13305 sayılı dilekçesine mesnet olan ve Umumi harbte yara
lanarak iş göremez bir hale geldiğini belirten yedindeki rapo
runa göre yeniden muayeneye sevkolunmak suretiyle emsali 
nıisillû kendisine de mâlûliyet aylığı bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadı 
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7385 29 . V I . 1953

14323/13340 Muhittin Çavuıj.
Tophane Malı. 
Rize.

( Dilekçe ö ze ti: Talebinin reddini 
mutaeammın Dilekçe Komisyonu 
kararının Umumi Heyette görii 
şnlmesi hakkında).

Dilekçi : Daha önce Yüksek Meclise takdim etmiş bulun 
duğu dilekçesi üzerine; Dilekçe Komisyonunca müttehaz 
16 . IV . 1952 gün ve 25 sayılı Haftalık! Karar Cetvelinde yaalı 
ve talebinin reddini mutazammın bulunan kararın, buna ait 
müddeiyatmin Umumi Heyette görüşülerek yeniden bir karar 
verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : içtüzüğün 57 nci maddesi muvacehe 
sinde; vâki talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7386 29 . V I . 1953

14349/13363 Hanefi Bal.
Eski Alibey 
de.
işkili}».

kövüıı
(Dilekçe ö ze ti: Gasbedilen Hazini 
arazisinin ixtirdad% hakkında).

Dilekçi : İskilip Halk Partisi İdare Kurulu Reisi İsmail 
Alpsar ve gene idare kurulu üyesi ve mumaileyhin eniştesi 
Hilmi Kopkop adındaki kişilerin türlü desise ve siyasi nüfuz 
larından istifade ederek 800 lira bedelle ellerine geçirmiş ol
dukları Kaşören namı ile mâruf ve 50 bin lira değerindeki Ha
zine arazisinin bu kişilerden istirdat olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7387 29 . V I . 1953



—  â —

14386/13399 Halil Ba$ol ve ar.
Parmaksız Köyünde. 
Hayrabolu.

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

( Dilekçe özeti : Mayı mahrukata 
yapılan zamlardan şikâyet).

Dilekçiler : Yol Vergisinin kaldırılmasını temin için ma
yi mahrukata yapılan zammı memnuniyetle karşıladıklarını, 
ancak bu ve bunu takibedecek olan zamlardan endişe duyduk
larını ifade ve bu halin; iptidai ziraat istihsalindeki maliyet 
fiyatı ile mekanik ziraat istihsalindeki maliyet fiyatı ara
sındaki farkı sıfıra yaklaştırmakta ve bunun neticesi olarak 
zirai makineleşmeyi kösteklemekte olduğunu ifade ederek bu 
mevzuda tatminkâr bir karar alınmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında ko
misyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Krar No. Karar tarihi

7388 29 . V I . 1953

14397/1.‘{409 Mehmet Alpsu.
Hamambaşı Malı. 
Sabık Muhtarı. 
Havran B dreni i 1.

(Dilekçe özeti: Ömer Gemici adın
daki kişiye vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkında).

Dilekçi : Mahallesinde oturmakta olan Ömer Gemici adın
daki şahsın 1915 yılında bir Ingiliz denizaltısım batırmak ve 
istiklâl Savaşında da Ayvalık cephesinde keza büyük fedakâr
lıklar göstermek suretiyle sepkeden hizmetlerine mukabil hiç
bir yardım göremediğinden bahsile halen çalışamaz bir halde 
bulunan bu fedakâr kimseye vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasını veyahut ikramiye verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca bu sıfatla yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7389 29 . V I . 1953

14399/13411 Haşan Feyzi Günal 
Rumi Mehmetpaşa 
Malı. Balaban Cad. 
No. 2.
Bursa.

(Dilekçe özeti: Eski emekli, dul 
ve yetimlerinin aylıklarının a ıtı
rı! m ası hakkında).

Dilekçi : Her biri 30 yıl mühim Devlet hizmetleri gördükten 
sonra o tarihteki barem mevzuatına göre nihayet 30 lira asli 
maaşla emekliye sevkedilmiş bulunan eski emekli, dul ve yetim- 
lerinin bugün nihayet 3 adya bir almakta oldukları 250 - 300 lira 
ile geçinmek imkânından mahrum, şuna ve buna muhtaç bir 
durumda bulunduklarını ifade ederek bugünkü hayat şartlan 
ile kabili telif olabilecek bir derecede terfihleri için bir kanun 
tedvin olunmasını ve bu mevzuyle alâkalı bir yazı neşretmiş bu-



_  4 —
Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

lunan Cumhuriyet Gazetesinin 19 Haziran 1952 tarihli nüshası
nın okunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâkalı 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca ve bu sıfatla yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7390 29 . V I .1953

(Dilekçe özeti : Aleyhine ittihaz 
olunup ve katileşmiş bulunan 
950/64 sayılı dâva dosyasının tet
kik ve hakkının teslim olunması 
hatunda).

Dilekçi : Emek ve masraf ihtiyari ile meydana getirdiği bir 
Hazine arazisi üzerindeki hakkı tasarrufu, 2644 sayılı Kanunun
o tarihte hükmü mer’i 6 ncı ve gene 5618 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddeleri ile müeyyit bulunduğu, keza bu bapta tskân Geııel 
Müdürlüğü tarafından da emir verilmiş olduğu halde köy şah
siyeti mâneviyesi adına ve aleyhine açılan bir men’i müdahale 
dâvasının; Aydın Asliye Hukuk Mahkemesince haksız bir şe
kilde neticelendirilip ve kanun yollarından da geçmek suretiyle 
katileşmiş bulunduğunu ifade ederek 950/64 sayılı mezkûr dos
yanın tetkik buyurularak kanuni hakkının teslim olunmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir meseleye taallûkuna binaen talep hakkında Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi muvacehesinde ko
misyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

7391 29 . V I .1953

14472/13482 Osman Erton. (Dilekçe özeti: Atatürk'ün bırak -
Dereköyiinde. tığı 6 umdenin siyasi partiler dışı
Alaşehir. bir eser olarak muhafaza olunma

sı hakkında).

Dilekçi : Kurucumuz olan rahmetli Atatürk’ün bıraktığı 
sair eserler gibi; aziz vatanımızın terakki ve tealisine hadim 
olmak üzere sembolleştirilen 6 hedefin de siyasi partiler dışında 
bırakılmak suretiyle muhafaza olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko
misyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

14456/13467 Hüseyin Azrık.
Karahayit - Yeniköy- 
de.
Aydın.

7392 29 . V I .1953



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

14473/13483 Nazmiye Yağcılarlı- 
oğlu.
Eski Kuyumcular 
Mah. Yeşilli Cad. 
NO. 73.
Balıkesir.

14475/13484 Emin Gürlek ve ar.
Kara Yahşi Köyün
de.
S a lih li.

(Dilekçe özeti: Yetim aylığı tah
sisi hakkında).

Dilekçi : 1931 yılında vefat eden babası Balıkesir İmam Hatip 
Mektebi Müdürlüğünden emekli Halil Fevzi'den kanun hüküm
lerinin müsaadesizliği dolayısiyle kendisine maaş bağlanamadığı 
için ekli raporları ve müspet evrakından da anlaşılacağı üzere 
mâlûl ve muhtacı muavenet bir duruma düştağünii belirterek; 
hayatını idame ettirebilecek miktarda maaş bağlanmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu iie alâkalı 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca ve bu sıfatla yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7393 2 9 .V I .1953

(Dilekçi özeli : Safa hal,kına is
lin ad en tapulu mülkleri üzerinde
ki hakkı tasarruflarını selp ve ken
dilerini mutazarrır eden Fevzi 
Lûtfi Karaosmanoğlu nezdinde ta
rassut buyurulmast talebine dair).

Dilekçiler : Topraksız bulunan Salihli’nin Karayahşi ve 
Çökelek Köyü halkı tarafından; 1948 senesinde Bağırkan namı 
ile mâruf çiftlik arazisinden 1/4 hissesinin 4/5 hissesini 200ı 
bin lira mukabilinde hissedarlardan Raşit isimli zattan satın 
alarak tapuya bağladıkları halde Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu 
tarafından aleyhlerine şufa dâvası ikame edilmiş bulunduğun
dan, halbuki daha önce şufa hakkından feragat edildiğine dair 
Noterden mukavele yapmış olduklarından, adı geçen tarafın
dan hisselerine mukabil verilmekte olan 7 bin lira mera/ para
sının dahi verilmediğinden ve köyleri halkının hisselerine dü
şen 4 er bin dönüm arazi yerine 1100 er dönüm verildiğinden 
ve ilâveten köylülerin mülkü olan bin dönümlük diğer arazile
rinin çiftlik sahasına ithal olunmak suretiyle ikame olunan 
dâvanın bililtizam sürüncemede bırakıldığından ve adı geçen 
dâvanın bililtizam sürüncemede bırakıldığından ve adı geçenin 
çiftlik bekçisinin korkusundan mağdur bir duruma düştükle
rinden tazallümü hal ederek; çiftlik sahasının hakiki mesaha
sının tesbiti ve satın aldıkları hissenin âdil bir surette kendi
lerine teslimi, mera paralarının ve 150 yıldır tesahup ettikleri 
1000 dönümlük arazi hakkında açılan dâvadan vazgeçilmesi, 
keza zabıta ve bekçilerle köy halkının korkutulmasmdan sarfı
nazar olunması hususlarında adı geçen Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu nezdinde tavassut buyurulmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Kısmen kaza merciince İncelenmekte bu
lunan ve kısmen de bu mercilerce incelenmesi icabeden bir me-



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

seleye taallûkuna binaen vâki talep hakkında komisyonumuzca 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7394 29. V I. 1953

14491/13500 Beyti Töngelci.
İsmail Köyünde 
Dereli - Giresun

Dilekçi : Murisinden müntekil ve mezru arazisi civarındaki 
muzır ağaçlan kesmiş olduğundan dolayı Orman İdaresince 
aleyhine açılan dâva neticesinde; hükmolunan 390 lira tazmi 
nat mahkûmiyetinin tenıyizen tetkik edilmekte bulunduğunu 
işaret ederek tapulu bir arazinin Devlet Ormanı olarak say ila 
mıyacağına göre bu hükmün kaldırılması için alâkalılara emir 
verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince İncelenmekte bulunan 
bir meseleye taallûkuna binaen vâki talep hakkında komisyo 
numuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

(Dilekçe özeti: 390 lira tazminat 
mahkûmiyetinin kaldırılması içiv 
alâkalılara emir verilmesi talebin < 
dair).

7395 29 . VI . 1953

14790/13791 Kemalettin Alkan. 
14523/13530 Koyunpazarı 

Kelkithanda. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Emekli astsubay
ların terfihleri hakkında).

Dilekçi : Sıhhi sebep dolayısiyle ayrılmış olduğu astsubay 
lıktan dolayı, almakta olduğu 30 lira emekli aylığiyle geçinm- 
imkânsızlığından bahsile kendisi ve emsal durumda bulunan 
lann mağduriyetlerinin giderilmesi talebini ihtiva eden ilk 
müracaatının mevkii muameleye konulmıyarak kendisine iade 
edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : îstek veçhile dilekçenin hıfzına kara” 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7396 29 . VI . 1953

14533/13539 Süleyman Tüzün.
tlkokul Başöğret
meni.
încirliova - Avdın.

(Dilekçe özeti : İstirdat olunan 
vekâlet ücretinin tekrar ödenmesi 
hakkında).

Dilekçi : îfa ettiği nahiye müdürlüğü vekâletinden dolayı 
adına tahakkuk ettirilip ve ödenmiş olan ücretin, bilâharu 
4609 sayılı Kanundan bahsile istirdat edilmesi üzerine açtığı 
idari dâvanın süre aşımından reddedilmiş olduğunu belirterek, 
mesnetsiz olarak istirdat edilmiş bulunan kanuni alacağı»1-« 
tekrar ödenmesini istemektedir.



-  *  -
bilekçe Dilekçe sahibinin

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

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup V3 nite-i 
kim bu mercie de intikal etmiş bulunduğu anlaşılan talep hak
kında; İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca ya
pılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7397 29 . VI . 1953

(Dilekçe özeti : Gayr ikan uni ola
rak adına tarhedilen Varlık Ver
disini mukabil yine aynı suretle, 
âhara satılarak bunlar namına 
tescil ettirilmiş bulunan tarlaları
nın kendisine teslim olunması ta
lihine dair.

Dilekçi Yüksek Meclise takdim etmiş bulunduğu 4946 ve 
9472 sayılı dilekçeleri üzerine Dilekçe Komisyonu tarafın

dan ittihaz buyurulan 31 . III . 1952 giin ve 2136 sayılı kara
rın; dilekçelerine lâyık olan ehemmiyetin verilmiyerek vı 
şikâyete muhatap tutulan Maliye Vekâletinin mücerret vâki 
işarına istinat ettirilmiş bulunduğuna işaretle Verlık Vergisi 
Kanununun ikinci mddesinin C. ve D. fıkraları ile ve 6 ncı 
maddesinde iradı gayrisâfisi 5 000 liradan yukarı ve 1939 dan 
beri iş yapan arazi sahiplerinin varlıklarının ancak yüzde 
beşi üzerinden Varlık Vergisine tâbi tutulacakları sarahaten 
belirtilmiş bulunduğu halde ekli olarak takdim ettiği vesaikin 
tetkikından da anlaşılacağı üzere kendisine ait 800 lira kıy
metindeki 250 dönüm arazisinden dolayı tarholunan 20 bin 
liralık Varlık Vergisinin ve gerekse buna mukabil 1067 lira 
bedelle âhara satılıp ve bunlar adına tescil edilmiş bulunan 9 
parça tarlalarının satışındaki gayrikanunilik aşikâr bir key
fiyet bulunmasına binaen dosyasının Heyeti Umumiyede tet
kik buyurularak tarlalarının kendisine teslim olunmasını is
temektedir.

Gereği düşünüldü : İçtüzüğün 57 nci maddesine göre Dilekçe 
Komisyonu kararlarına itiraz etmek hakkının münhasıran 
mebuslara tanınmış bir hak bulunması itibariyle tetkik kabili
yeti görülemiyen talep hakkında gerek bu bakımdan ve ge 
rekse 4530 sayılı Varlık Vergisi bakayasının terkinine dair olan 
kanunun 2 nci maddesinde yazılı «Varlık Vergisi tarhiyatından 
dolayı yeniden müracaat kabul olunamaz» hükmün mutlak ifa 
desi bakımından yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

14585/13589 fiedros Keşişyan.
Gül Mah. öz«n So 
No. 11.
Antaikya - Hatay.

7398 29 . V I. 1968
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Hakkında mütte- 
heız 17.11 ve 2664 sayılı Dilekçe 
Komisyonu kururlarına itiraz).

Dilekçi : Tek bir müracaatı bulunduğu halde hakkında 
ittihaz olunan 1714 ve 2664 sayılı Dilekçe Komisyonu kararla
rında müracaatının birinci kısmını teşkil eden ve Mâliyede tah
sildar olarak geçen 12 yıllık memuriyet müddetine ait terfi 
hakkının tanınmasına mütaallik kısmına hiç temas edilmemiş 
olduğundan, keza talebinin yeni bir kanun teklifi mevzuu bu
lunması bakımından reddine karar verilmesinin yerinde olma
dığından bahsile mezkûr terfi hakkının verilmesini veyahut 
bu hakkı istihsal edeceği makamın gösterilmesini ve icabeden 
kanunun da teklif olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : içtüzük 57 nci maddesi ile ; Dilekçe Ko
misyonu kararlarına karşı itiraz etmek hakkı münhasıran 
mebuslara tanınmış bulunmasına, keza terfi ettirilip ettiril
memesi hususunda kanuni hakkının ihlâl olunduğunda musir 
bulunduğu takdirde dilekçinin kaza merciine müracaatta muh
tar bulunduğuna keza Yüksek Meclisin takarrür eden teamü
lüne göre komisyonlarca kanun teklifinde bulunulmıyacağma 
binaen vâki talep hakkında bu bakımlardan komisyonumuzca 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7399 29 . V I . 1953

( Dilekçe özeli : Dilekçe Komisyo
nunun 1 .1 1 . 1952 e/iin re 2.285 
sayılı kurarına ınevzu olan İst id u 
re mahkeme kurarının yeniden 
celp re tetkik hnyurulması hak
kında).

Dilekçi : Aylıklarının itasına dair olan vâki müracaatı üze
rine Dilekçe Komisyonunca ittihaz buyurulan 288 sayılı Ka
rarda yazılı ve Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında; 
talebinin Askeri Temyiz Mahkemesince süre aşımından red
dedilmiş olduğu bildirilmiş bulunduğunu halbuki ekli olarak 
takdim ettiği makeme ilâmının tetkikından da anlaşılacağı 
üzere adlî hata ile mâlûl ve tesir altında verilen bir kararı 

t. muhtevi bulunduğunu ifade ederek, vekâleti hilâfı hakikat
beyanda bulunmaya sevkeden 6 ncı şube müdürünün gerek bi- 
dayeten bu hakkının kaybolmasında ve gerekse tesir ve nüfuz 
etmek suretiyle dâvanın aleyhine neticelenmesindeki menfi 
ve gayrikanuni hareketinin cezasını göreceğini umduğuna 
işaretle mezkûr mahkemeye ait 948/ 669 sayılı dosyasının celp 
ve incelenerek 3 aylık istihkakı olan maaşının ödenmesini iste
mektedir.

14749/13750 Nimet Kaya.
Fatih Malta Yodi- 
emirler Cad. No. 13 
İstanbul.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14867/13868 Mehmet Saka.
özel idare Tahsil
darı.
Akçaabat.
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Dilekçe Dilekçe sahihinin
No. adı, soyadı ve adresi "Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Talebin daha önce karara bağlanarak 
İçtüzüğün 57 nci maddesine göre kesbi katiyet etmiş bulun
masına, keza kendisine vazife suiistimali isnat olunan mezkûr 
şube müdürü hakkında da icabeden tahkikat ve takibatın ya
pılması mafevk ve vazifeli âmirlere ait olunmasına binaen 
komisyonumuzca yapılacak muamele olmadığına karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

7400 29 . V I . 1953

(Dilekçe özeti : 2290 sayılı Dilek
çe, Kom isyonu kararma mevzu 
otan müracaatının bir kanunla 
müspet neticeye bağlanması tale
tlim dair).

Dilekçi : Bütün mevcudiyetini feda ederek yetiştirip ve 
ziraat tahsil ettirdiği oğlu Necmeddin’in, Gümüşane Ziraat 
Muallimi olarak çalışmakta iken Amasya Vilâletinin Gökhö- 
yük Devlet çiftliğinde açılan bir kursa öğretmen olarak tavzif 
edilmiş bulunduğu bir sırada geçirdiği bir traktör kazası ne
ticesinde; vukubulan ölümü dolayısiyle bütün istikbalinin sön
müş olduğundan, 65 yaşında ihtiyar bir arnıe sıfatı ile kendi
sine maaş veya ikramiye verilmesi hakkındaki müracaatının da 
Dilekçe Komisyonunun 8 . IV . 1952 tarih ve 2920 sayısı ile 
ve bir kanun mevzuu olduğundan barsile bir karara bağlanmış 
bulunduğunu ifade ederek; sürünmesine mahal bırakılmamak 
üzere hakkının bir kanunla temini esbabının istikmal buyu- 
rulmasını dilemektedir.

Geriği düşünüldü : Komisyonumuzca bu sıfatla kanun tek
lif olunamıyacağından vâki talep hakkında bu bakımdan yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verilid.

Karar No. Karar tarihi

7401 29 . V I . 1953

14759/13760 K a d r iy e  Öner.
H aşan  b ey  Mah. de. 
( lünıüsane.

14579/13583 Hüseyin IMnyeuer. < >h!ckç< ö z e ti  : Z iraat veya, tU cr
M il l î  Eğittim Vekil- ISıınkası İnşaat şu belerin d en  biri-
leti -Meslekî ve T ek-  m ■naklen tâ y in i ta leb ine da,ir).

ııik Ö ğre t im  Yapı 
İş le r i  Müdürl üğ ü n d •' 
A n k a r a .

Dilekçi : Almakta olduğu 175 lira ücretle bakmak mec
buriyetinde bulunduğu annesi ve kardeşlerini geçindirmekte 
cok müşkil bir duruma düştüğünü ifade ederek, 300 lira üc
retle Ziraat veya iller Bankası inşaat şubelerinden birine tâ
yini hususunda yardımda bulunulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komi/»
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vonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

D ile k ç e  D ile k ç e  s a h ib in in

No. ad ı, s o ya d ı ve  ad re s i K o m is y o n  kararı ve nc sebep ten  v e r i ld iğ i

7402 29 . V I . 1953

14584/13588 Ra«ini Güngör .
Küçükmimır-e Çarşı
sı No. 48 Tuhafiyeci 
Süleyman Coşkun 
eliyle.
Tarsus.

( D ilekçe özeti : E v  y e r i  verilm esi 

h a kkınd a).

Dilekçi : Çalışamaz bir halde olan anne, baba ve kardeşle
rinin fakrü zaruret içerisinde bulunmalarına mebni, barınabi
lecekleri miktarda bir ev yeri verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komis
yonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7403 29 . V I . 1953

1 4 6 4 2 /1 3 6 4 6  F e h m i G ü c ü g i l .

Kızıl toprak Zülıtü- 
paşa Mektep So. 
No. 19.
Kadıköy.

i D ilekçe özeti : İşten çıkarm a taz

m inatının verg iye  tâbi tutulnnyu- 
fdğı hususunun karara bağlanm a

sı, ha kkın d a).

Dilekçi : Almış olduğu işten çıkarma tazminatından vergi 
alınmaması icabedeceği hakkında ittihaz buyurulan itiraz ve 
Temyiz Komisyonu kararlarını, kendi durumunu ve ödenen taz
minat mahiyetini lâyıkı ile incelemeden bozmuş olan Devlet Şû
rası 4 ncü Dairesinin bu baptaki kararının isabetsizliğinden 
bahsile; mezkûr tazminatın bir nevi tekaüdiye mahiyetinde ol
duğu ve bir defa verilmesi keyfiyeti üzerinde durularak vergi
ye tâbi tutulmıyacağı hususunun hükme bağlanmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir meseleye taallûkuna binaen, vâki talep hakkın
da Teşkilâta Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi muvacehesin
de yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7404 29 . V I . 1953

14661 /1 3062 Nuri özdemir .
Üsküdar Paşalimam 
Cad. No. 57.
İstanbul.

i Dilekçi özeti : M esnetsiz olarak 
alm an verginin  iadesi hakkında).

Dilekçi : İstanbul Ticaret Odası Muhasebesi tarafından öde
nen işten çıkarma tazminatından mesnetsiz olarak tarh ve Dev
let Şûrasınca da 5432 sayılı Kanunun 13 ve 15 nci maddeleri 
hilâfına ve tetkik olunmaksızın reddedilmek suretiyle alınmış 
bulunan verginin iadesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza mercüne ait bulunup ve bu



D ile k çe  D ile k ç e  s a h ib in in

No. ad ı. s o y a d ı ve  a d re s i K o m is y o n  k a r a r ı ve ı ı t  sebep ten  v e r i ld iğ i

merciden de geçmiş olduğu anlaşılan talep hakkında komisyo
numuzca yaplacak bir muamele bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7405 29 . V I . 1953

14665/13666 Yaşar Koca. (D ilekçe özeti : M ed en i K anu nun

Kuşçu M ah. Îıııarel aile hukuku hüküm lerinde deği

S o. No. 23. şiklik yapılm asına dair).

Akşehir. Dilekçi : İkinci defa evlenmiş olduğu ailesinin; yuvasını terk 
ve kanunun himayekâr hükümlerinden istifade ederek kendisini 
müşkül bir duruma düşürdüğünü ve daha önce yaptığı ihtarlara 
riayet etmediğini ve buna rağmen bu bapta açtığı dâvajun da 
reddedilmiş bulunduğunu ifade ederek kadınlara tanınan bu 
geniş ve himayekâr hakların takyit olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bü’ kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

7406 29 . V I .1953

14668/13669 Raise özbalıar. (D ilekçe özeti : K esilen  yetim  ma

Ha t boyu No. 47. aşının iadeten tahsis olunması

M iiesser eliyle. hakkında).

Pendik - İstanbul. Dilekçi : Mâlûl ve yardıma muhtaç bir kadın olması itibariyle 
kesilmiş olan yetim aylığının iadeten tahsis olunmasını istemek
tedir. - 

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7407 29 . V I . 1953

14725/13726 Mehmet Demir. (D ilek çe özeti ; K oçarlı Sulh H u 

Oaferler Köyünde. kuk M a h k em esin in•, bir kararının

Koçarlı. hüküm süz sayılm am  talebine da,ir)

Dilekçi : Koçarlı Sulh Hukuk Mahkemesince aleyhine neti
celenmiş olan mülkiyet dâvasına ait 950/190 ve 951/139 sayılı
ve kesbi katiyet etmiş bulunan karar dosyasının celp ve tetkik 
buyurularak bu kararın hükümsüz addedilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesine göre; mahkemelerden sadır olan kararların tebdil ve 
tağyir ve ahkâmmm infazının tehiri mümkün bulunmadığından
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vâki talep hakkında bu bakımdan komisyonumuzca yapılacak 
bir muamele olm adığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

7408 29 . V I .1953

14732/13733 Fatm a G-örbak. (D ilekçi özeli : 3 0 0 8  sayılı İş K n-

M a k in is t  ö lü İbra- nununun tadili h a kkınd a).

lıim  karısı 

Ayancık.
D ile k ç i : Ayancık Zingal Şirketi ve Devlet Orman-İşletmesi 

makina dairesinde 20 yıldır makinist olarak çalışmakta iken 
kalp  sektesinden vefat eden kocasından dolayı kendilerine taz
minat ödenebilmesi için 3008 sayılı tş Kanununun 13 ncü mad
desine b ir fıkra eklenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7409 29 . V I .1953

K o yu ııp a za  n  Ç ıılc u > 

lıanda.

A n ka ra .

D ile k ç i : Gelir Vergisi Kanunu ile tanınan vergi muafiyet 
haddinden daha az olan emekli, mâlûl, dul ve yetim, aylıklarının 
hıakal bu miktara iblâğ olunması için gerekli kanuni tadilâtın 
yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında bu bakımdan komisyonumuzca bir mua
mele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

( Dilekçe özeli :  V ere/i m u a fiyet  
haddinden daha az aylık  alanla

rın aylıklarının bu hadde iblâğı 
için e/erekli kanuni tadilâtın y a 

pılm ası ha kkın d a).

7410 29 . V I .1953

14773/13774 Mehmet Poyraz.
Atatürk Cad. No
438.
Alsancak •• İ zm i t

D ile k ç i : Resm i bir dairede 90 lira ücretle, odacı olarak- 
çalışm akta ve bugünkü hayat şartları içerisinde geçim darlığı 
çekmekte olduğunu ifade ederek memurların terfihi maksada 

ile hazırlanan yeni Barem Kanunu lâyihasının müzakeresi,' 
sırasında odacıların  durumlarının da göz önünde bulundurul
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeııi bir k a n u n  teklifi ile alâkalı bulu-,

(D ilekçe ö z e t i :  1iarem  K a n u n u 

nun tadili sırasında; odacıların  
terfih lerinin  de e/öz önünde bu lu n

durulm ası hakkında ).
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D ile k ç e  D ile k ç e  s a h ib in in

No. a d ı, s o y a d ı ve ad re s i K om isyon  k a r a r ı  ve ne se b e p te n  v e r ild iğ i

naıı talep hakkında kom isyonum uzca, bu sıfatla yapılacak  bir 
muamele olm adığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7411 29 . V I . 1953

14775/13776 A . T ayfu r Hekim- 
oğlu.
Ortaokul Resim - îş  
öğretm en i.
Gemlik.

( Dilekçe- özeti : 3 0  liradan 3 5  lira

ya  ulan ter fiin d e ; D ev le t  Şûrasın

ın dahi reddedilm ek su reliyle  m â

nız bırakıldığı m a ğd u riyetin  telâ

fi  ol anması hakkında).

D ilekçi : 30 l?radan 35 lira maaşa terfi tarihi olan 29.6.195ü 
tarihinde 5585 sayılı Kanun hüküm'¡eri m er ’i olduğu  halde as
kerlikte geçen h izm etin in ; bu tarihte ilga  edilmiş olan 4379* 
sayılı Kanun hüküm lerine tevfikan  nazarı itibara alınm adığın
dan ve Devlet Şûrasm ca dahi bu m evzuda açtığı haklı dâva
sının reddedilm iş bulunduğundan bahsile, kaybetm iş olduğu 
bir terfi derecesinin Y üksek  M eclisçe verilm esini istem ektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza m erciince incelenerek karara b a ğ 
lanmış olan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesine göre  kom isyonum uzca yapılacak bir muamele olm a
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7415 29 . V I  . 1953

14827/13828 Cevat Üyegil.
D. D. Y ollan  M aliye 
ve Muhasebat Daire
sinde M üfettiş. 
Ankara.

( D ilekçe özeti : 5 434  sayılı K a n u 

nun geçici 65 nci m addesinde de

ğişiklik yapılm ası hakkında).

Dilekçi : 5 Kasını 1925 tarihinden 31 Mayıs 1931 tarihine 
kadar; Hükümetçe inşa edilip ve işletilen mülga Ankara - Sivas 
hattı ile D. Demiryollarında geçen 5 küsur yıllık müddeti hiz
metinin kabul edilen 10 yıllık müddeti hizmetine ilâveten emek
lilik hesabında nazarı itibara alınabilmesi için 5434 sayılı Ka
nunun borçlanmaya miitaallik olan geçici 65 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca bu sıfatla yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7413 29 . V I . 1953
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14830/13831 Güllü Şaver Eritir.
Fethiye Cad. No. 47. 
İstanbul - Fatih.

D ile k ç e  D ile k ç e  s a h ib in in

No. ad ı, s o ya d ı ve ad re s i Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(D ilekçe ö z e t i :  K esilen  yetim, a y

lığının tekrar tahsis olunm ası hak

kında).

Dilekçi : Evlenmesi üzerine kesilmiş olan yetim aylığının. 
25 . XI . 1947 taririnde kocasından ayrılıp ve halen kimsesizlik 
ve ıstırap içerisinde kıvranmakta bulunmasına binaen yeniden 
tahsis olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca bu sıfatla yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7414 29 . V I . 1963

14850 13851 Celâl Başaran.
15. Kor. Tetkik K u
rulu Üyesi Kıdemli 
Yarbay.
İstanbul.

(D ilekçe özeti : 3 0 .  V I I I . 1949 dan 
m uteber olmak üzere albaylığa  

yü k selm esi ha kkın d a).

Dilekçi : 1949 yılında albaylığa yükseltilmesi gerekirken 
yapılmamış olduğundan dolayı Askerî Temyiz Mahkemesinde 
açmış olduğıı dâvanm; 2503 sayılı Harç Tarifesi Kanunu hi
lafına ve süre aşımından reddedilmiş bulunduğunu ifade 
ederek, ekli olarak takdim etiği dosyanın tetkik buyurularak 
yapılmış olan haksızlığın telâfisi için mezkûr tarihten mu
teber olmak üzere albaylığa yükseltilmesinin karara bağlanma
sını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup ve bu 
merciden de geçmiş olduğu anlaşılan talep hakkında komisyo
numuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7415 29 . V I .1953

14851/13852 Tacettin özm en. • (D ilekçe ö z e t i :  5 4 0 0  lira alaca -

Gurs Hacı Faris ğının öd enm esi hakkında).

Köyünde
Kızıltepe.

Dilekçi : Mardin içme su yollan şantiye şefliğinden alacak
lı bulunduğu 5 400 liranın tahsil olunmasını istemektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

7416 29  . V I  . 1963



D ile k ç e  D ile k ç e  s a h ib in in

No. ad ı, s o y a d ı ve ad re s i K om isyon  kararı ve ne sebepten verildiği

14855/13856 Mehmet Selim İşgü
der.
Arzuhalci.
Salihli.

14902/13902 Mehmet üzdem ir.
Çavuşlu Köyünde. 
Uzunköprü - Edirne.

14904/13904 Et,hem M utlu. 
Avukat. 
Denizli.

( D ilekçe ö z e t i : Devlet, Şûnm nca  
dahi tasdik edilm ek suretiyle , ve  
m esnetsiz olarak adına tarhedileu  

m uakkiplik vergisinin kaldınlm a-  

sı ha kkınd a).

Dilekçi : İştigal ettiği arzuhaldik dolayısiyle; hiçbir gün 
muakkiplik yapmadığı halde ve asılsız olarak tanzim olunan 
2 zabıt varakasına müsteniden ve hiçbir tahkik ve tetkike da- 
yanılmaksızm adına tarhedilip; itiraz ve temyiz komisyonları 
ile Devlet Şûrasınca dahi tasdik olunmak suretiyle kespi kati
yet etmiş bulunan vergideki isabetsizlikten şikâyet ederek bu 
muamelenin ıslah olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercilerince incelenerek karara 
bağlanmış olan talep hakkında; komisyonumuzca yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7417 29 . V I . 1953

( D ilekçe özeti :  K ö m ü r  ocağı işlet

mesine haksız olarak m üm anaat <>- 

iunduğundan ş ik â y e t) .

Dilekçi . 101/64 sayılı ruhsatla işletmekte bulunduğu kömür 
ocağının; Yunus Şenus ve müştereklerine ait ocağa tedahül 
ettiğinden bahsile faaliyetten menolunduğun dan şikâyet ede-, 
rek; Devlet Şûrasına dahi dâva açmış bulunduğundan bu keyfi 
muamelenin kaldırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele bulunmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7418 29 . V I. 1953

( D ilekçe özeti : 5 434  sayılı K a 

nunda değişiklik yapılm ası hak

kında).

Dilekçi : Vatan müdafaasında yedek subay olarak; iki defa 
yaralanmış ve 4 aded madalya ile taltif edilmiş bulunduğunu; 
ifade ederek kendi durumunda olan subay ve erata ayrıca bir ,  
tazminat verilmesini ve keza tahsis edilmiş bulunan emekli 
maaşı tahsisinde de eski ve yeni maaş emsal hâsılları arasındaki 
farkın da nazarı itibara alınması için; 5434 sayılı Türkiye) 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapılmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili



— 16 —
D ilo k ro  l) ilc k e e  s a h ib in in

N o . a d ı, so v ad ı vc a d re s i Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

7419 29 . V I . 1963

14905/13905 Ahmet Turan Ege.
İtfaiye Garajı karşı
sında 3. C No. lu ya
zıhanede Mürşit Er- 
tekin eliyle.
Sivas.

(D ilek çe ö z e t i :  G a yrim enk ulle  l  i

nin. m üteca vizlerden  alınarak k e n 
disine teslim  olunmam hakkında).

Dilekçi : Kendisine irsen intikal etmiş bulunan, gayrimen- 
kullerini yaşının küçüklüğünden ve uzun zaman başka memle
ketlerde bulunmasından bilistifade zabdetmiş bulunan müteca
vizlerin işbu müdahalelerinin menolunarak 9 parça tarlasının 
teslim  nlunmasını istemektedir!.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza mercüne ait bulunan ta
lep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7420 29 . V I . 1953

4915 /1 3 9 15  .VIurai Krteıı.
Özel İdare S a y m a n 
lık Memuru.
A vı İm.

( Dilekçi özeli : 5 ¡31 sayılı Kn 
n mı da değişiklik yapılması hak
kında).

D ilekçi : 5434 sayılı Kanunun m uvakkat 31 nci madde 
siy le; bu kanunun yürürlüğe g ird iğ i tarihte hizmet müddeti 
20 yılı doldurm am ış olan m em urların hakkı m üktesepleri ihlâl 
edilmiş bulunduğundan bahsile zikrolunan kanunda yapıla
cak bir değişiklik le m üktesep hakların tanınmasını, rasyonel 
çalışm ayı tem in için  ağır hizmet erbabı olanların tesbitini ve 
em eklilik  m üddetinin 20 - 25 sene üzerinden ve ihtiyari ola
rak  kabul olunm asının temin buyurulm asm ı istemektedir.

Gereği düşünüldü : Y eni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili bulunan talep hakkında kom isyonum uzca bir muamele i fa
sına mahal olm adığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7421 2 9 . V I .1953

1925/13925 Adi!  lVkıı ıon.
Kem alpaşa  Malı. 
Tarla  S,,. \ o .  2.
< 'anakkale .

(D i l c i c e  ö z e li - 51?-/ sayd ı Kain' 
v u v yen ici 31 ııci m addesinin dı 
e/iştiril'm r si hakkın d a ).

D ilekçi : 1 . I . 1950 tarihinde yürürlüğe girm iş olan 5434 
sayılı T ürkiye Cum huriyeti Em ekli Sandığı Kanununun geçici 
31 nci m addesiyle 25 sene hizmet ettikten son ra  em ekliye ay
rılm ak istiyenlere ' <  5 noksanı ile av lık  bağlanacağı şeklinde
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D ile kçe  D ile k ç e  s a h ib in in

No. ad ı, s o y a d ı ve  ad re s i

taknin olunan hükmün; hak ve adalete uygun bulunmadığın
dan bahsile maddenin-; bu kabil memurlara tam olarak aylık 
bağlanmasını derpiş edecek şekilde değiştirilmesini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili bulunan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

7422 29 . V I . 1953

927/13927 Mustafa .Şahin,
Adalet  Dairesi Mii 
bahiri.
Doğanşehir - Malat
ya.

( D ilekçe özeli : 5434 sa yd ı Kanıı- 

ıtun geçici (¡5 nci m addesinin d e

ğiş! irilm esi hakkında).

Dilekçi : Ücrette geçen hikmetlerinin kâffesinin borçlan
dırılmak suretiyle kabul olunabilmesi için 5434 sayılı Ka
nunda gereken tadilâtın yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele 
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7423 29 . V I . 1953

14933/139:« S. Zeki Aı-as. ( D ilekçe özeti :

Sandık iınalcisi.
B urdu  r.

Dilekçi : Dilekçe muhtevasından; dilekçinin isteği anlaşı
lamamakta ve bir mâna istihraç olunamamaktadır.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin tekrar müracaatta muhtar 
bulunmak üzere dilekçesi üzerinde tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7424 20 . V I . 1953

Balıkesir .

145)44/13943 Süleyman Pehlivan. (D ilekçe ö zeti: M e m u riyetten  ihra-

Namıkkemal îlkoku- çına dair olan kararın kaldırılma

lu karşısında No. 4fi . sı hakkında).

Dilekçi : Nahiye müdürünün kendisine olan iğbirarı dola- 
yısiyle isnat ettiği ağır bir iftira yüzünden Balıkesir Vilâyeti 
inzibat Komisyonunca memuriyetten ihraç edilip ve bu bap 
tâki, kararın ikinci ve üçüncü derecede vekâlet inzibat komis
yonu ve Devlet Şûrasınca da tasdik edilmiş bulunduğunu ifade 
ederek mezkûr kararla birlikte ailesine sürülen çirkin lekenin 
üzerlerinden kaldırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ'-
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lanmış olan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele 
ifasına mahal olmadığına karar verileli.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
N o . ad ı, s o y a d ı ve adresi K o m is y o n  k a r a r ı  ve ne sebep ten  v e r i ld iğ i

7425 29 . V I . 1953

( D ilekçe özeti : D ilekçe Kom isi/u

nunun bir kararına itiraz).

Dilekçi : Sulh hukuk mahkemesince ittihaz edilip ve Tenı- 
yiıen de tasdik edilmiş bulunan bir kararın hata ile mâlûl ol
duğundan bahsile bu hükmün tetkik ve hakkının tevdiine mü 
teallik olarak sunmuş bulunduğu dilekçesi üzerine; Dilekçe Ko
misyonunca verilen 8 . IV . 1952 gün ve 2902 sayılı Karara; sulh 
mahkemeleri kararlarına karşı tashihi karar yolunun kapalı 
olmasına ve mahkemelerin Meclis namına icrayı kaza etmekte 
bulunmalarına binaen itiraz etmekte ve müracaatının tekrar 
tetkikini istemektedir.

Gereği düşünüldü : İçtüzüğün 57 nci maddesine göre Dilek 
çe Komisyonu kararlarına karşı itiraz etmek hakkı münhasıran 
mebuslara tanınmış bulunduğundan vâki talep üzerine bu ba
kımdan komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7426 29 . V I . 1953

15137/14136 Ali Eren ve İsmail 
Eren.
¡Hacı köyünde. 
Gümüş.

15172/14171 Fatma Çalış.
Kepkebir Mah. 
No. 56.
Göynük.

(D ilekçe özeti : Dul maaşına dair 

açtığı idari dâvanın m esnetsiz ola

rak v e  m üru ru  zam andan dolayı 
reddedilm iş bulunduğundan şikâ
y e t ) .

Dilekçi : Ölü kocasından kendisine bağlanan dul maaşının; 
üsteğmenlik maaşı üzerinden tahsis olunması için aledderecat ve 
zamanında Divanı Muhasebata vâki müracaatı üzerine; bu ka
bil itirazların Divanı Muhasebat Umumi Heyetince incelenece
ğine dair olan 73 ncü madde hükmü 5434 sayılı Kanunla kal
dırılmış bulunduğundan bahsile vekâlete ve Devlet Şûrasına 
müracaat etmesi lüzumunun tebliğ olunması hasabiyle, lüzumlu 
mtiabit evrakiyle ve müddeti içerisinde Şûrayı Devlete dâva aç
mış bulunmasına rağmen, bir zühul olarak dâvasının reddedil
diğini ifade ederek Devlet Şûrası 5. nci Dairesinin 8 . X I . 1951 

tarih ve 951/3487 sayılı ilâm dosyasının tetkik buyurularak 
âdil bir karar verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup ve Dev 
let Şûrasından da geçmiş olan talep üzerine komisyonumuzca
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Dilekçe D ile k ç e  sahibinin
No. ad ı, s o ya d ı ve ad re s i Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

7427 29 . V I . 1953

(D ilekçe özeti : Üç senelik  kulem  

hakkının verilm esi ve bir üst de

receye çıkarılması hakkındak).

Dilekçi : Devlet Şûrası ve Millî Eğitim Vekâleti Müdürler 
Encümeni karar ve hükmü uygulanmadığından ve bu suretle 
üç senelik kıdeminin ziyaa uğradığından ve iktisap eylediği 
bir üst derece maaşı da üç sene geçtikten sonra alabildiğinden 
bahsile ziyaa uğrıyan üç senelik kıdem hakkının verilmesini 
ve maaşının bir üst dereceye çıkarılmasını istemektedir.

Milli Eğitim Vekâletinin son cevabı yazısında: Denizli Vilâ
yeti tik Öğretim Müfettişlerinden dilekçi Isamettin özener’in 
maaşının 27 . V . 1953 tarih ve 17502 sayılı kararname ile 70 
liradan 80 liraya yükseltilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya alman son cevabi 
yazışma göre istek yerine getirilmiş olduğundan artık bu hu
susta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7428 29 . V I . 1953

(D ilekçe özeti : Canlı hayvan ih 

racatından B eled iye  Y erg isi alın

ma mas ı ha kk in d a ).

Dilekçiler : Türkiyeden yabancı ülkelere yapılmakta olan 
canlı hayvan ihracatından hiçbir belediye resim ve vergi isten
memekte iken iki yıldan beri bâzı belediyeler Belediye Gelir
leri Kanununun 24 ncü maddesine dayanarak belediye resim 
ve asker ailelerine yardım vergisi istemekte ve hele İzmir 
Belediyesi geçmiş yıllarda yaptıkları canlı hayvan ihracatına 
ait resim ve vergileri tahakkuk ettirmeye başlamış olması hak
sız ve adalete uygun olamıyacağmdan bahsile bu yükten kur
tarılmaları için halen içişleri Encümeninde müzakeresi yapıl
makta olan Belediye Vergileri Kanununa canlı hayvan ihraca
tından belediye resmi almmıyacağına dair sarih bir kayit 
konulması hususlarının temin buyurulmasım istemektedirler.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında ı Canlı 
hayvan ihracatının sekteye uğramaması ve bilhassa başlıca 
alıcı bulunan Yunanistan gibi bir pazarın, rakip memleketler 
piyasalarına teveccüh etmek suretiyle kaybedilmek tehlikesi
nin önlenmesi bakımlarından vekâletçe dilekçe sahiplerinin bu 
müracaatlarının is’afinin uygun olacağını mütalâa etmekte

11514/10704 Ceııap Eseli ve aı\ 
Üniversal İhracat 
Şirketi, 
tzmir.

1.1468/10059 Isamettin özener.
İlköğretim Müfettişi 
Denizli.
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ise de mvezuun içişleri Vekâletini ilgilendirmesi nazara »lı 
narak salâhiyet bakımından bu hususta re’sen bir muamele 
yapılmışına imkun görülmemekte olduğnı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tari»v

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve we »«bept#* ▼•rilditfi

7429 29 . V I . 1953

!D ile k ç i  iht ti : İskân yaliı/lı r< 
riln ı er in  biJâhant başköşemi n  
rilm iş olduğu  hakk+m lu).

Dilekçi : Gelibolu Kazasında iskâna tâbi tutulan kimseler 
den olduğıınu ve kendisine verilen evin bilâhara başkasın.' 
verilmiş bulunduğunu ve bu husustaki müracaatları üzerine 
bir netice alamadığım beyanla sürüncemede kalan bu işin 
bir an evvel intacım, istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçinin vâki müra 
caatı üzerine Gelibolu’da iskânlı babası Hüseyin’in yanına nak 
len iskânı tensip edildiği ve babasının daha evvel serbeste gf 
çerek mürettep kılındığı yerden ayrılmış olduğuna göre müste 
di o esnada kaza merkezinde inşaatı hitam bulan göçmen evle 
rinden birisini fuzulen işgal ederek 1944 yılma kadar bu ev 
de oturduğu ve işgalinde bulunan evin Sait Giray adında diğer 
bir göçmene tahsis ve tescil edilmiş olduğu ve bunların her iki 
sinin durumu tetkik edilerek neticede Sait Giray’ın iskân yo  
liyle ev almaya durumunun müsait olmadığı, anlaşılmasın*) 
binaen bu evin mumaileyhten istirdat edilerek dilekçi Osman 
Duman a verilmesi hususunun valiliğe tebliğ edildiği ve vila 
yetçe Sait Giray aleyhine açılan dâvanın Hazine aleyhine ne 
ticelenmesi üzerine temyiz edildiği ve Temyizen de kararın 
bozulduğu ve Hâzinece müracaatta kalan bu dâvanın yakinen 
takip edilmekte olduğu ve mahkemeye intikal etmiş olan bu iş 
hakkında idareten bir işlem yapılmasına imkân görülmediği 
ve mahkemeden verilecek karar dairesinde muamele yapılacağı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Adlî kaza mercüne intikal etmiş olan 
bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca bir işlem ya 
pılmasma mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

7430 20 . VI . 1953

11523/10713 Osman Dumaıı.
Macıakdm Malı. Sa
rı bay az it Cad.
No. 14.
B a y a z i t  - İ s t a n b u l .



_  21 —

5 2 7 /1 0 7 1 7  (M u s ta f a  ö z e r  v e  « r  

Muhtar.
( i e l i !b o lu  K ö y ü m le .  

M a r m a r i s .

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

(D ilekçe özeti : M ihrişah V alide- 
sııltan vakfına ait yerlerin  ken 

dilerine tevzi edilmeni hakkında).

Dilekçiler : Köylerinin kain bulunduğu saha Mihrişah Va- 
lidesultan Vakfından olduğu halde Muğlalı Şerif Efendi ve
resesinin mülkiyet iddiasiyle müdahalede bulunduklarından 
şikâyetle bu yerlerin kendilerine tevzi edilmesini istemekte
dirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : 2762 sayılı Vakıflar Kanu
nuna göre hususi şahısların tasarrufunda bulunan bahse ko 
nu çiftlik üzerinde Vakıflar İdaresinin müdahalede bulunarak 
köylülere tevziini temin etmesine kanunen imkân görülmemek
te olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Başvekâlet cevabına ve mevcut kanun 
hükümlerine göre vâki istek hakkında komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7431 29 . V I . 1953

¡">30/10710 A z  i /  K a m a .

Mtyemez Köyüm!«*. 
Alacam - Samsun.

( Dilekçi özeti 

hakkında ) .

Toprak verilm esi

Dilekçi : Efradı ailesini geçindirmek için bir karış topra
ğı olmadığını beyanla olbaptaki kanun gereğince maişetine 
yetecek miktarda toprak verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Bafra’da Çiftçiyi Top
raklandırma Kanunu hükümlerine göre arazi dağıtımına baş
lanmış bulunduğundan sırası gelip de Alaçam Kazasına da 
arazi dağıtımına başlanıncaya kadar dilekçi toprağa muhtaç 
çiftçilerden ise ve oturduğu yerde Devlete ait boş kültür ara
zisi varsa Mâliyece pazarlıkla kira ile toprak verilmesi lüzu
munun Samsun Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7432 29 . V I . 1953

i 1 531 /1  (»720 Y u s u f  Y iic e l ve  a t .

T. K. K oopera l  itleri 
M uakkib i .
< >rdu.

( iyili kçi özeti : Maaşlarına zam 
ılı:pilma.st ve D evlet Tekaüt San 
ılu/ıııa bağlanması hakkında).

Dilekçiler : Kurulan iş daireleri işçi hayat ve istikbaline 
nizam verdiği halde kendileri ne memur ve ne de işçi addedi
lerek istikballeri, çalışamjyacaklan günler emniyet altına alın
mamış olduğundan bahsile huzur içerisinde vazife yapabilme-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Koru ¡uy ou kararı ve ne sebepten verildiği

leri için maaşlarının bugünkü hayat şartlarına uygun bir mik
tara iblâğı ile Devlet Tekaüt Sandığına bağlanmalarını iste
mektedirler.

Tarım Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü yazılarında :

Tarım Kredi Kooperatiflerinde çalışmakta olan memur ve 
stajiyerlerin kifayetsiz bulunan ücretlerinin seyyanen 30 zar 
lira artırılması Ticaret ve Ekonomi Vekâletince de tasvip buy- 
nılduğundan yıl başından itibaren ücretlerinin bu yeni zamla 
birlikte ödenmesi Tanm Kredi Kooperatiflerine tebliğ edildiği 
ve bu memurların Barem Kanunu dışında olduğundan Emek
lilik Sandığı Kanununa tâbi olmadığı (Fikir İşçileri Sigortası) 
lâyihası kanunlaşınca bundan faydalanacakları ve ayrıca bu 
teşekkül mensuplarınin Grup Sigortasına, tâbi bulunmaları 
düşünülmekte ve konu tetkik edilmekte olduğu bildüilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Ziraat Bankası 
Genel Müdürlüğünün cevabi yazısına göre bu hususta komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7433 29 . VI . 1953

(D ilekçe özeti : M eralarının  g ö ç 

m enlere dağıtılm asından şik â yet).

Dilekçiler : Köylerinin topraksızlığı yüzünden geçinmek için 
köy halkının kadın ve erkekleri Eğe bölgesinde amelelik yap
makta olduğunu ve köylerinin hududu dâhilinde bulunan 150 
dekar meraları hayvanlarına kâfi gelmemekte iken bu kere 
göçmenlere verilmesi teklif edilmekte bulunduğunu beyanla 
sahipsiz ve çok geniş olan Gölcük yaylası arazisinin göçmen
lere dağıtılmasını ve meralarının kendilerine bırakıl masını 
istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçilerin Başvekâle
te, Tarım ve İçişleri vekâletlerine ve Vekâlete vermiş olduk
ları aynı konudaki dilekçeleri üzerine 5618 sayılı Kanunun 
ek 3 ve 5 nci maddeleri ve 18 . VI . 1951 gün ve 101 sayılı ge
nel yazılan esasları göz önünde bulundurularak bir yanlışlığa  ̂
meydan verilmemesi ve ilgililere de cevaben bilgi verilmesi hu
susunun temini 15 . I . 1952 tarihinde Kütahya Valiliğine ya
zılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

11533/10722 Demirci Köyü Muh
tarı ve ar.
Simav.

7434 29 . V I . 1953.
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11536/10725 Ahmet Eken.
Işhanı Köyünde. 
Sivas.

İ)ilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve tıe sebepten verildiği

(D ilek çe özeti : Borçlanm a yo liy le  

verilen araziden bir kısmıtnrı to p 

rak kom isyon unca kendisine dağı

tılm asından ş ik â y e t) .

Dilekçi : Evvelce 3667 sayılı Kanuna göre borçlanma yo- 
liyle verilen arazisinden bir kısmının Toprak Komisyonunca 
yeniden kendisine dağıtıldığından şikâyetle bu hatanın meş
kûr komisyonca ıslah edilmesiniı aksi halde bu umurda yapar 
cağı masrafların komisyondan tahtı teminat alınmasını iste
mektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : tddia olunan yerin di
lekçinin tapulu arazisi meyanında olmadığından Hazine namı
na tesbit edildiği ve ilân edildiği halde bir hak iddiasında bu
lunmadığı ve tercihan şagili bulunması dolayısiyle yine kendi
sine bırakıldığı ve bir hak ziyaı mevzuubahis olmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına, dilekçinin kendisinde bir hak görüyorsa kasa mer
ciine müracaatta muhtariyetine karar verildi

. Karar No. Karar tarihi

7485 29 . V I. 1953

11538/10727 Yorgi Elefteropuloa.
Balıkpazan Tahmis 
önü No. 30.
İstanbul.

( D ilekçe özeti : Y en iden  vatandaş

lığa kabııl edilm esi hakkında).

Dilekçi : Varlık Vergisi yüzünden memleketini terketti- 
ğinden ve Vekiller Kurulu karariyle tâbiyetten iskat edilmiş 
olduğundan ve başka hiçbir suitaksiri olmadığından bahsile 
haklı ve kanuni hakkının iadesi ve hakkında ittihaz edilmiş 
olan tâbiyetten iskat kararının iptaline karar verilmesini iste
mektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Varlık 
Vergisinden borçlu olduğu 18 bin lirayı ödememek için pasa
portsuz yurttan kaçarak Yunan Ordusunda gönüllü askerlik 
yaptığından dolayı 1312 sayılı Vatandaşlık Kanununun 9 ncu 
maddesine tevfikan 28 . II . 1944 tarihinde vatandaşlıktan 
iskat edilmiş ve müstedinin 3 . III . 1951 tarihinde Vekiller 
Kurulunca verilmiş olan prensip kararından yedi yıl önce is
kat edildiğine ve vatandaşlıktan iskat edilenlerin hiçbir su
retle tekrar vatandaşlığa alınmasına mevzuatın müsait olma
dığına göre yapılacak bir muamele bulunmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına
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D ile k ç e  D ile k ç e  s a h ib in in

No. a d ı, s o y a d ı ve adresi

göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma 
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

7436 29 . V I . 1953

11541/10730 Vahit Dizdar.
Merkez Sıtma Savaş 
Şubesinde Milimli 
Sağlık Koruyucusu. 
Zonguldak.

(D ilek çe  özeti : Başka bir  yere  
tâyin  edilm esi v e  harcırahının ve 

rilm esi hakkında).

Dilekçi : 11 . IX . 1950 tarihinde Karadeniz Ereğli’si Sağ
lık Koruyuculuğuna tâyin edildiğini on bir ay gibi kısa bir 
zamanda haksız olarak üç defa başka yere naklolunduğunu ve 
sıtma başkanı daima kendisini ezmek ve lekelemek istediğini 
beyanla münhal bulunan başka bir yere tâyini ve harcırahları 
nm verilmesini istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : 
Dilekçinin bölge dâhilinde görülen ihtiyaca binaen naklolun
duğu ve görevi seyyar olduğundan ihtiyaç hissolunan şubelerde 
görevlendirildiği ve mumaileyhin Ereğli - Zonguldak yolluğu
nun ödendiği ve Ereğli - Çaycuma yolluğunun da tahakkuk 
evrakının tekemmülünde ödeneceği ve bu gibi hareketlerin 
Sıtma Savaş Teşkilât çalışmalarının gösterdiği lüzum ve za
rurete binaen yapıldığı ve yapılan muamelede mağduriyetini 
mucip bir hal görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7437 29 . V I . 1953

11544/10733 İbrahim Kula ve ar.
Oklarlı Köyünde. 
Lüleburgaz.

(D ilekçe özeti 
hakkında).

Toprak verilm esi

Dilekçiler : Bulgaristan göçmenlerinden oldukları ve muh
telif tarihlerde hicret ederek Lüleburgaz'a yerleştiklerini top-> 
rağa muhtaç çiftçilerden bulunduklarım ve şimdiye kadar ken
dilerine toprak verilmediğini muhtaç bir duruma düştüklerini 
beyanla bir an evvel toprak verilmesini istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçede isimleri yazılı 
52 aileden 30 hanesinin yerli halktan oldukları, 13 ailenin gelişi 
tarihlerindeki nüfusları nispetinde toprak verilmek suretiyle 
iskân edilmiş bulundukları ve geri kalan 15 ailenin de muhtelif 
tarihlerde serbest göçmen olarak yurda gelen kimselerden ol
dukları, toprak durumu müsait olmadığı cihetle toprak tevzi
atı yapılmamış olan 15 ailenin de kanunun tâyin ettiği süre) 
içerisinde iskânları için müracaatta bulunmadıkları ve icarla
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D ile k ç e  D ile k ç e  s a h ib in i»

N o. a d ı, s o y a d ı ve  ad re s i

11547/10736 Raşit Erdoğan. 
Makinist
D. D. Yollan Depo
sunda N'o. 37703. 
Malatya.

11548/10737 Ahmet. Mandıra«.
Bahçebaşı Köyünde. 
Turhal.

K o m is y o n  k a r a n  ve tıe sebepte«  v e r i ld iğ i

aldıkları topraklan işlemek suretiyle sağladıkları anlaşılan 
dilekçilerin 4753 sayılı Kanunun bu kazada tatbiki sırasında, 
durumlannm göz önünde tutularak haklarında bu kanun gere
ğince işlem yapılması hususunda Kırklarsli Valiliğine yasılmış 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Devlet Vekilinin 
cevabına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7438 29 . VI . 1953

( D ilekçe özeti : D e v le t  D em iri/o l

lar) dep o şefin d en  şik â ye t).

Dilekçi : Depo Şefi Haşan Bozkurt istediği ve bildiği gibi 
servise çıkmakta ve istemediği günlerde evinde kalmakta ve di
ğer işçileri günlerce servise yollamakta ve evlerinden uzak yer
lerde bulundurmakta ve perişan bir duruma düşmekte, haksız
lık ve hakaret sürüp gitmekte ve birçok vatandaşların hakkı 
ziyaa uğramakta olduğundan şikâyetle bu haksızlığın düzeltil
mesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin müfet
tişe ve işletme müdürüne verdiği ifadesinde şikâyette bir yan
lışlık olduğunu beyan etmiş ve esasen mumaileyhin ötedenberi 
âmirleri hakkında mesnetsiz olarak iftira ve isnatlarda bulu
nan bir kimse olduğu anlaşılmış ve bu bakımdan evvelki iş ye
rinden alınarak Malatya Deposuna verilmiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarih?

7439 29 . V I . 1953

( D ilekçe ö zeti: İskân  edilm esi hak

kında).

Dilekçi : Bulgaristan mültecilerinden olduğunu iskân edil
mesi için mütaaddit müracaatlarının semeresiz kaldığını efra
dı ailesiyle perişan bir duruma düştüğünü beyanla evvelce Ta 
nm Vekâletince tensip kılınmış olan Turhal’ın Çukur Bağları 
mevkiinde iskân hakkının verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin kanunen 
iskân hakkına sahip göçmenlerden olduğu tahakkuk ettiği tak
dirde dileğinin yerine getirilmesi ve neticenin mumaileyhe bil
dirilmesi 2 5 .1 .1952 tarihinde Tokad Valiliğine yazılmış oldu
ğu bildirilmektedir.
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Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
N o . adı, soyadı ve adresi K< m is y o n  k a r a r ı ve ne sebepten  v e r i ld iğ i

7440 29 . V I . 1953

11550/10739 Abdurralıman Alsan- 
eaıı.
.Müh. Fİ). 87(5 No. da 
emekli ve halen 
13061 No. da kayıtlı. 
Kırıkkale.

( D ilekçe özeti :  Tekaüt maaşının  
doğru  yajn lm a dığı ve ikram iye v e 

rilm esi h ak kında) .

Dilekçi : Mühimmat fabrikasında hayat yıpratıcı ve zehirli 
gaz işlerinde elli senedir bilâfasıla çalıştığını ve mütaaddit 
ustalar yetiştirdiğini ve emekli maaşının doğru yapılmadığını ve 
emsallerine verilen kanuni ikramiyenin de verilmiyerek mağdıır 
edildiğini beyanla emekli maaşının düzeltilmesini ikramiyesinin 
verilmesini yıpratıcı hizmetinin nazara alınmasını ve mağduri
yetten vikayesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 60 
yaşını ikmal ettiğinden 3575 sayılı Kanun gereğince 1. V I . 1944 
tarihinde emekliye sevkedilmiş ve 17 sene üzerinden 37 lira 40 
kuruş maaş bağlanmış ve 5434 sayıb Kanuna göre de evvelki 
maaşının 1 . 1 .1950 tarihinden itibaren yükseltilmeye tâbi tutu
larak 111 liraya çıkarılmış ve buna da son hizmet zammı olarak
19 lira 34 kuruş ilâvesiyle 1. V III . 1950 den itibaren maaşı 130 
lira 43 kuruşa yükseltilmiş ilk hizmet müddetine ilâvesini iste
diği hayat yıpratıcı hizmetine ait talebinin Divanı Muhasebatça 
reddedilmiş olduğu, sandık kanunu mucibince de yevmiyeli 
işçilere ikramiye verilmesine imkân bulunmadığı veya yapılan 
muamelelelerde bir yanlışlık olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin talebinde İsrar ettiği takdirde kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7441 29 . V I . 1953

11553/10742 Osman Çevik ve ar.
ceza evinde hükümlü. 
Ermenek.

( D ilekçe ö z e t i :  M ah kû m iyetlerin e  
dair verilen hükm ün bozulmasına  

da ir).

Dilekçiler : Mahkemece cürüm mahallinde yapılan keşifte 
kendilerinin de bulundurulması hakkındaki taleplerinin redde 
dilmek suretiyle gıyaplarında yapılan keşifte hakikatin tecellisi 
içir, gerekli usul muamelelerine riayet edilmediğinden ve iftira 
edildiğinden bahisle mahkûmiyetlerine dair verilen hükmün 
bozulmasını istemektedirler.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Öldürmek kasdine
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No. ad ı, s o ya d ı ve ad re s i Komisyon kararı r** ııe sebepten v e r i ld iğ i

makrun olmaksızın müessir ful neticesi Haşan Şensesin ölümüne 
sebebiyet vermekten sanık dilekçiler hakkında Yargıtayın bozma 
ilâmına uyularak Ermenek Ağır Ceza Mahkemesince beşer sene 
ağır hapislerine ve o kadar müddetle âmme hizmetlerinden mah
rumiyetlerine dair verilen hükmün sanıkların temyizine binaen 
Temyiz Mahkemesinde İncelenmekte olduğu ve mevkuf bulunan 
müstedilerin mahkeme binası haricindeki suç yerinde yapılan 
keşifte hazır bulundurulmalarına Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 217 nci maddesi hükmü müsait olmadığı ve neticei tem
yize intizar edilmekte bulunulduğu bildirilmekledir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine in
tikal etmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7442 29 . V I .1953

11555/10744 Mustafa Alpasar.
Kemer Bucağında. 
Antalya.

(D ilekçe ö z e t i :  Orm an İdaresinin  
tarlalarında ziraat yapm alarına  
mâni olunduğu hakkında).

Dilekçi : Kemer Nahiyesinde cetlerinden kalma tarlasın
daki ziraatine orman bakım memurları tarafından mâni olduk
larından şikâyetle bu hususun mahallinde tetkiki ile mağdu
riyetine meydan verilmemesini istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi ve arkadaş
larının öteden beri ziraat yapagildikleri sahalar için hiçbir 
müdahalede bulunulmadığı ancak 4785 ve 5658 3ayılı kanun
lar hükümlerine göre devlete intikal etmiş durumda bulunan 
ormanlık sahalar altında ziraat edilmesine ve bu sahalar dâhi
linden geçirilmek istenilen tarla harımlarına mâni olunduğu 
ve yapılan muamelede bir usulsüzlük görülmediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet ceva
bına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7443 2 9 .V I .1953

11812/10978 Rabia Elçi.
Sokak 97‘2 No. 9. 
İzmir.

( D ilekçe ö z e t i : M ü te v e ffa  ze v c e 

sinin m em u riyetin e ait verilen  ik 

ram iyede haksızlık olduğuna dair)

Dilekçi : Müteveffa kocası İbrahim Eteni’in memuriyette 
geçen hizmeti 26 sene olduğu halde 12 sene üzerinden ikrami
ye verildiğinden ve haksızlığa mâruz kaldığından bahsile çek
mekte olduğu ıstırap ve sefalete son verilmek üzere kocası-
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nın dosyasının yeniden tetkikiyle mağduriyetinin önlenmesi 
ni istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin mütevef
fa kocasının Manisa C. Savcılığından gelen hizmet cetvelin 
deki memuriyet hizmeti hesap edilerek tescili Divanı Muha
sebat vizesinden geçtikten sonra Emekli Sandığına gönderil 
mis ve 5434 sayılı Kanunun geçici 65 nci maddesine göre boı ç 
lanıp borçlanmadığı İzmir Başmüdürlüğünden sorulmuş alı 
nan yazıda, müteveffayi mumaileyhin Gördes Dâva Vekilliğinde 
çalıştığı ücretli vazifesinden dolayı borçlanmadığı bildirilmiş 
ve müstedinin iddia ettiği ücretli hizmetinden eşinin borçlan 
ması var ise hizmetine dâhil edilmek üzere vesikasının ibrazı 
hakkında 12 Şubat 1052 tarih ve 150004/1132 numaralı yazı ile 
mezburenin adresine tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet ceva
bına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına, ihtilâf vukuunda dilekçinin kaza merciine 
müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7444 29 . V I . 1953

11813/10979 Tahir Poiat. (I)il<k<;( özeti : S â f kan Artıp ut

tan tun teaciH hakktnda).

Dilekçi : Muhitlerinde iki bini mütecaviz tescilsiz saf kan 
Arap hayvanları bulunduğundan ve tescilsizlik yüzünden ne3il 
leri inkıraz bulmakta ve hayvan sahipleri bu yüzden mağdur 
ve perişan bir duruma düştüklerinden ve bu bapta hazırlanan 
kanun lâyihasının Büyük Millet Meclisine sunulmuş olduğun 
dan bahsile meskûı kanunun bir an evvel çıkarılması ve la- 
zımgelen muamelenin yapılmasını istemektedirler.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : 409 sayılı Islahı Hay 
vanat Kanununun tescil işlerine ait bâzı maddelerin değiştiril 
meşine dair kanun lâyihasının Yüksek Başbakanlığa sunulmuş 
bulunduğu ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
vilâyet merkezlerinde valiye ve kazalarda kaymakamlara mü 
racaat edilip kanun ve talimatnameleri hükümlerine göre sâf 
kan olanları tesbit olmak şartiyle muayene edilerek tescil edi
leceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7445 29 . V I . 1958

Melikahruet Malı. 
Bekirpaga i>o. No. 32 

Diyarbakır

Dilekçe, Dilekçe sahibinin
No. adı. soyadı ve adresi
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5/10981 fbralhim Küçük.
Arşa la Köylii
Terzi Hüseyin Sevini;
elivle.

Dilekçe Dilekçe sahihinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kara fi ve ne sebepten verildiği

1817/10983 Haindi Yıldırım.
Maliye vergi meıııu- 
ru.
Yüksekova.

i D ilekçe ö z e l i :  M alûl gelirinin  ar- 

11 nhııası hu kkm d a ).

Dilekçi : Ereğli kömürleri işletmesi işçilerinden iken mu
sap olduğu meslek hastalığı neticesi îşçi Sigortalan Kurumun
ca verilmekte olan ayda yedi buçuk lira ile geçinmek imkân? 
olmadığı gibi iş yapacak bir durumda olmadığından ve hasta 
bulunduğundan bahsile aylığının artmlmasını istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin mâlûliye- 
tini icabettiren hastalığın arttığını gösterir Sağlık Kurulu ra
poru ibraz ettiği takdirde durumunun bu rapora göre yeniden 
tetkik edilip mâlûliyet derecesinde tesbit olunacak artma nis
petinde gelirinin de artmlabileceğinin îşçi Sigortalan Kurumu 
Genel Müdürlüğünce 22 . III . 1952 tarihinde müstediye tebliğ 
edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

744« 29 . V I . 1953

(D ilekçe ö zeti: A  adsız şikâyet ü ze

rini nakli vazife yapıldığı hak

kında ) .

Dilekçi : Hâzineye ait bâzı tarlaları kendi arazisine katan
tahrirat kâtibi Ahmet Kâhya nın yolsuz muamelesini meydana 
çıkardığından dolayı kendisine muğber olan adı geçenle, mez
kûr tarlalarla ilgili diğer iki şahsı tarafından yapılan asılsız 
şikâyet üzerine hiçbir sorgu, tetkikat ve tahkikat yapılmak
sızın nakli cihetine gidilmsei sefalet ve ıstırabım mucip oldu
ğundan bahsile müfteriler rakkında gerekli kanuni işlemin 
yapılmasını, istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Yüksek 
Ova nın yerlisi olması dolayısiyle kaza memurlan ve halk ara
sında huzursuzluk yarattığından Şemdinli Kazası Vergi memur
luğuna nakli cihetine gidilmiş olduğu tahrirat kâtibi Ahmet Kâh
ya nın tapu senedinde vâki tahrifatın mahiyeti kati olarak biline
mediği gibi özel idareye ait arazinin tahrifatının tapu senedi 
üzerinde olmayıp tahrir defteri üzerinde yapılmış olduğu ve 
Hâzineye ait 10 hektarlık tarla işinin de mahkemeye intikal 
etmiş bulunduğu ve vilâyet idaresi kanunu mucibince tâli me
murlar arasında nakil ve tahvil yapılması valilerin salâhiyeti 
cümlesinden bulunması ve müstedinin de yeni görevine başla 
iniş olması dolayısiyle yapılan muamelede bir kanunsuzluk 
görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu rususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal
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olmadığına dilekçi hukukunun ihlâl kılındığını ısrar etmesi 
halinde usulü dairesinde kaza merciine müracaatta muhtari 
yetine karar verildi.

Karar No. Karar tariH\

7447 29 . V I . 1953

11820/10986 Osman Eren. (D ilekçe özeti : H avu  değişim i er-

Gök ova. Köyünde. terin purişan durum lar nidan şikıî-

Ula - Muğla. y e t ) .

Dilekçi : İzmir civarında seyahat ettiği zaman Aydın istas
yonunda ve trenlerde perişan durumlu birçok hava değişimi 
1325 doğumlu erler gördüğünden bahsile aile saadetinden mah
rum olan uzun süreli bu erler hakkında Af Kanunu çıkarılma
sını ve bu hususunun icabına bakılmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Orduda 23 se
ne evvel muvazzaflık hizmetlerini yapmış olan 1325 doğumlu 
lardan o tarihten bugüne kadar devam eden hava değişimliler 
hakkında sağlık kurulunca kesin işlem yapılmış ve bu durumda 
kimse kalmamış olduğu ve dilekçe sahibi sunulan dilekçeler 
hakkında asla malûmatı olmadığını ve atılan imzanın kendisi
nin olmayıp başklan tarafından ati İmiş bulunduğunu söylemis 
ve elinden alınan imzalı ifade varaksınm da ilişik olarak su
nulmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği dübünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabın,\ 
göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7448 2 9 .V I .1953

Dilekçf» Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ro adresi

11821/10987 Ziya Ciökalp.
Iğdıcık Köyünde. 
No. 152.
M anisa.

(D ilek çe özeti : Çobanisa Üzüm 
Tarım  Satış K o op era tifin d en  tas

f iy e  edilm esini ve hissesinin bor

cuna m ahsup edilm esi hakkında).

Dilekçi : Manisa Çobanisa Tarım Kooperatifinin ortağı ol 
duğunu ve senede beş bin kilodan fazla üzüm teslim ettiğini ve bu 
millî müessesenin inkişafı için çalıştığı halde her sene zarardan  
başka bir şeyi görmediğini ve müessese müdürünün garazk âra- 
ne hareket ettiğini ve ortaklık müddeti bittiği ve tasfiyesini 
istediği halde yapılmadığını beyanla tasfiye muamelesinin ya
pılmasını ve kooperatifteki alacağının ve hissesinin borcuna 
mahsup edilmesini istemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi
nin adı geçen kooperatiften tasfiyesine 22 . X I I . 1951 tarihinde 
Kooperatif Yönetim Kurulunca karar verilmiş bulunduğn ve 
ana mukavelenamenin 7 nci maddesi gereğince müstedinin koo-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kanın ve ne sebepten verildiği

peratifte bulunan 410 liralık sermayesi bilanço yılı sonunda 
ödeneceği ve mumaileyh ortağının Millî Aydın ve Manisa Bağ
cılar Bankasındaki hisselerinin borcuna mahsup edilmesi için 
bizzat kendisinin bankalar nezdinde teşebbüse geçerek gerekli 
muameleyi yaptrması zaruri görülmüş olduğu bildirilmektedir.

Gereği dübünüldii : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin ihtilâf vukuunda kaza merciine müra
caatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7449 29 . VI . 1953

(D ilek çe (keti : H izm etin in  3 0  y ı l 

dan fazla olduğundan tekaütlük  
ikram in< sin i n e< ril'iı ı e si lıa k ki n d a )

Dilekçi : 1 Mart 1951 tarihinden beri vcriln.iyen son hizmet 
zammının ödenmesini ve öğretmenliği sırasında 8 . V II . 1939 ta
rihine kadar fuzulen almış olduğu emekli maaşlarının istirdadı 
için resmî senedine konulan meşruhatın kaldırılmasını ve teka
ütlüğünden evvel ve sonra geçen hizmetlerinin 30 yıldan fazla 
olduğundan bahisle tekaütlük ikramiyesinin verilmesini istemek
tedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Harb mâlûlle- 
rinden hizmete alınanların emekli maaşlarının kesilmiyeceğine 
dair olan 3656 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi S . V I I . 1939 tari
hinde meriyete girmiş olup bu tarihten evvel 900 sayılı Kanun
dan faydalananların emekli maaşlan kesilmemekte bulunduğu 
durumu 900 sayılı Kanunun sarih hükümlerine uymıyan dilek
çinin fuzulen aldığı mâlr.liyet maaşlarının istirdadında kanunu 
aykırı bir cihet bulunmadığı tekaütlük ikramiyesi ise 5434 sayılı 
Kanunun 89 ne« maddesinde emekli âdi malûllük veya vazife 
malûllüğü aylığı ilk defa bağlananlardan bağlanma sırasında hiz
meti 30 yılı doldurmuş bulunanlara verileceği açıklanmış oldu
ğuna göre mıistedinin mezkûr ikramiyeden faydalandırılma
sına da kanunen imkân bulunmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kuza ¿nercüne ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7450 29 . V I .1953

11823/10989 M. Asım Çetinkaya.
Paşa Mah. 19 numa
ralı ¡So. No. 62. 
Akhisar - Maniısa.
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Dilekçe

No.
D ile k ç e  s a h ib in in

adı, soyadı ve adresi

11826/10992 Yemen Kınalı.
Esnaftan Mahmul 
Abdullahoğlu eliyle 
Krbaş İstasyonu - 
Mercan.

Komisyon kapan ve ne sebepten verildiği

< D ilekçe ö zeti: Sandık dışında </(- 

çen hizm etlerinin  de fiilî  hizmeti

ne eklenm esi ha kkın d a).

Dilekçi : 1337 senesinde Devlet Demiryollarına intisap edip 
yüzde beş aidat vermek suretiyle idarenin sandığına iştirak 
ettiğini beyanla 1 . XII . 1926 tarihine kadar sandık dışında 
geçen hizmetlerinin fiilî hizmetine eklenmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında: 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nci maddesiyle yol çavuşları Devlet 
Demiryolları işçileri Emekli Sandığına bağlanmış ve dilekçi
nin evvelce yaptığı müracaatı üzerine açıklanan hizmetlerinin 
bu kanunla fiilî hizmetine eklenmesine imkân görülemediği 
muhtelif tarihlerde kendisine tebliğ’ edilmiş olduğu bildiril
mektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

7451 29 . V I . 1953

11^48/11014 i^evki A lp a y d n ı .  
N ü fus  M em uru. 
Kovul  hisar.

(D ilekçe özeti : T e r fi  ettirilm edi 
(finden şik â ye t) .

Dilekçi : 25 liralık maaştaki kanuni süresini doldurduğu 
ve terfie mani bir hali bulunmadığı ve kaymakamlıkça yapılan 
terfi inhalarının nazara alınmadığını ve mağduriyeti cihetine 
gidilmiş olduğunu beyanla sicil dosyasının tetkikiyle 1 Tem
muz 1950 tarihinden itibaren terfi hakkının verilmesini iste
mektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Sivas Valiliğinden 
alınan yazı karşılığında dilekçinin 1940 yılında 20 lira maaş 
almakta iken mevzuatın tâyin ettiği esaslara ve âmirlerine ta
nılan kanuni takdir haklarına dayanarak aldığı inzibati ceza
lar ve liyakatsizliği yüzünden terfii cihetine gidilemediği, 1945 
yılında Devlet Şûrasına açtığı idari dâvasının esastan redde 
dilmiş olduğu ve ancak bundan sonra geçen müddetler zarfın
da durumu nazara alınarak 6 . VI . 1947 tarihinde 25 liraya 
terfi ettirildiği, ve bu terfi müddetinin hitamında bu terfi 
devresinde aldığı gizli tezkiye varakalarının ma&ş yükseltil
mesine müsait olmamasından mumaileyhin terfii cihetine 
gidilemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin halen işgal etmekte bulun
duğu maaş derecesinde terfi süresini ikmal ederek yükselmeye 
istihkak kesbeylediği iddiasından dolayı da usulü dairesinde 
kazn merciine müracaat etmesi lâzımgeleceğine göre bu bap-
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bilekçe Dilt'kçc salıibiıtin
Sn. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

taki istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Dilekçi : 400 kuruş aylık icarla bir dükkânda 300 lirayı aş- 
mıyatn cüz’i bir sermaye ile köyde bakkallık ve fotoğrafçılık 
ve bu meyanda arzuhal yazmak suretiyle icrayı ticaret etmek
te iken Mâliyece arzuhalcılıktan ikinci dereceden Gelir Vergi
sine tâbi tutularak 45 lira Kazanç Vergisi ve bakkallıktan dâ  
35 lira götürü Kazanç Vergisiyle ceman 80 lira vergi tahak
kuk ettirilmiş olması kanuna ve adalete aykırı ve mağduriyeti
ni mucip olduğundan ve Maliye tahakkuk memurunun garazına 
mâruz kaldığından bahsile mükellef olarak tahakkuk ettirilme
si lâzımgelen vergi nispetinin tâyiniyle mağduriyetine mahal 
bırakılmamasını ve tarakkuk memuru hakkında tahkikat açı
larak hukukunun siyanet edilmesini istemektedir.
* Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Vilâyet Takdir Ko

misyonunca arzuhalcılar için ikinci derecede 1 200 lira götürü 
kazanç üzerinden dilekçi için 45 lira Gelir Vergisi tarh olun

duğu ve Temyiz Komisyonunca da tasdik edilmiş bulunduğvj 
mumaileyhin bakkallık ve fotoğrafçılık ile iştigal ettiği anla
şıldığından bu faaliyetinden ötürü de cezasiyle birlikte 34 lira 20 
kuruş vergi sağlandığı ve bu vergiye vâki olan itiraz üzerine bu 
baptaki evrakın Temyiz Komisyonunda bulunduğu bu itibarla 
müstedinin iştigal mevzuunu teşkil eden faaliyetleri itibariyle, 
hakkında uygulanan işlemde kanuna aykırı bir cihet görülme
mekle beraber hâdise ve tarh olunan vergilere vâki itiraz do- 
layısiyle malî kaza mercilerine intikal etmiş ve bu hususta ka
rarlar ittihaz edilmiş veya edilmekte bulunmuş olması hasebiy
le, konu hakkında idarece yapılacak bir muamele mevcut bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kısmen malî kaza merciince incelenmiş 
kısmen de İncelenmekte bulunmuş olan istek halkkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına dilekçinin 
tahakkuk memuru hakkmdaki iddiasından dolayı ait olduğu 
makama usulü dairesinde müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7452 29 . V I . 1953

11857/11021 Abdülkadir Uğuz. (D ilekçe özeti : Tarholunun K a 

zanç vergilerinin nispetsiz oldu- 

ğundan ş ik â y e t).

Bakkal.
Çatalzeytin.

Karar No. Karar tarihi

7453 29 . V I . 1953
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11860/11024

Dilekçe
No.

11863/11028

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

öm 
Dervişü 
Küm be 
Erzuru

oraıııarı. 
ığa Malı. 
t. So. No. 9. 
m.

Mehmet ftztüt'k.
ve ar.
(î'e r I e rı {?e<; K ö vü n d t 
Bisra.

Komisyon kartın ve ne sebepten verildiği

(D ilekçe özeti : B ir  memuriyet* 
tâyini ha kkın d a).

Dilekçi : 12 senelik maliye memuru olduğunu 1943 yılın 
da mükellefin şahsi garazı dolayısiyle gıyabında yapılan duruş
ma sonunda üç ay hapse mahkum edildiğini ve 1949 yılından 
beri mâliyede muhtelif yerlerde münhal olduğu ve müracaat 
ettiği halde nazarı itibara alınmayıp tâyini cihetine gidilme 
diği ve bu yüzden efradı ailesiyle perişan bir durumda oldu 
ğ-unu beyanla münhal bulunan memuriyetlerden birisine tâyini 
hususunda valiliğe emir verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin görevini 
ifa ettiği sırada makbuz kesmeden para almak suçundan do
layı üç ay hapis ve o kadar müddetle memuriyetten mahru
miyet cezasına, mahkûm edildiği ve cezasının infaz olunduğu, 
bilâhara 1950 tarihinde 90 lira ücretle Hazine avukatlığı takip 
memurluğuna tâyin edildiği işlerin bir an evvel ikmali husn 
sunda muhakemat müdürünün ikazları üzerine (verdiğiniz 
para ile bu kadar çalışılır.) diyerek 13 . XII . 1051 tarihinde 
istifa etmek suretiyle görevinden ayrıldığı, mumaileyhin ser
keş ve lâübali bir ahlâk sahibi olduğu her hâdiseyi ihbar ve 
şikâyet konusu ittihaz etmesini itiyat haline getirdiği ve ma
liye teşkilâtında inhilâl eden vazifelere tâyini cihetine gidil 
mediği bu durumu karşısında müstedi hakkında Erzurum 
Valiliğince tatbik edilen muamelede bir kanunsuzluk görüle
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vilâyet İdaresi Kanunu gereğince mer 
tebei ula memurlarının tâyin, terfi ve nakillerinin valilere 
ait bulunmasına ve vekâletin yukarıya alman cevabına göre bu 
biıpta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı 
ğrna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7454 29 . V I . 1953

( D ilekçe özeli 
h ı ık k ın d a ).

t  sıkan edilm eli rı

Dilekçiler : Bulgaristan göçmenlerinden olduklarını 1951 
tarihinde anayurda geldiklerini ve iskân edildikleri Kangal 
Kazasında geçinemediklerini be3'anla yerleşmelerine ve geçim 
lerine kani oldukları Biga'nın Gerlengeç Köyünde iskân edil 
melerini istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Biga’nın Gerlengeç Kö 
yünde iskân edilmelerini istiyen dilekçe sahiplerinin iskân 
hakkına sahip göçmenlerden oldukları takdirde emsalleriyle 
birlikte bir an evvel iskânlarının sağlanması ve neticenin müs- 
tedilere bildirilmesi Çanakkale Valiliğine tebliğ edilmiş oldu 
ğu bildirilmektedir.



— 35 —
Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7455 29 . V I . 1953

( D ilekçe özeti : D em iryolla rı A n 

kara postasına nakli ha kkın d a).

Dilekçi : Kadrosiyle altıncı işletmeden ikinci işletmeye nak
li için yazıldığı ve muvafakat alındığı ve naklolunacağı gaye
siyle tahsilden mahrum kalan üç yetim yavrusunu Ankara’ya 
getirdiği halde naklinin yapılmadığını beyanla yeni bir yuva 
kuruncaya kadar naklen ve gerekse vekâletten Ankara Depo
sunda çalışmasına müsaade edilmesini veya çocuklarının insan
lık haklarının korunmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Demiryol
ları idaresinin Adana işletmesine bağlı Karkamış Deposu loko
motif ateşçilerinden 40687 sicil numaralı dilekçinin Ankara iş
letmesinde hizmetine ihtiyaç olmadığından dolayı nakli müm
kün görülmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7456 29 . V I . 1953

118 6 5 /1 1028 Ahm et Güm üşçivi. 

D. D . Y o lları 

Depoda ateşçi 

S . 40687. 

Karkamış.

11874/11035 Suat Ersoy.

iskele Cad. No. 17 

ovde T a h ir  E rsoy  

ııezdinde.

Çubuklu  - İstanbul.

( D ilekçe özeti : V atani hizm et te r 

tibinden maaş bağlanm ası hakkın

da ).

Dilekçi : Babasının birinci devrede Burdur mebuslarından 
bulunduğu ve halen kendisinin 45 yaşında dul olup çalıışarak 
hayatını temin edecek bir durumda olmadığından bahsile 5269 
sayılı Kanun gereğince vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 5269 sayılı 
Kanunun meriyete girdiği tarihte evli olduğuna göre kendisine 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına kanunen imkân 
görülemediği bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

7457 29 . V I . 1953
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D ile k e o  D ile k ç e  ra h ib in in

N o . a d ı, so y a d ı ve a d re s i Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

11866/11029 Mustafa Değirmenci.
Horovi Köyünden. 
Akçaabat

( D ilekçe özeti : 9 ay 15 (jiinlük cc 
:■ısının infazından  .şikâyet).

Dilekçi : iki buçuk aylık hava tebdili raporu mevcut olma 
sına rağmen mahkûm olduğu 9 ay 15 günlük cezasının infazına 
başlandığından ve hayatı tehlikede olduğundan şikâyetle infazı 
mahkûmiyetinin hava tebdili raporunun hitamına bırakılması
nı istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin ırza geç
mek suçundan bir sene iki ay 20 gün ağır hapse mahkûm oldu
ğu ve bu hükmün Yargıtayca tasdik edilmek suretiyle kesinleş
miş bulunduğu ve mumaileyhin mevkuf kaldığı günler çıktık 
tan sonra 9 ay 15 günlük cezasını çekmek üzere yakalanarak 
Akçaabat Ceza Evine alındığı ve bir gün sonra hasta olduğun 
dan bahsile müracaatı üzerine bilmuayene Trabzon Numune 
Hastanesi Sağlık Kurulunca hastalığı tesbit edildiği ve bu has
talık halinin ceza evinde yatmasına mâni teşkil etmiyeceği, an
cak iki ay sonra kontrola gelmesinin uygun olacağı hakkında 
verilen 20. X I I . 1951 tarihli rapor üzerine cezasının infazına 
devam edilmekte olduğu ve bu hale göre müstedinin şikâyetinin 
yerinde bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Dilekçi : Tekel Paşabahçe ispirto Fabrikasının Müdür Mu
avini Fahri Eğen ile Kimyageri Adalet Kasımoğlu mezkûr fab
rikada 20 seneye yakın bir zamandır aynı vazifelerde bulun 
duklan bu müdür muavininin müfrit Halk Partili olduğunu ve 
bu şahısların idarede birçok yolsuzluklar yaptıkları tebeyyün 
ettiği halde ayni vazifelerde bulunmalarının herkesçe hayret 
edilmekte olduğundan ihbar ve şikâyetiyle bunlar hakkında 
ehemmiyetli tahkikatın yapılmasını istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr fab
rikada Müdür Muavini Fahri Egen hakkında iddia olunan yol
suz işlemlerin kısmen tahakkuk etmediği, kısmen 5677 sayılı 
A f Kanunu şümulüne girdiği ve kısmen de yapılan fiillerin yol
suz olmadığı anlaşılmasına ve Kimyager Adalet Kasımoğlu iv- 
isnat olunan yolsuzluklardan yalnız bâzı işçileri şahsi işlerinde 
kullandığı sabit olduğundan, bu fiilinden dolayı mumaileyhin 
tevbih cezasiyle cezalandırılmış olduğu ve ııeticei tahkikata go 
re her iki memurun vazifelerinden çıkarılmalarını ve başka bir

Karar No. Karar tarihi

7458 29 . V I .1953

11875/11036 İsmail Sevinç.
Sazlıdere No. 10. 
Paşabahçe - İstanbul

(Dilekçe ö ze ti : Fabrika müdin 
muavininden ve kimyagerin yol
suz hareketlerinden şikâyet).



Dilekçe Dilekçe sahibinin
Xo. adı, soyadı ve adresi Komisyon im; un ve ne sebepten verildiği

11 »82/11043 Abdülbaki Ezgi.
D. D. Y . 4. İşletme
memurlarından.
Erzurum .

yere n ak ille rin i icabettirecek b ir durum  bulunm adığ ı b ild ir il

m ektedir.

Gereği düşünüldü : V â k i ihbardan dolayı haiz olduğu yet

k iye binaen lâzım gelen tah k ikatı yapm ış olan vekâletin  y u k a rı

ya alm an cevabına göre bu bapta kom isyonum uzca b ir işlem  

yapılm asına mahal olm adığına ka ra r verild i.

Karar No. Karar tarihi

7459 29 . V I  . 1953

( Dilekçe ö ze ti : Buhara kadar E r
zurum 'ila bırakılmasının temin 
buyurulma-sı hakkında).

D ile k ç i : Devlet Demiryolları İşletme müdürlerinden Tevfik 
Atam an ile hareket servisi müdürü Numan Taner şahsi istira- 
hatlerinin temini nıaksadiyle Genel Müdürlüğün hiçbir işarı 
vârit olmadan ve işletmenin birleşmesi için hiçbir hazırlık 
yapmadan bâzı memuru tehdit ve tazyik ve bâzı memurları da, 
vaitlerde bu lunarak işletm enin Erzurum’dan Sivas’a naklini
20 Ocak ayma kadar tamamlamış ve bu hal memurların zarar 
ve perişaniyetini mucip bulunmuş ve işletme müdürünün Er
zurum’da kaldığı müddetçe kendisine tahsis edilen eve girme
miş ve seyahatlere mahsus serviste ailesiyle beraber kalmış 
idarenin köm ür ve elektriğini sarfetmiş ve hademeyi aşçı ola
ra k  ku llanm ış olduğundan şikâyetle hiç olmazsa Erzurum’da 
kalan  kend isiyle  beraber kırk memurun bahara kadar Erzu
rum’da bırakılmasının temin buyurulmasını ve yapılan bu kö
tü işten do layı sorumlular hakkında parti müfettişleri tarafın
dan tah k ikat açılmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Erzurum ve Kay
seri işletmelerinin lâğ vi ile Sivas’ta bir işletmenin kurulması 
ve muvakkat bir zarfıan için Erzurum’dan idaresi derpiş edil
miş ise de mülga Kayseri işletmesinden gelecek memurların 
E rz u ru m ’a ve oradan da Sivas’a dönmeleri bu memurların ıstı
rabını artıracağı ve maddi bakımdan zor duruma düşecekleri 
mütalâa edilerek her iki işletmeden arzu edenlerin Sivas’a gel
meleri suretiyle Sivas’ta işletmenin kurulması uygun görülen 
ve emniyet seyrüsefer bakımından muhtelif branşlardan işlet
menin idaresi mahzurlu bulunmuş ve personel de Sivas’ta va
zife görmeyi nzalariyle kabul etmiş cebir ve tehditle memur 
gönderilmemiş, Sivas’ta henüz bir lojmanın temin edilmemiş 
olması dolayısiyle işletme müdürünün ailesiyle birlikte kısa bir 
müddet için vagonda kalmasında mahzur görülmediği ve ser
vis müdürü Numan hakkındaki iddianın da vârit olmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi tarafından ileri sürülen şikâye
te mevzu ittihaz edilmiş olan hususlar hakkında Vekâlet ceva-
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D ile k ç e  D ile k ç e  s a h ib in in

No. adı, soyadı ve  ad re s i K o m is y o n  k a r a n  ve ne sebep ten  v e r i ld iğ i

11889/11050 Bekir Eryücel.
Oardifren 
3. işletme emrinde 
Garda S. No. 51388. 
Nazilli.

bina göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7460 29 . V I . 1953

(D ilekçe ö z e t i :  M uh abere memur

luğuna sın ıfın ın  tebdili hakkında) 

Dilekçi : Devlet Demiryollanna sınıfı muhabere memuru 
olmak üzere münhal olmadığından gardifren tâyin edilmiş ve 
iki senedir muhaberede çalışmakta bulunmuş olduğundan bah 
sile sınıfının muhabere memuru yapılmasını ve mağduriyetine 
son verilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin mün
hal bulunan gardifrenliğe 28 . II . 1950 tarihinde 110 lira üc
retle tâyin edilmiş ve 5616 sayılı Kanunla derecesi on beşe ve 
ücreti de İ30 liraya yükseltilmiş ve ilk tahsilli bulunan mu
maileyhin ortaokul mezunlarının girebilecekleri 14 ncü dere 
ceye tâyini kanunen mümkün olmamakla beraber daha fazla 
ihtiyaç olan katar sınıfından alınmasına, da işletme icaplarına 
göre imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7461 29 . V I . 1953

11913/11071 îdris öziskender.
Terzi Yusuf Koca
man yanında Işıldak 
Sokak.
Kozlu - Zonguldak.

(D ilek çe ö z e t i :  S ü m erban k fabri

kalarında tekrar bir iş verilmesi 

ha kkın d a).

Dilekçi : Uzun zaman Sümerbankın Adana, Malatya ve 
Kayseri Bez Fabrikalarında çalıştığını ve mâruz kaldığı hak
sız bir muameleden dolayı işinden ayrıldığını perişan ve mağ
dur bir duruma düştüğünü beyanla Sümerbank camiasına dâ 
hil fabrikalardan birinde kendisine tekrar iş temin edilmesini 
istemektedir.

işletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin duru
munun tetkik olunarak istihdamına mâni bir hali mevcut de 
ğilse tekrar işe alınması imkânlarının aranması Süm erbank 
Genel Müdürlüğüne 11 . II . 1952 tarihinde yazılmış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma 
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7462 29 . V I . 1953
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üitekçe Dilekf« nahibİMİ»
No. adı, soyadı ve »dresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

11926/11081 Eyüp Aytaç ve ar. (Dilekçe, ö z e t i :  K ö ylerin in  Ç a y

Çifaruksa Köyünde plan tasyon  içirişine alınmanı hak-

Mühtar. kında).

Of. Dilekçiler . Koy halkmm sevinçle beklemekte olduğu çay 
ekme sahasına köylerinin alınmaması inldsari hayale uğratmış 
olduğundan ve başkaca maişetlerini temin edecek bir iş olm- 
dığından ve geçim zorluğu çekmekte olduklarından bahsile köy
lerinin de çay plantasyon içerisine alınmasının temin buyu- 
rulmasını istemektedirler.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Lüzumlu tetkikat 
mahallen yaptırılmış Of Kazasının bağb listede gösterilen 65 
köyünün Çay plantasyonuna alındığı ve 1952 yılında Çay fa
aliyetine geçileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekalet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7463 29 . VI . 1953

15314/14302 Refahiye Köyü
İhtiyar Kuruluna. 
Dursuııbey.

(D ilek çe ö z e t i :  U cuz çinko tem ini 

h a k k m d a ).

Dilekçi : Rakını itibariyle çok yüksek olan köyünde; yağan 
fazla kar yüzünden ev çatılarının kiremit' örtüye tahammül 
edemediğini belirterek; ortude kullanmak üzere ucuz bir fiyat
la çimento temin edebilmeleri için bu maddenin Gümrük Res
minden muaf tutulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko
misyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7464 29 . VI . 1953

1^319/14307 Meliha İr
Altıyol Çilek Ko. 
No. 16.
Kadıköy.

( D ilekçe özeti: Ş eh it maaşının  
rar tahsis olunm ası hakkında,)

tek -

Dilekçi : Çalışamıyacak derecede ve muhtacı muavenet bir 
durumda bulunduğunu ifade ederek kendisi gibi eski Tekaüt
lük Kanunu hükümlerine tevfikan almakta olduğu aylıklar ke
silmiş olanları istihdaf eden, 5434 sayılı Kanunda yapılacak 
değişikliğin bir an önce yapılarak kesilen şehit aylığının iade 
ten tahsis olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun tekli!i mevzuu ile alâ-1



Diick(*e Dilekçe sahibinin
\u. adı, soyadı ve adresi
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

kah bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele 
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7465 29 . VI . 1953

(D ilekçe ö z e t i :  A y d ın  A d iy e  lln 
kuk M ahkm esinin köy şahsiydi 
m ân eviyesi aleyhine rnüttchn: n 

T em yiz  M ahkem esince dahi hısılü 
(ililm iş bıditnını m e n ’i nlininin

le kararının kaldırılması h a k k ı n 

da ).

Dilekçi : Eskiden beri köyün merası olan bir yer üzerinde' 
açılan men’i müdahale dâvasını; köyün zilyedlik durumunu 
ve Hukuk Usulü Muhakamelari Kanununun sarih hükümlerini 
nazarı itibara almaksızın aleyhlerine olarak karara bağlannmi 
olan Asliye Hukuk Mahkemesinin Temyiz mahkemesince dahi 
tasdik edilmiş olan bu kararındaki isabetsizlikten bahsile zikro 
lunan kararların kaldırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncii 
maddesi müvacehesinde; talep hakkında, komisyonumuzca ya
pılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7466 29 . VI . 1953

15343/ 14831 Sami Gürsoy.
Tepecik Köyü Malı
ları.
A vd ın .

Başkan Sözcü Kâtip
M araş Dolu Bilecik Aııkanı

Abdullah A y  t em iz İsm ail A skın  Ö m er fiilcıı

Balıkesir  E lâ z ığ  M al.ı lya  Malatya
AH F a h ri iş e r i  l lâ m il A l i  Yönet/ .Vitri Octtkt toğlıt Abıliilk ııd ir Özbay

Seyhan Tokad  Tral>/.,>ıı Yozgad
Salım S erçe A h m et (Hırkan Salih Esatl A l¡n  ren F a ik  E rbaş

Yozgad 
Y u su f K arshoğiu

Zonguldak 
Rifat Sicişui/h,



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

12082/11227 Şadını Oveçoğlıı. 
Karayolları •">. Bölge 
Müdürlüğü Makine 
Fen Memuru.
Mersin.
Muzaffer < iöksalaıı. 
Hava Teknik okulla
rı makinist gnıpu 
öğretmeni.
(îaziemir - İzmir.

( Dilekçe özeti : 
hakkında.).

M ecbu ri hizm et

Dilekçiler : Mecburi hizmet müddetinde adaletsizlik ve 
nispetsizlik bulunduğundan bahsile, bu hallerin 3467 sayıh Ka
nunun tadili suretiyle giderilmesini ve bu mevzua âdil bir veç
he verilmesini istemektedirler.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Bu hususta bir 
lâyiha hazırlamak üzere teşkil kılınan komisyonun faaliyete 
geçtiği ve meselenin halline kadar 3467 sayılı Kanunun oldu
ğu gibi uygulanmasında zaruret bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına ve vekâlet cevabında beyan edildiği gi
bi neticeye intizar lâzımgeleceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7467 30 . V I . 1953

12086/11229 İbrahim Aladağ. 
12451/11566 Selçuk Malı. Debbah 

Ahmet So. No. 1. 
Antalya.

(Dilekçi ö ze li : fl<ıva Astsubay 
Okuluna kabul edilmesi haklında)

2091/11233

Dilekçi : Hava Astsubay Okuluna bir müddet devam ettik
ten sonra haksız yere bu okuldan çıkarıldığını beyanla, tekrar 
kabulü hususunun karar altına alınmasını istemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
ortaokul mezunu olmadığı anlaşılması üzerine Astsubay Ka
nununun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrası mucibince bilâhara 
okuldan çıkarıldığı ve ortaokulda takıntılı bulunduğu ders
lerin imtihanını verdiği takdirde tercihan Hava Astsubay Oku
luna alınacağı ve emsali hakkında da bu yolda muamele yapı
lacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bir müddet devam etmiş 
olduğu Hava Astsubay Okulundan, kayıt ve kabul şartlarını 
haiz bulunmadığı anlaşılmasından dolayı çıkarıldığı ve bu mu
amelenin kanuna dayanılarak yapıldığı vekâlet cevabından 
münfehim olmasına göre bu bapta komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7468 30 . V I .1953

I[asan Özgen.
Turgut Malı. Kara- 
burç Koliler Altı Me
meli So. No. 14. 
İzmit,

( Dilekçe özeti : 
hakl ında).

D öviz verilm esi

Dilekçi : Milli Eğitim Vekâletinin müsaadesiyle Fransa’ya 
t ahsil için yollamış olduğ-u oğlu Necdet özgen’e her ay yüz 
elli liralık döviz göndermesi hususunda bir karar ittihazını 
istemektedir.

Milli Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Hastalık, iaşe
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ve ibate ve saire gibi haller de dâhil olmak üzere hiçbir su
retle döviz istenmiyeceği hakkında noterden tasdikli bir taah
hütnamenin Maliye Vekâletine verilmesi üzerine dilekçinin 
oğlunun bu şartla Fransa'ya tahsil için gitmesine müsaade 
edildiği ve bu sebeple döviz verilmesine imkân olmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekâlet cevabına göre 
bu bapta komisyonumuzca da yapılacak bir işlem olmadığına, 
ancak sözü geçen taahhütnamenin kanunen bir hüküm ifade 
edip etmediği noktasından usulü dairesinde kaza merciine 
müracaat edilebileceğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

D ile kye  D ile k ç e  s ü k ib in ia

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

7469 30 . V I . 1952

12092/11234 Vahide Bulat. (D ilek çe ö z e t i :  T ü tü n  ikrarniym

verilm esi hakkında).

Dilekçi : Kocası İbrahim’in askerde iken öldüğünü beyanla, 
yetimlerine tütün ikramiyesi verilmesini istemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
kocası İbrahim’in harbde kaybolduğu ve şehit düştüğüne dair 
bir kayit ve vesika bulunmadığı cihetle 1485 sayılı Kanun 
gereğince yetimlerine tütün ikramiyesi verilmesine imkân 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Hükümet, Konağı 
karşısında pulcu llü 
şeyin Tetik eliyle. 
Çorum.

7470 30 . V I . 1953

12093/11235 Faik Genç.
Mutafi Köyü D. P. 
Ocak Başkanı.
Oare - Pazar.

( D ilekçe ö z e t i :  Ç a y kredisinden  

istifade ettirilm eleri hakkında).

Dilekçi : Pazar Kazasına bağlı Gare - Mutafi köyü halkı
nın da çay kredisinden istifade ettirilmesini istemektedir.

Tarım Vekaletinin cevabi yazısında. : Yeniden tesis edilecek 
on beş bin dekarlık çaylıktan bir kısmının adı geçen köye tef
rik olunabileceği ve keyfiyetin mahalli teşkilât vasıtasiyle di-i 
lekçiye de duyurulmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bui 
hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7471 30 . VI . 1953
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12095/11237 Nazırı i Özfku l .
Türk Maden Tekni
syenleri Derneği 
Başkanlığı. 
Zonguldak.

D ilekçe D ile k ç e  s a h ib in »

No. a d ı, s o y a d ı ve ad re s i Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

( D ilekçe özeti : M ad en  tekn isiyen - 

lerinin ücretleri ha kkın d a).

Dilekçi : Ereğli Kömürleri İşletmesinde çalışmakta olan 
Maden Teknisiyenlerinin geçim durumlarının düzeltilmesi mak- 
sadiyle ücretlerinin yeter dereceye çıkarılmasını istemektedir..

İşletmeler Vekilinin cevabi yazısında : Etibank ile müesse- 
selerinde çalışan maden teknisiyenleri ile, bunlardan kursa de
vam edip mühendislik unvanını ihraz etmiş olanların, ehliyetleri 
ve kadro imkânları göz önünde bulundurulmak suretiyle 
tatmin edilmelerine çalışılmakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bul 
hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7472 30 . VI . 1953

12101/11243 Hüseyin Şencan.
Duvan Malı. Uzatma 
lı jandarma eski on
başısı.
Doğanşehir.

(D ilek çe özeti :  E m ek li aylığı bağ

lanması hakkında).

Dilekçi : 14 Temmuz 1951 tarihinde yaş haddi dolayısiyle 
terhis edildiğinden ve uzatmalı erata emekli hakkı verileceğini 
haber aldığından bahsile, jandarmada geçen 17 sene küsur 
aydan ibaret hizmetine mukabil emekli aylığı bağlanmasını 
istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Uzatmalı erata emekU 
aylığı bağlanacağına dair kabul edilmiş yem bir kanun olma
dığından adı geçenin dileğinin yerine getirilmesine imkân bu-* 
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7473 30 . VI . 1953

12102/11244 Şevket Yıldız.
Gazete Bayii Ali Os
man Seven eliyle. 
Turhal.

(Dilekçe özeti: İkramiyesinin v e 

rilm esi veya tekrar işe alınması 

hakkında) .

Dilekçi : Turhal Şeker Fabrikasında çalışırken haksız yere 
işinden çıkarıldığını ve verilmesi lâzımgelen ikramiyenin de 
tesviye olunmadığım beyanla, ya mezkûr ikramiyenin verilme
sini yahut tekrar eski işine alınmasını istemektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yasasında : Hizmetinden isti-



—  44 —

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. ad:, sovadı ve adresi

fade edilememiş olmasından dolayı vazifesine nihayet verilen 
dilekçiye on beş günlük tazminatının da ita olunduğu ve hak
kında yapılacak bir işlem görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına ve di
lekçinin ikramiyeye mütaallik talebinden dolayı ayrıca kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

7474 30 . V I . 1953

12103/11245 Mulıiddin Dan iş. 
Doğan Malı. 
Siird.

( D ilekçe özeti : İnşaat ruhsatna

mesi verilm esi hakkında).

Dilekçi : Arsasına yapacağı inşaat için muktazi ruhsatname
nin verilmediğinden şikâyetle, itası hususunun sağlanmasını is
temektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin üzerinde 
inşaat yapmak istediği arsa şehir plânında okul bahçesi olaralk 
ayrılmış olup 1953 programına göre aynı yıl bütçesine konula
cak ödenekle mezkûr arsanın istimlâki cihetine gidileceğindeki 
bahis mevzuu ruhsatnamenin verilmesine imkân olmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına ve dilekçinin şikâyetinde ısrar ettiği takdirde usulü daire
sinde kaza merciine müracaatta muhtariyetine ittifakla karar 
verildi. ' *f f ,

Karar No. Karar tarihi

7475 30 . V I . 1953

13517/12590 Zekâi özgenç ve ar.
Askerî ceza evinde 
tutuklu.
İstanbul.

( D ilekçe özeti : Iiir an evvel m ah

k em eye verilm eleri hakkında).

Dilekçiler : Türkiye’deki gizli komünist partisi ile ilgili ad
dedilerek tevkif olunduklarından ve saireden bahsile bir an 
evvel mahkemeye verilmelerini veya tahliye edilmelerini iste
mektedirler.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Askeri Yargı
lama Usulü Kanununun 3 ncü maddesinin A. fıkrası hükmüne 
tevfikan tahkikat dosyaları salâhiyetli Ankara Garnizon Ko
mutanlığı Adlî Amirliğine tevdi kılınan sanıklar hakkında, suç 
yeri olan İstanbul’da soruşturmalar yapılmakta bulunduğu ve 
suç mevzuunun Devletin emniyeti ile alâkalı olmasından dolayı
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

tahkikatın derinleştirilmesine lüzum hissedilmiş ve bu itibarla 
da bu safhanın kanuni sebeplere binaen devam etmekte bulun
muş olduğu ve sair hususlarda icabedenlere gereken emirlerin 
verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7476 30 . VI . 1953

Başkan 
Maraş 

A bdullah A y  t emiz

Kâtip
I »alıkesir 

Ali Fahri İşcriİsm ail A şk ın

K lû z ıg  

i !  am it A li  Yoııt'!/
Malatya 

Nuri Ocalccrofilu
Seyhan 

Şerlini S e r a
Tokad 

A h m et Gürhan

Trabzon 
Salih Ksad Al peren

Yozgad
Faik E rbaş

Yozsa d 
Y u su f Karslw tjlu

Zonguldak 
Rifai Sivişoğiu



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi K o m is y o n  k a r a r ı  ve ne sebep ten  v e r i ld iğ i

13448/12387 Nurettin Teker. 
13766/12683 Medrese Mâh. de. 
13999/12888 Havza - Samsun.

( D ilekçe özeti : M eslekten  çıkarıl

masına dair olan kararın a f yolu  

ile kaldırılm ası hakkında).

Dilekçi : Manevi vasfa müessir olmıyacak bir suçtan dola
yı üç ay kadar bir hapis cezasına mahkûm edilmiş bulunma
sından dolayı dâva veldlliği yapmaktan men edilmiş olduğun 
dan ve halbuki ihtilâstan hükümlü diğer bir kimseye vekâlet 
yapmak hakkı verildiğinden bahsile, meslekten çıkarılmasına 
mütedair olan 28 . II . 1949 tarihli kararın a,f yoliyle kaldı
rılmasını ve eskisi gibi dâva kabul ve takip etmesine müsaade 
olunmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi hakkında ce
za hâkimi tarafından verilen meslekten çıkarma kararının, 
bu baptaki itirazın ağır ceza mahkemesince reddolunması üze
rine katileştiği ve dilekçede kendisinden bahsedilen kimsenin 
ise memnu haklarının iadesi yolunda mahkemeden karar istih
sal etmiş olmasından dolayı icrayi vekâlet edebildiği ve dilek
çinin de böyle bir karar aldığı takdirde icabına bakılacağı bil
dirilmektedir.

Vekâlet mümessilinin mütalâası da alındıktan sonra gereği 
görüşülüp düşünüldü : Vâki af talebinin, 5677 sayılı Kanunun 
istisnai hükümleri ihtiva eden 7 nci maddesi delâletiyle dik
kate alınmasına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7477 7 . V I I . 1953

14624/13452 Tevfik Akıllı.
Ceza Evinde hüküm
lüler namın».

S. Karahisar.

6994/6523 ¡Mehmet Akın.
19. IV . 1948 tarih 
ve 69 mahreç No. Iı 
tel sahibi.
Yenişehir - Bursa.

(D ilekçe özeti  
hakkında >.

Cezalarının a ffı

Dilekçiler : Muhtelif suçlardan dolayı haklarında hükme
dilmiş olan hapis cezalarının affını istemektedirler.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Af ilânı hususunun 
Büyük Millet Meclisine ait haklar cümlesinden bulunduğu ve 
hükümlü ve tutuklu defterinde Mehmet Akın adında birine 
rastlanmadığından bunun tarafından çekilen telgrafın da müs- 
tear namla keşide edilmiş olacağı bildirilmektedir.

İçtüzüğün 54 ncü maddesi gereğince vekâlet mümessilinin 
mütaalâsı da alındıktan sonra icabı görüşülüp düşünüldü : 
Af talebiyle vâki olan müracaatlar 5677 sayılı Kanunun kabul 
ve neşri tarihinden evvel yapılmış bulunmasına ve yürürlüğe 
vaz’ı tarihinden sonra dilekçilerin de bu kanunun 1 ve 5 nci 
ve mütaakıp maddeleri hükümlerinden faydalandırılmış ola
cakları tabiî olmasına ve ayrıca bakiye cezalara ve neticeleri
ne şâmil hususi bir affı müstelzim her hangi bir sebep görüle-
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Dilekçe Dilekçe sahibisin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne .sebepten verildiği

14574/13408 Doğan Tuna.
Ceza Evitute. 
Ankara.

14575/I  • >40!) J a n os Heınııa n y i. 
Ceza BvİikU'. 
Anka ra.

memesine binaen, mezkur af taleplerinin dikkate alınmasına 
mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7478 7 . V I I . 1953

(D ilek çe özeti 
hakkında).

C czalarm m  affı

Dilekçiler : Casusluk suçundan haksız yere hapse mahkûm 
edildiklerini ve haddizatında masum bulunduklarım beyanla 
cezalarının affını istemektedirler.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Casusluktan 
muhtelif derecelerde hapse mahkûm edilmiş olan dilekçiler 
hakkındaki hükümlerin Askeri Temyiz mahkemesince tasdik 
edilmek suretiyle katileştiği ve 4627 sayılı Kanundan da, durum
ları itibariyle istifade etmelerine imkân bulunmadığı bildiril
mektedir.

Adalet ve Millî Savunma vekâletleri mümessilleri de hazır 
oldukları halde yapılan görüşme ve incelemeden sonra icabı 
düşünüldü : Dilekçilerin, bâzı suç ve cezaların affı hnkkmdaki 
5677 sayılı Kanunun 5 nci maddesi hükmünden faydalanmış 
olacakları tabii bulunmasına ve ayrıca hususi affı da müstelzim 
derece ve mahiyette bir sebep görülememesine binaen, vâki ta
leplerinin dikkate alınmasına mahal olmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7479 7 . V n  . 1953

10069/9380 Baha Özdamar. (D ilek çe özeti :  R ütbesin in  a f yn-

9024/8399 Şerefiye Alalı. Ah- in ile imi esi ve yed ek  subaylıkta

6564/6081 dıi'llah Hamil So. geçen hizm etinin sivil m em u riyet-

N o. 4. teki hizm etine ilâvesi h a kkın d a).

Dilekçi : Umumi Harbde Kuvayi înzibatiyeye hizmet ettiği 
yolunda bir isnada mâruz kalmasından dolayı sonradan Divanı 
Harb karan ile askerî nispetinin katedildiğini, haddizatında 
mâsum bulunduğunu beyanla, müktesep haklarının af yoliyle 
iadesini ve yedek subaylıkta geçen hizmetinin sivil memuri
yetteki hizmetine eklenmesini istemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 5677 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesine göre riitbeninn, yani yedek subaylık 
hakkının iadesine imkân olmadığı ancak dilekçinin usulü daire
sinde müracaatı halinde Birinci Cihan Harbinde geçen hizmet
lerinin sivil memuriyetteki hizmetine ekleneceği bildirilmek
tedir.

Adalet ve Milli Savunma vekâletleri mümessilleri de hazır 
oldukları halde yapılan görüşme ve incelemeden sonra icabı
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Dilekçe
No.

9648/897!)

0702/ 0031 
16997/15841

Dilekçe sahihinin
¡ıdı, soyadı ve adresi Kv»;ni-- ı r a n  ve ne sebepten ve r i ld i '

Mehmet Ak dağ. 
Akça Köyümle. 
Köşk - Aydın.

düşünüldü : Bâzı suç ve ccjırlaını ara hafck:r.ü?lii 5‘.;77 ¡:ayır. 
Kanunun istisnai hüküm! ri :h.ı\a eden 7 ııci maddesinin 
vaz'etmiş olduğu kaide ve prensibin hususi af yoliyle de olsa 
ihlaline imkân görülemediğinden bu baptaki talebin dikkate 
alınmasına mahal olmadığına ve hizmete taallûk eden isteğin
den dolayı dilekçinin vekalet işarı dairesinde merciine müra
caatta muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7480 VII . 1953

( D ilek ti öz<  li  : M ahhâmiinhilı 
hızıııiikihn a ffı  hakkında ).

Dilkeçi : Arazisinin hududu içindeki ağaçlardan bir kısmını 
imar maksadiyle kesmiş olduğu halde mezkûr ağaçların Dev
let ormanından kesildiği kabul edilerek hapse ve 543 lira taz
minata mahkûm edildiğinden bahsile, cezasının ve mahkû- 
miinbih tazminatın affım istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi hakkındaki 
hükmün kesinleşmesi üzerine orman idaresi tarafından berayi 
infaz icraya tevdi edildiği ve hükmolunan tazminatı da mu
maileyh dilekçinin mukassatan ödemeye başladığı ve istek 
hakkında yapılacak bir işlem görülemediği bildirilmektedir.

Vekâlet mümessilinin bu baptaki mütalâası alındıktan 
sonra gereği görüşülüp düşünüldü : Hükme dilen tazminat 
Hâzinenin şahsi hakkına taallûk etmesine ve müeccel hapis 
cezasının affını müstelzim bir sebep görülememesine binaen 
dilekçinin vâki talebinin dikkate alınmasına mahal olmadığı
na ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7481 7 . VII . 1953

Ahmet Saim Aralan- ( Dilekçe özeli : ('ezasının affı re
oğlu. arııkathl; ruhsatnamesinin reril-
Hükiiınet Cad. de inesi hakkında).

No. 50 de Arzuhalci 
Edremit.

Dilekçi : Görevi kötüye kullanmak maddesinden mahkeme
ye verilerek hakkında üç aylık bir mahkûmiyet kararı sâdır 
olması üzerine Adalet Vekâletince vazifeden affedildiğini ve 
mütaakiben Bozöyük Adliye Heyeti tarafından verilen bir ka-. 
rarla avukatlık yapmak hakkını haiz bulunduğ-u kabul ve an
cak Vekâletten bu hususta ruhsatname istihsal etmek lâzımge- 
leceği beyan edilmiş iken Vekâletçe ruhsatnamesinin verilme
mekte olduğunu beyanla, sözü geçen heyet kararı dairesinde 
ruhsatnamesinin verilmesini ve cezanının affını ve 3499 sayılı 
Kanunun muvakkat maddesinin de kaldırılmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Eski Avukatlık Ka-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebep ten  v e r i ld iğ i

nunu ile zeyil ve tadilleri hükümlerinin cari bulunduğu sırada 
ruhsatname istihsal edememiş olan dilekçinin 14 . VII . 1948 
tarihinde neşredilen şimdiki 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 
muvakkat 3 ncü maddesi mucibince ruhsatname istihsal etme
sine artık imkân kalmamış olduğu ve mücerret adalet heyeti 
tarafından verilen kararın ve buna müstenit müracaatın mük
tesep bir hak şeklinde kabulüne de cevaz görülemediği bildi
rilmektedir.

Vekâlet mümessilinin mütalâası da alındıktan sonra gereği 
görüşülüp düşünüldü : Dilekçinin tecil edilmiş olan mahkûmi
yeti 5677 sayılı Kanunun şümulü dâhiline girmekte olduğundan 
bu hususta ayrıca muamele ifasına mahal olmadığına ve 3499' 
sayılı Kanunun muvakkat maddesinin kaldırılması hakkmdaki 
istek yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili olmak hasebiyle 
bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılamıyacağma ve mez
kûr muvakkat maddenin mutlak hükmü karşısında da avukat
lık ruhsatnamesine taallûk eden talebin tervicine imkân görü
lemediğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7482 7 . V n  . 1953

11493/10683 Erol Kip. (D ilek çe özeti : Cezasının affı

Karakeçili Mah. hakkında).

Dilekçi : Tecil edilen mahkûmiyeti tahsile devam etmesine 
' ' mâni olmakta bulunduğundan bahsile, bu makûmiyetin bütün

neticeleriyle birlikte ve af yoliyle kaldırılmasını istemektedir.
Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin beş ay 

hapsine dair olan hükmün yazılı emir üzerine Temyiz Mahke
mesince esastan bozulduğu ve bu bozma zımnında tesis olunan 
hükümle de mezkûr mahkûmiyetin ve harç ve masrafın kaldı
rıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Hükmolunan hapis cezası ile harç ve 
masrafın Temyiz Mahkemesince Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 343 ncü maddesine tevfikan yeniden hüküm tesis 
edilmek suretiyle kaldırılmış olduğu vekâlet cevabından anla
şılmasına ve bu suretle af talebinin sebep ve saiki zâil olmuş 
bulunmasına göre mezkûr talep hakkında komisyonumuzca 
muamele ifasına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7483 7 . V II . 1953
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11876/11037 İbrahim Oğuzharı.
Değirmeııbaşı Mah. 
de Emekli Başçavuş. 
Vezirköprü.

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

(D ilek çe özeti : O ğlunu n cezası

nın a ffı h a kkınd a).

Dilekçi : Verem hastalığına tutulmuş olan oğlu Mehmet 
Zeki Oğuzhanin bakiye cezasının affını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Adam öldürmekten 
dolayı hapse mahkûm edilmiş olan Mehmet Zeki’nin 5S77 sayı
lı Kanundan istifade etmiş olmasından dolayı cezasından üç
te ikisinin tenzih olunduğu ve hakkındaki raporda hastalığı
nın gayri kabili tedavi olduğuna dair bir kayıt mevcut olmadı
ğından Teşkilâtı Esasiye Kanununun 42 nci maddesi hükmü 
dairesinde muamele ifasına da tevessül edilemediği ve halen 
serbest olduğundan tehir müddetinin hitamında taayyün ede 
cek sıhhi durumuna göre kanuni iktizasının tekrar ifa edilece 
ğ i ve binnetice bakiye cezasının affını mucip bir sebep görü 
lemediği bildirilmektedir.

Vekâlet mümessilinin de mütalâası alındıktan sonra gereği 
görüşülüp düşünüldü : Yukarıya alınan cevaba ve dilekçinin 
incelenen durumuna göre vâki af talebinin dikkate alınmasına 
mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7484 7 . V I I . 1053

8787/8172 Doğan Doğu. (D ilek çe ö zeti: M eslek ten  çıkarına

Adliye karşısı 222 kararının af yolu  ile kaldırılması

No. lı Çulha Ap. ha kkın d a).

Ankara.
Dilekçi : Avukatlıkta bir isnada mâruz kalmasından dola

yı meslekten çıkarıldığını beyanla, bahis mevzuu isnadın ta
alluk ettiği suçun affını ve ihraç kararının da bu yolla kal
dırılmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Hakkındaki inzibati 
cezanın kesinleşmesi üzerine meslekle olan alâkası kesilmiş 
bulunan dilekçinin vâki talebi hakkında yapılacak bir işlem 
görülemediği bildirilmektedir.

Vekâlet temsilcisinin bu baptaki mütalâası da alındıktan 
sonra gereği görüşülüp düşünüldü : 5677 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinde affın inzibati cezalara şâmil olmadığı açık
lanmış bulunmasından dolayı dilekçi bu kanun hükümünden 
istifade edememiş olmasına ve hususi affın şart ve unsurlarını 
haiz görülememesi itibariyle de avukatlık sıfatının iadesine 
hukukan ve kanunen imkân bulunmamasına binaen vâki ta
lebin dikkate alınmasına mahal olmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7485 7 . V II . 1053
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

13503/125
16325/152

79 Nuri Mollaoğlu.
50 Terakki Mah. Yu

nak So. No. 18/A d a  
Zonguldak.

15171/14170 Mustafa Aşkııı.
Ki're.1 i Köyünden 
Tire.

( D ilekçe özeti : Z im m etin  a ffına  

r e  nıem nn hakların iadesine d a ir).

Dilekçi : Özel İdare tahsildarı iken zimmete para geçirmek 
suçundan ağır hapse ve on iki bin lirayı ödemeye mahkûm 
edildiğini, hapis cezasını çekmiş ise de mahkûmünbihi tediye 
hususunda büyük müshillerle karşılaşmakta, bu yüzden de 
kendi ve ailesi efradı perişan bir duruma düşmüş bulunmakta 
olduğunu beyanla, mezkûr zimmetin affını ve memnu hakları
nın da iadesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Memnu hakların ia
desi hususunda yetkili mahkemeye müracaat etmek lâzımgele- 
ceği bildirilmektedir.

Vekâlet mümessilinin mütalâası da alındıktan sonra gereği 
görüşülüp düşünüldü : Tahsiline hükmedilen zimmet Hâzine
nin şahsi hakları cümlesinden bulunduğu cihetle hususi af sis
teminin bu gibi hususlara teşmiline imkân görülememesine 
ve memnu hakların iadesi için de Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 416 nci maddesi mucibince salâhiyetli mahkemeye 
usulü dairesinde müracaatta bulunmak icabedeceğine göre vâ
ki talebin bu sebeplerden dikkate alınmasına mahal olmadı
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

7486 7 . V I I . 1953

(D ilekçe özeti : Ila rç  ve m uhake

me m asraflarının alınm aması hak

kın da).

Dilekçi : 5677 sayılı Kanun, muhakeme masrafı ile harca 
da şâmil olduğu halde, bu cihet nazara alınmaksızın kendi
sinden mahkûmünbih harç ve masrafın istifası cihetine gi
dilmiş olduğundan bahsile, mezkûr harç ve masraftan da sö
zü geçen kanun mucibince muaf tutulması hususunda bir ka
rar ittihazını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Adam öldürmeye te
şebbüs suçundan dolayı 13 yıl ağır hapse ve 165 lira harç 
ile 65 lira 50 kuruş muhakeme masrafına mahkûm edilmiş 
olan dilekçinin, 5677 sayılı Kanunun 5 nci maddesi hükmün
den faydalanmış olduğu ve bu madde umumi değil, hususi af
fı tazammun ettiği cihetle, mezkûr kanundan sonra da mah- 
kûmünbihin tahsiline devam olunmasında bir yolsuzluk görü
lemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 5677 sayılı Kanunun, vekâlet cevabın
da zikredilen sebepten dolayı, bu gibi harç ve masraflara şâ
mil olmadığı hakkında mahallî ağır ceza mahkemesinden karar 
sâdır olmuş bulunmasına ve Türk Ceza Kanununun 120 nci 
maddesi de bu ciheti müeyyit görülmesine binaen, vâki talep
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon Kararı ve ne sebepten verildiği

hakkında komisyonumuzca başkaca muamele ifasına mahal 
olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7487 7 . V I I . 1953

(D ilekçe özeti : F e r ’î cezasının da 

bütün n eticeleriyle  birlikte affı 
hakkında ).

Dilekçi : Hakkındaki hapis cezasının 5677 sayılı Kanunla 
affa uğramış olduğundan bahsile, fer’i cezasının da bütün ne
ticeleriyle birlikte affı cihetine gidilmesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Diyarbakır Jandar
ma Müfettişliği mülhakı iken mesken masuniyetini ihlâl eyle
mek, sarkıntılık yapmak, fiili müessir ika etmek, ırz ve namu
sa tasaddiyi mutazammm fiil ve hareketlerde bulunmak mad
delerinden dolayı muhakeme edilerek iki sene beş ay on gün 
hapse mahkûm edilmiş olan dilekçinin bu cezası Temyizin tas
diki üzerine katileştikten sonra Askerî Ceza Kanununun 37 nci 
maddesi delâletiyle 32 nci ve Usul Kanununun 249 ncu madde
leri hükmüne tevfikan askerlikten ihracı hususunun 20.IX.1946 
gün ve 20612 sayılı kararla yüksek tasdika iktiran etmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Adalet ve İçişleri vekâletlerinin komisyona davet edilen mü
messillerinin bu baptaki mütalâaları alındıktan sonra gereği 
görüşülüp düşünüldü : 5677 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde 
cezanın hukuki neticelerinden olan rütbenin kaybedilmesi işle
mine affın şümulü olmadığı açıkça gösterilmiş bulunmasına ve 
hâdise hususi affın unsur ve şartlarını da haiz olmamasına 
mebni, dilekçinin vâki talebinin dikkate alınmasına mahal bu
lunmadığına ittifakla karat verildi.

Karar No. Karar tarihi

7488 7 . V I I . 1953

16157/15087 Ahmet Sabahattin 
Yazan.
Beyazıt Şehzadebaşı 
Cad. de No. 69. 
İstanbul.

16395/15316 Fahrettin öner.
Hapisane J. Karako* 
K. Ast. Sb. Üst. 
Çvş.
Niğde - Aksaray.

(D ilekçe özeti  
h a kkınd a).

Z im m etin  a ffı

Dilekçi : Babası müteveffa Sabri öner’in sağlığında zim
metine geçirmiş olduğu mahkûmünbih parayı ödemek husu
sunda şahsan taahhütde bulunmasından dolayı bu paranın is
tifasını temin için maaşına haciz konularak tahsilâta devam 
edilmekte olduğunu, az aylıklı küçük bir memur olması hase
biyle bu haczin maişetleri üzerinde ağır tazyikler yaptığmı be
yanla, sözü geçen zimmetin af ve terkinini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Babasına ait borcu 
şahsan ödemeyi taahhüt etmiş olan dilekçinin maaşına haciz
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

17807/16588 Murat Alâeddin 
Berk.
Laleli Gençtürk Cad. 
Defteremini So.
No. 10.
İstanbul.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

konulmasında ve bu suretle tahsilata devam edilmesinde bir 
yolsuzluk görülemediği bildirilin aktedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin şahsan ödemeyi liaahhüt etmiş 
olduğu mahkûmünbih para, babası tarafından ihtilâsen zimmete 
geçirilmiş ve Hâzinenin şahsi haklan cümlesinden bulunmuş 
olmasına ve hususi af sisteminin bu gibi şahsi haklara teşmi
line imkân görülememesine ve dinlenen vekâlet mümessilinin 
mütalâası da bu merkezde bulunmasına binaen, vâki talebin 
zikredilen sebepten dikkate alınmasına mahal olmadığına it
tifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7489 7 .V II . 1953

(D ilek çe  özeti : R ü tbesin in  v e  d i

ğ er  m ü ktesep  haklarının a f yo lu  

ile iadesine da ir).

Dilekçi : Bir kadınla nikâhsız olarak yaşamakta ısrar et
mekte olduğu ileri sürülerek askeri mahkemeye verilmiş ve 
neticede bu mahkemece askerlikten ihracına hükmedilmiş bu
lunduğunu, halbuki sonradan bu kadınla kanun dairesinde 
evlendiklerini ve bu evlenmeden beş çocuk hâsıl olduğunu ve 
hükme takaddüm eden günlerde vicdani bir saikle terkedeme- 
diği bu kadınla muahharan meşru bir şekilde rabıta tesis et
miş olmasının da iyi niyetinin bâriz bir delinini teşkil eyledi
ğini ve ordudan ihracı müstelzim hiçbir suihali bulunmadığını 
beyanla, askerî nispetinin bütün hukukiyle birlikte iadesini 
ve tekrar tavzifi hususunun af yolu ile karar altma alınması
nı istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 5677 sayılı 
Kanunun 7 nci ve Askerî Ceza Kanununun 52 nci maddeleri 
mucibince talebin tervici cihetine gidilemiyeceği bildirilmek
tedir.

Adalet ve Millî Savunma vekâletleri mümessilleri de ha
zır olduklan halde yapılan görüşşme ve incelemeden sonra ica
bı düşünüldü : Dilekçinin hüküm tarihinde de nikâhsız ola
rak yaşamakta ısrar ettiği anlaşılan kadmla daha evvel ne 
yolda münasebet tesis eylediği hakkında askerî mahkeme ilâ
mına dereolunan izahatın mânevi vasfa müessir görülen ma
hiyetine nazaran vâki af talebinin dikkate alınmasına mahal bu
lunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7490 7. .V n  . 1953
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D ile k ç e  D ile k ç e  s a h ib in in

N o. a d ı, s o y a d ı ve ad re s i

17554/16348 Şükrü Türeli.
Vilâyet Evraık Me
muru.
Gazianfceb.

13460/12399 Basri Orhun.
Kaza J. Komutanı. 
-Midyat.

13930/12829 A. Nazım Özveri.
II. Tb. 5. Bt. K. V. 
Üstğ.

14134/13012 Mehmet Ali Erdoğ- 
du.
Piıriesat Hacıhüse- 
yin Mah. de.
Konya.

14570/13404 Faik Özkan.
6576 47. P. A. II. Tb. Em. 

Sb. Kd. Yzb.

14640/13468 Vehbi Erses.
Ceza Evinde.
Bursa.

355/ .327 Zeki Batmaz.

13641/14841 As. Pos. 13855.
S. No. 942-11.
Sivas.

13435/12376 Haydar Korcan ve 
ar.
Ceza Evinde. 
Nevşehir.

18049/16780 Seyfettin Çel i kel.
33. Tümen m . Ş. 
Mülhakı P. Kd. Yzb.

12234/11367 İsmet Uç.
Yenice Mah. îsımet- 
paşa Cad. No. 22. 
Alaşehir.

11343/10541 Şeref Abaoğlu.
13. Sv. A. 2. Or. K. 
V. Kd. Yzb. 
Adapazarı.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(D ilek çe özeti : Cezalarının hu

kuki neticeleriyle  birlikte ' affı 
hakkında).

Dilekçiler : Kendilerine atıf ve isnadolunan suçlarla hak
larında tertip edilen cezalar arasında nispetsizlik bulunduğun
dan, mâsumiyetten, adlî hatadan ve saireden bahsile, bahis 
mevzuu cezaların ve hukuki neticelerinin affını istemektedirler.

Millî Savunma Vekâletinin dilekçilere mütaallik yazıları
nın mâna ve medlûlü de : değişik suçlardan dolayı muhtelif 
derecelerde hapis ve tazminata ve sair fer i cezalara mahkûm 
edilmiş olan dilekçiler hakkındaki hükümlerin kesinleşmiş ol
duğu ve bu hükümlerde adlî hata ve nispetsizlik bulunmadığı 
ve dilekçilerden bâzılannın 5677 sayılı Af Kanunundan isti
fade ile cezalarının kısmen veya tamamen sakıt olduğu ve bu 
kanundan kısmen faydalanmış olanların geri kalan cezalariyle 
mezkûr kanunun şümulü dışında kalmış olanlar hakkındaki 
cezaların affı için bir sebep görülemediği ve maamafih bu hu
susun takdire terkedildiği merkezindedir.

Adalet ve Millî Savunma vekâletleri mümessilleri hazır ol
duğu halde yapılan görüşme ve incelemeden sonra icabı dü 
şünüldü:

Dilekçilerden bâzılannın vekâlet cevabında da belirtildiği 
üzere 5677 sayılı Kanundan istifade etmiş olmalarından dolayı 
cezalarının bu sebeple kısmen veya tamamen sakıt olduğu, bâ- 
zılannm da bu kanunun şümulü dışında kaldıkları anlaşılma
sına ve mezkûr kanundan kısmen faydalanmış olanların geri 
kalan cezalariyle, hiç istifade edememiş olanlar hakkındaki 
cezaların ve bunların tevlidettiği hukuki neticelerin hususi 
affa tâbi tutulmasını istilzam eden sebep, unsur ve şartların 
mevcudiyeti tespit edilmemesine ve şahsi hak cümlesinden olan 
mahkûmünbih tazminata zikri geçen özel af sisteminin teşmil 
edilmesi de caiz olamıyacağına binaen vâki taleplerin bu ba
kımlardan dikkate alınmasına mahal bulunmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7491 7 . V I I . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

9134/8506 Adil Alpakın.
Dalaman Çiftliği ye
ni Ceza Evinde. 
Muğla.

.13891/12935 O. Nuri Orhon.
9. Tüm. 29. P. A. 
IJ. Bl.
Erzurum.

11592/10777 Kemal Erdal. 
14395/13407 Tgm. 247 P. A.

Dumlu - Erzurum.

15643/14605 Tevfik Araslı.
Halit Erdoğan vekili 
Kızılay Sosyal Han 
Kat 1 No. 4. 
Ankara.

15645/14607 Tevfik Araslı.
Fahri Tek vekili. 
Kızılay Sosyal Han 
Kat 1 No. 4,
Ankara.

15644/14606 Tevfik Araslı.
Sadullah Baybat ve
kili.
Kızılay Sosyal Han 
Kat 1 No. 4.
Ankara.

12747/11849 Abdullah Avcı.
(Kahkaha So. No. 
57/3.
Balat - İstanbul.

16712/15597 Dündar Alpsim.
Erkânı Harbiyei 
Umuımiye Riyaseti 
Haber Başkanlığın
da Muhabere Yüz
başısı (1937-20). 
Ankara.

17724/10510 Salih Çoruh.
Bölge Ceza Evinde. 
Kayseri.

14913/13913 Hızır Yazıcı. 
17626/16419 Bölge Ceza Evinde. 
18943/17648 Kayseri,

Komisyon k a r a n  ve ne  sebep ten  v e r i ld iğ i
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.11760/10932 Mehmet Akyollu. 
Ceza evinde, 
ödemiş.

9669/8999 Reşat Aksoy.
Fetva Yokuşu No. 15 
Süleymaniye - İstan
bul.

11466/10657 Hatice Güneş.
Yeldeğirmcni Yeşil
ay So. No. 21. 
Kadıköy - İstanbul.

15941/14885 İsmail Telli.
Paşacık Köyü eski 
öğretmeni. 
Hacimpalas Oteli. 
Uşak.

16474/15376 Cevdet Açıkalm.
Sofular Cad. Kara- 
kadı So. No. 17. 
Fatih - İstanbul

16383/15305 Hüsniye Aydın ve 
Agâh Aydın.
Ceza evinde.
Fethiye.

18158/16891 Adile üner.
Top taşı Cad. Kasım 
ağa So. No. 9. 
Üsküdar - İstanbul.

17928/16687 Hasibe özışık.
Yolcu salonu ticaret 
mahkemesi odacısı 
Zeynep eliyle. 
İstanbul.

12044/11190 Salim Baran.
Ceza evinde. 
Diyarbakır.

9304/8663 İbrahim Ahi. 
9589/8927 Ceza evinde.

İzmir.

16469/15371 Haşan Felvmi Ulıı soy 
ömerağa Malı. İstik
lâl Cad. Oğuzbahçe 
Sineması karşısında. 
İzmit.

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

(D ilekçe ö z e t i :  Cezalarının bütün 

n eticeleriyle  birlikte a ffı  hakkın

da ).

Dilekçiler : Adlî hatadan, masumiyetten, hastalık ve saire- 
dcn bahsile haklarındaki cezaların ve hukuki neticelerinin af
fını istemektedirler.

Adalet Vekâletinin bu baptaki cevabi yazılarında da : Di
lekçilerden bir kısmının 5677 sayılı Kanun hükümlerinden fay- 
dalandklan, bir kısmının da bu kanunun 5 nci maddesi muci
bince cezalarından indirme yapıldığı ve bunların dışında kalan
ların affını müstelzim bir sebep görülemediği bildirilmektedir.

Vekâlet mümessili de hazır olduğu halde yapılan görüşme 
ve incelemeden sonra icabı düşünüldü : Vekâlet cevabında da 
beyan edildiği gibi dilekçilerden bir kısmının cezalan 5677 sa
yılı Kanun gereğince bütün neticeleriyle birlikte sâkıt olmuş, 
bazılarının cezalarından da mezkûr Kanunun 5 nci maddesi 
hükmü dairesinde indirme yapılmış bulunmasına ve tenzil hük
müne tâbi tutulanlann geri kalan cezalan ile, bunların dışında 
kalmış olanlar hakkında tertibedilmiş bulunan cezalara ve bu ce 
zalann tevlit ettiği hukuki neticelere mütaallik af taleplerinin 
tervicini müstelzim sebep, şart ve unsurlara ise rastlanamamış 
olmasına binaen, yukarda isimleri yazılı kimseler tarafından 
ayn ayn dilekçelerle ileriye sürülen af isteklerinin zikredilen 
sebeplerden dolayı dikkate alınmasına mahal olmadığına itti 
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7492 7 . VH . 1953



17428/16225 Refik Birinci.
Ceza evinde. 
Kızılcahamam.

D ilekçe  D ile k ç e  s a h ib in in

No. a d ı, s o y a d ı ve ad re s i

Dilekçe
No.*

-  S f  -

D ile k ç e  s a h ib in in

a d ı, s o y a d ı ve a d re s i

209/188 Rauf Esen.
Ürgüp O. Savcısı. 
Ürgüp.

0135/8507 Osman Cavnar.
Mahmudiye Köyün
de.
Sapanca.

12117/11259 Fatma Yılmaz, 
tnönü Mah.
Akyazı.

16008/14951 Mahmut Demir.
Çukuru Köyünde 
Akalan - Elma. 
Sammın.

16023/15769 Duran Sakızlı
Aynalıçeşme Cad. 
No. 2.
Beyoğlu İstanbul.

16591/15484 Mehmet Yiğitarslan. 
Ceza evinde.
Sinob..

6612 /611.*) Necip Gülkan.
Ceza evinde.
Manisa.

15279/14270 Şakir Dağdibi. 
17198/16011 Ceza evinde.

Küre.

18019/16768 Etkeni Sağlam.
Ceza evinde.
Amasya.

17400/16198 Kemal Ağrag.
Noter muavini. 
Salihli.

15697/14667 Mehmet Çavdar.
Baikkal Bekiroğlu. 
Hekimhan,

16292/15221 Derviş Oral.
Bakkal
Haşan Ammar Çar
şısı No. 16.
Mardin.

11495/10685 Hıdır Karakuş.
Ceza evinde.
Malatya

14956/13955 Mehmet Turan. 
17536/16330 Ceza evinde. 

Antalya.

17818/16597 Cavit Yılmaz. 
18651/17366 Ceza evinde. 

Antalya.

18466/17189 Nuri Kaçar.
Ceza evinde.
Samsun.

15219/14213 Mustafa Çiracı.
Ceza evinde.
Cirosun.

16397/15318 Ahmet Yıldız.
Ceza evinde.
Minob.

17079/15910 Mümin Hanelçi. 
16252/15182 Ceza evinde. 
12792/11902 Vezirköprü 
14757/13758 
15816/14769

15065/14064 Süleyman ipek. 
16095/15031 Ceza evinde. 
17665/16454 Çermik.
18945/17650

11886/11047 Haşan Akta*.
Ceza Evinde.
Manisa.

12186/11323 Ali Bayraktar.
Ceza Evinde.
Aydın.

D ile k ç e

N o .

D ile k ç e  s a h ib in in

a d ı, s o y a d ı v e  a d re s i

13253/12199 Emin Güngör.
Malta H ocaüveyis 
Mah. B apnaibi So. 
No. 6/2.
F atih  - İstanbul.

14451/13301 V ehbi Dayi'baç.
U n Fabrikası sahip
lerinden.
Boyabat.

14796/13604 F ik riye  Garip.
H addadi K öyünde. 
Taşova.

13257/12203 M ukaddes Can.
K uşdili Mis So.
No. 32.
Kadıköy - İstanbul.

14390/13241 M ustafa Durak.
Ceza Evinde. 
Doğanşehir.

13938/12837 Emin îlter.
Ceza Evinde. 
Mudurnu.

14822/13622 Zeki öner. 
15128/13880 Kazancı Mah. Bek-

taşyolkuişu No. 40. 
Uluborlu.

14896/13684 Seniha Ansan.
1617/ 1512 Vereni D ispanseri 

hem şirelerinden. 
Fatih  - İstanbul.

14463/13310 Ahmet Koku 
Ceza Evinde.
Mersin.

13361/12302 Remzi Ezgin.
Ceza Evinde.
Dursun bey.

14262/13124 A fer Erçelik. 
12314/11442 Eski öğretm en. 
17817/16596 Yoflgad K öyünde. 

Bolu.



13068/1201» Ahmet Tünal.
1049/  974 Eski polis memuru.

Kurşunluharı No. 15 
Antakya.

13992/12681 Edip Kır al.
178/  158 Tohum İslah istas

yonunda Ali Kürçay 
yanında.
Yeşil köy - İstanbul.

14-117/12997 Ali Rıza özbabıı. 
İstiklâl M ah.
Pertek - Tunceli.

13482/12419 İbrahim Kaymakçı. 
Ceza Evinde» 
Burdur.

14628/ 134ötj Şerif Şahin.
Cumhuriyet M ah.

. No. 12.
Fethiye.

• ‘ ’ ' Î . . İ ' '
.18530/12465 Hanifi Şahin.

ıKüllü Köyünde.
( îazianteıb.

"D ile kse . D ile k ç e  s a h ib in in

N o. ad i, s o y a d ı ve  ad re s i

D ile k ç e

No.

15060/13823

14541/13380

D ile k çe  s a h ib in in  ı

a d ı, so yad ı ve  ad re s i !

D ile k ç e

. No.

13644/12574

14502/13341

Osman Topçu. 
Çay Mah. de. 
Çarşamba.

Nedim. Mahmut 
Baştecim.
Ceza Evinde 
İzmir.

14447/13294

13212/12159

I 16251/15181 
14058/12944 
13802/12714 
18892/17601 
13295/12240

13972/12863 
»90/  918

Mahuıut Di m;.
İnşaat, yeııi Ceza 
Kvinde.
Kayseri.

Ahmet. Haindi 
Alper.,,
Karşıyaka’da Kur- j 

tuluş So. No. 24. j 
lzrniv.

, . • N. . . . .  I
Şehsüyar Sözer. i 

İstasyon Mah. 
Klmadağ,-

Ömer Naci Karaim 
İııt.
Mahkeme Zabıt. Kâ- 
•tibi, ■
Lice.

Mustafa Yüksel. < 
Camiatik Mah.
No. 56.
Gölşehir.
Fevzi Güciz.
Ceza Evinde.
İstanbul.

Nihat Giiçlüer. 
Üzunçarşida Berber 
Haşan Guçlüer ya
nında.
A fvon Kâra hisar.

14946/13721i

14008/12897-

Ali Siım i Arda ha ıilı. 
Telefon Cad. No. 22. 
'Kadıköy - İst» ıı bul.

Ahmet Terzi 
Ceza iîvinde. 
Erzincan.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı v« ad ran

1 3314/ 12267ı • Ziya' Özen.
Zeılheli'. KöyüiHİ'

13993/ Î 2882

14678/13498

15743/14700

17518/16312

10138/9435

Terme.

'Mustafa Dejftiir. 
Ceza- Ulvinde. 
ltİ«V.

Mehmet Evrdn 
Akyazı C u m h u riyet 

Mah. de.
Kocaeli.

Hüseyin Âkştihirli 
ffih
Mecidiye Mah.
No . 36.'
Kütahya.

Haşan Türkmen. 
Tophane Derici S<>. 

No. -9.
İstanbul.

Zeynul’lah Okur. 
Ceza Evinde: 
Adapazarı.’ . ' 1

Başkan 
Maras 

Abdullah Ay temiz

Sözcü
Bolu

Kâtip 
Bilecik 

İsmail Aşkın
Ankara 

Ömer Tiihv

Balıkesir
A li  F a h ri İşeri

Elâzığ 
fi Alkil Ali Y ö n c y

Malatya Maraç
.Yurt Ocakcıoğlu fİudayiofflv



Seyhan Tokad Tokad
Salim Serçe Ahmet Gürhan Sıtkı Atam- Reşit
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Yozgad 
Yusuf KarsUoğht

(Dilekçe sayısı : 235)

Ur fa
KennU Timuroglu





Dönem : IX . B. M. M. Toplantı: 4

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  t

•C Savı : 7 9  ’>

13. X I .  1953 Cuma

Dilekçe Dilekçe sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

11518/10708 İbrahim Şimşir.
Kilciler Köyünde. 
Göynük.

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(D ilek çe  özeti :  İm a r  ve  ihya  e tti

ğ i arazinin göçm en lere verilm e

m esi hakkında).

Dilekçi : Tapuda kayıtlı olmayıp emek sarfiyle imar ve 
ihya ettiği ve 10 senedir tahtı ziraatinde bulundurduğu araziy 
nin göçmenlere verilmesi mağdur ve perişaniyetini mucip oldu
ğundan bahsile bu arazinin kendisine bırakılmasını ve mu
tazarrır edilmemesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dileçinin bahsettiği 
aruzinin salahiyetli bir heyet tarafından Hâzineye aidiyetinin 
tesbit ve göçmenlere tevzi edildiği ve müddetinin tasarrufunu; 
miisbit her hangi bir vesaik ve delâile sahip olmadığından göç
menlere verilerek adlarına tescil edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7493 13 . VII . 1953

11519/10709 Hüseyin Gezener ve 
ar.
Selimiye Mah. 
Altunova - Ayvalık.

11520/10710 Osman Karagöz.
Selimiye Mah. 
Altunova - Ayvalık.

(D ilek çe özeti : A y v a lık ta  iskân 
edilm eleri hakkında).

Dilekçiler : Bulgaristan göçmenlerinden olup bugüne kadar 
bir yere iskân ve kayıt edilmediklerinden bahsile diğer göç-, 
menlere yapılan yardımın kendilerine de yapılmasını ve Ay
valık’ta iskân edilmelerini istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçilerin kanunen 
iskân hakkına sahip göçmenlerden olduğu tahakkuk ettiği 
takdirde emsalleriyle birlikte bir an evvel iskânlannın sağlan
ması ve neticenin müstedilere bildirilmesi Balıkesir Valiliğine; 
yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına



_  2 -
Dilekçe D ile k ç e  sahibinin

No. adı, soyadı vo adresi

11524/10714 Abbns Uğra§.
Zübeyir Köyünde, 
Tarsu*.

K j: ıtsyuıı kararı ve ne sebepten verildiği

göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarih;

7494 13 . VII . 1953

(Dilekçe özeti 
hakkında).

Toprak verilm e s

Dilekçi : Kazalarında Toprak Kanunu uygulanırken müra 
caat ettiği halde kendisine toprak verilmediğinden ve hiç ara 
zisi olmadığından bahsile köylerinde kalan mevcut Hazine ma 
lı topraktan arazi verilmek suretiyle kanun hükmünün yerine 
getirilmesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : 1950 yılında 21 numa 
ralı Toprak Komisyonunca Çiloğlu Çiftliği arazisinin o civar 
da bulunan köylülerden Bak sahibi çiftçilere dağıtıldığı ve di 
lekçinin köyü Ziibeyir Köyünde aynı yılda arazi dağıtımı ya 
pılmadığından bu köyün arazi dağıtımının da 1952 yılı Toprak 
Komisyonu îş Programına alındığı ve buradaki fuzulen işgal 
edilmiş devlet topraklarının, bu köye el konulduğunda beliı 
tileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mü 
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7495 13 . VII 1953

11562/10716 Bahçeli Arslantiirk.
Halk Mümessili. 
Rasköv - İğdır,

( Dilekçe özeti : Muamele Vergim 
niu kaldırılması hakkında).

Dilekçi : Aralık Nahiyesindeki çeltik değirmenlerinin ki; 
çük birer makine olmasına rağmen fabrika telâkki edilerek 
Muamele Vergisine tâbi tutulduğunu, ağır vergi yükü altın 
da iki değirmen iflâs ederek kapatıldığı için diğer değirmen 
lerin ihtiyaca kâfi gelmediğini ve bu sebepten mahsullerim 
zamanında piyasaya Küremediklerinden bahsile müstahsilde 
alınmakta olan Muamele Vergisinin müstahsıllann daha fazla 
mağduriyetine mahal bırakılmaması için kaldırılmasını ve ye
ni Muamele Vergisi Kanunu lâyihasının Yüksek Mecliste müza 
keresi sırasında dileklerinin nazarı itibara alınmasını istemek 
tedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Muamele Vergisi Ka 
nununun esaslı bir şekilde tadili için çalışmalara devam edil 
mekte ve hazırlanmakta olan lâyihaya, mevcut imkânlar göz 
önünde bulundurmak suretiyle, pirincin vergiye tâbi tutulur 
tutulmıyacağı konusunda gereken hükümler konulacağı bildi 
rilmektedir.



Dilekçe Dilekçe sahibinin
Sn. adı, soyadı veadm ji Ivumı.syou katarı ve ııe sebep ten  v e r i ld iğ i

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7496 13 . V I I . 1953

•>2II 10718 Hilmi İçel.
Hükümet Cad. No.

Durmuş Eser 
eliyle,
Antakya.

( D ilekçe özeti , 

hakkında).

Toprak verilm esi

Dilekçi : Emval ve emlâkinin bulunmadığı, sanatının çift
çilik olduğunu ve dokuz nüfus efradı ailesini geçindirmekte 
müşkülât çektiğini beyanla yurdun her neresinde olursa olsun 
yeter miktarda toprak verilmek suretiyle sefalet ve mağduri
yetten kurtarılmasını istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında. : Dilekçinin dilek ve 
durumunun Hatay Vilâyetinde çalışmakta olan 18 numaralı 
Toprak Komisyonunca incelettirerek Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu hükümlerine göre gereken muamelenin yapılması lü
zumunun Hatay Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7497 13 . VII . 1953

10723 Hüseyin Işık. (D ilek çe ö z e t i :  E cdad ında n kal-

Ivİlciler Köyünde. mu arazisinin göçm en lere verildi-

(Jöynük. (ji hakkında).

Dilekçi : Ecdadından kalan ve 50 - 60 seneden beri tahtı 
ziraatte bulunan ve tapuda kaydı bulunmıyan ve vergisini 
tarafından verdiği arazisinin bu kere göçmenlere verilmiş ol
ması 8 nüfustan ibaret efradı ailesinin geçim tarzmı güçleştir
miş ve mağduriyetini mucip bulunmuş olduğundan bahsile 
köylerinde hâli bulunan yerlerin göçmenlere verilmesini ve 
kendi arazisinin elinden alınmamasını istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu arazinin 
dilek sahibine ait olmadığı bir heyet tarafından Hazine malı 
olarak tesbit ve göçmenlere tevziinin yapılarak tapularının 
verildiği ve dilekçinin Asliye Mahkemesine müracaatla Hazine 
ile göçmen aleyhine tapu iptali dâvası ikame eylediği ve muha
keme neticesine göre muamele yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre adlî kaza mer
ciine intikal etmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında komis-
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D ile k ç e  D ilo k ç e  s a h ib in in

No. ad ı, so ya d ı ve  ad re s i

11524/10714 Abbas Uğra§.
Zübeyir Köyünde, 
Tarsus.

11562/10716 Bahşdi Arslantürk.
Halk Mümessili. 
Başköy - lirdir.

K.>:'.ıisyou kararı ve ue sebepten verildiği

göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7494 13 . VII . 1953

(D ilekçe özeti :  Toprak verilm esi 
hakkında).

Dilekçi : Kazalarında Toprak Kanunu uygulanırken müra
caat ettiği halde kendisine toprak verilmediğinden ve hiç ara
zisi olmadığından bahsile köylerinde kalan mevcut Hazine ma
lı topraktan arazi verilmek suretiyle kanun hükmünün yerine 
getirilmesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : 1950 yılında 21 numa
ralı Toprak Komisyonunca Çiloğlu Çiftliği arazisinin o civar
da bulunan köylülerden Bak sahibi çiftçilere dağıtıldığı ve di
lekçinin köyü Zübeyir Köyünde aynı yılda arazi dağıtımı ya
pılmadığından bu köyün arazi dağıtımının da 1952 yılı Toprak 
Komisyonu îş Programına alındığı ve buradaki fuzulen işgal 
edilmiş devlet topraklarının, bu köye el konulduğunda belir
tileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7495 13 . VH . 1953

( D ilekçe ö z e t i : M uam ele V erg isi

nin kaldırılm ası ha kkın d a).

Dilekçi : Aralık Nahiyesindeki çeltik değirmenlerinin kü
çük birer makine olmasına rağmen fabrika telâkki edilerek 
Muamele Vergisine tâbi tutulduğunu, ağır vergi yükü altın
da iki değirmen iflâs ederek kapatıldığı için diğer değirmen
lerin ihtiyaca kâfi gelmediğini ve bu sebepten mahsullerini 
zamanında piyasaya sürçmediklerinden bahsile miistahsıldan 
alınmakta olan Muamele Vergisinin müstahsıllann daha fazla 
mağduriyetine mahal bırakılmaması için kaldırılmasını ve ye
ni Muamele Vergisi Kanunu lâyihasının Yüksek Mecliste müza
keresi sırasında dileklerinin nazarı itibara alınma sim istemek
tedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Muamele Vergisi Ka
nununun esaslı bir şekilde tadili için çalışmalara devam edil
mekte ve hazırlanmakta olan lâyihaya, mevcut imkânlar çöz 
önünde bulundurmak suretiyle, pirincin vergiye tâbi tutulup 
tutulmıyacağı konusunda gereken hükümler konulacağı bildi 
rilmektedir.



b ile k ç e  D ile k ç e  s a h ib in in

N o . a d ı, so yad ı ve «dretti K o m is y o n  k a r a r ı ve ııe  sebep ten  v e r i ld iğ i

1529/10718 Hilmi İçel.
Hükümet Cad. No. 
¿3 Durmuş Eser 
eliyle.
Antakya.

1 ■">34, 10723 Hüseyin Işık.
Kilciler Köyünde. 
Oöynük.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7496 13 . V I I . 1953

( D ilekçe özeti :  Toprak verilm esi  

hakkında).

Dilekçi : Emval ve emlakinin bulunmadığı, sanatının çift
çilik olduğunu ve dokuz nüfus efradı ailesini geçindirmekte 
müşkülât çektiğini beyanla yurdun her neresinde olursa olsun 
yeter miktarda toprak verilmek suretiyle sefalet ve mağduri
yetten kurtarılmasını istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında. : Dilekçinin dilek ve 
durumunun Hatay Vilâyetinde çalışmakta olan 18 numaralı 
Toprak Komisyonunca incelettirerek Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu hükümlerine göre gereken muamelenin yapılması lü
zumunun Hatay Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7497 13 . VII . 1953

(D ilek çe ö z e t i :  E cd a d ın d a n  kal

ma arazisinin göçm en lere verild i

ği halikında).

Dilekçi : Ecdadından kalan ve 50 - 60 seneden beri tahtı 
ziraatte bulunan ve tapuda kaydı bulunmıyan ve vergisini 
tarafından verdiği arazisinin bu kere göçmenlere verilmiş ol
ması 8 nüfustan ibaret efradı ¡ojesinin geçim tarzmı güçleştir
miş ve mağduriyetini mucip bulunmuş olduğundan bahsile 
köylerinde hâli bulunan yerlerin göçmenlere verilmesini ve 
kendi arazisinin elinden alınmamasını istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu arazinin 
dilek sahibine ait olmadığı bir heyet tarafından Hazine malı 
olarak tesbit ve göçmenlere tevzunin yapılarak tapularının 
verildiği ve dilekçinin Asliye Mahkemesine müracaatla Hazine 
ile göçmen aleyhine tapu iptali dâvası ikame eylediği ve muha
keme neticesine göre muamele yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre adlî kaza mer
ciine intikal etmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında komis-
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Dückça Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7498 13 . VII . 1953

11535/10724 Dereseki Köyü İhti
yar Heyeti.
Beykoz - İstanbul.

11542/10731 Mehmet Yıldırım.
Kileiler Köyünde. 
Göynük.

(D ilekçe özeti : O rm anlarının tah

rip edildiğine dair).

Dilekçiler : Köyleri civarında bulunan ormanlarının Trab
zon, Rize ve Kastamonu’dan gelen bâzı şahıslar tarafından tah
rip edilmek suretiyle tarla haline getirilmesinden, bu hususi :ı 
kaymakamlığa vâki müracaatlarının da 2311 sayılı Kanuna go- 
re zamanında yapılmadığı ileri sürülerek tecavüzün önlenme
diğinden şikâyetle vâki tecavüz ve müdahalenin önlenmesiyle 
kurulmak istenilen köyün men’i hususunda icabedenlere emir 
verilmesini istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Orman içerisinde aç 
ma ve gecekondu inşaatının önlenmesi için orman idaresince 
kazaya zamanında müracaat ve şikâyette bulunulmadığından 
evvelce inşatın önlenmediği, bilâhara zamanında alman tedbir
lerle bu gibi tecavüzlere son verildiği, evvelce yerleşmiş olan 
lar hakkında Orman İdaresince ilgili hâkimliğe müracaatta bu
lunulduğundan umumi hükümler dairesinde mahkemelerinin de
vam etmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre adlî kaza merciine 
intikal etmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7499 13 . V I I . 1953

(D ilekçe ö z e t i :  İm ar ve ihya  e tti

ği arazisinin göçmenler« v e r ilm i

şinden şik â ye t) .

Dilekçi : Köyleri hududu içinde kâin emek ve para sarfiyle 
boz araziden ihya ederek 13 seneden beri bilâniza ve fâsala tah
tı ziraatinde bulunan arazisini bu kere Narzanlar Köyü Muhta
rının teşvikiyle kasden göçmenlere teslim ve tapuya tescil edil
miş olması mağduriyet ve perişaniyetini mucip olduğundan bah- 
sile köylerinde mevcut binlerce dönüm boş arazinin göçmenlere 
verilmesini ve ekilmiş olan tarlasının elinden alınmamasını vs 
mağduriyetten vikayesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Bahis mevzu arazinin 
dilek sahibi ile bir alâkası bulunmadığı ve salâhiyetli bir heyet 
tarafından Hazine malı olarak tesbit ve göçmenlere tevzilerinin 
yapılıp tapularının verildiği ve buna karşı müstedinin asliye 
mahkemesine müracaatla Hazine ve göçmenler aleyhlerine tapu
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i »ilekçc Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

iptali dâvası ikame eylediği ve muhakeme neticesine göre işlem 
yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Vekilinin cevabına göre adlî ka
za merciine intikal etmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7500 13 . V I I . 1953

(D ilekçe ö z e t i :  K ö y le r in e  mektep 
yaptırılm ası hakkında).

Dilekçiler : Köylerindeki mektebin beton olarak Hükümet 
tarafından yaptırılmak üzere kaymakamlıkça yıktırılmış ve 
şimdiye kadar yaptırılmamış ve 200 kadar mektebe gidecek ço
cukları bulunmuş olduğundan bahsile bir an evvel mektebin 
yaptırılması için lâzımgelenlere emir verilmesini istemekte
dirler.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin 
köylerine bu yıl okul yapılamıyacağı önümüzdeki yıl inşaat 
programına dâhil edileceği valilikten alman mütalâadan anla
kmış ve k ey fiy etin  de 1 Şubat 1952 tarihinde müstedilere teb

liğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 

göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

11798/10964 Hüseyin Altıntaş ve 
ar.
Yaprak Köyünde. 
Dinar.

7501 13 w V I I . 1953

11799/10965 Ahmet Yağcıoğlu.
Çıkrıkçılar yokuşu 
Saman So. No. 6.
Ankara.

Dilekçi : 4007 sayılı Kanıma göre talebelikle memuriyet bir 
arada olamıyacağma göre Hukuk Fakültesinde talebe olup hai
len Ankara Belediyesinde görevli bulunan Özer Altm hakkm- 
daki şikâyetine dair Fakülte Dekanlığına ve Üniversite Rek
törlüğüne vermiş olduğu istidalarına bugüne kadar icabeden 
muamele yapılmadığından bahsile adı geçen makamlara gerek
li ikazın yapılmasını istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Hukuk 
Fakültesi Dekanlığının yazılarında : Fakültenin birinci sınıf 
öğrencilerinden 4424 numaralı özer Altın m 16 . IV . 1952 
tarihinde Fakültedeki kaydını sildirmiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına

(D ilek çe ö zeti: A nkara H u k u k  Fa- 

kültesinde ka yıtlı olup m em u r bu 

lunan Ö zer A ltın  hakkında şikâ

y e t ) .



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi K o m is y o n  k a r a r ı ve ne sebep ten  v e r i ld iğ i

göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7602 13 u V II . 1953

11804/10970 Demir - Çelik İşçi 
k;ri Sendikası Yöne
tim Kumlu Başkan 
lığı.
Karabük.

(D ilek çe  ö zeti: İşçilerin  de tem» i 
tü ikram iyesinden faydalandırıl 

m alan h a kkın d a).

Dilekçi : Demir sanayiinin Karabük’te teeapüs etmiş oldu 
ğu günden bugüne kadar istihsalin artmasına ve inkişafınd a 

en mühim âmil Türk işçisinin gayret ve kabiliyeti olduğu hal 
de bu müessesede çalışan memurlar gibi işçinin de temettü ik 
ramiyesinden faydalandınlmaması adaletsizlik ve mağduriyet 
lerini mucip olduğundan bahsile ağır sanayiin bu fedakâr iş
çilerine de temettü ikramiyesininnn verilmesi için kanunda 
tadilât yapılması istenilmektedir.

İşletmeler Vek ¡âletinin cevabi yazısında : İşletmelerin yıl 
lık kazançlarından temettü ikramiyesi olarak ayrılan m ahdut 

miktardaki mebaliğ 3460 ve 3659 sayılı kanunların 42 ve 13 
ncü maddeleri hükümlerine tevfikan yalnız idari işlerde çalı 
şan memurlara dağıtılmakta ve işletmesine göre adedleri bazaıı 
on binleri bulan işçilerin sözü geçen meblâğdan faydalandı 
nlması cihetine gidilmemekte olduğu bildirilmektedir..

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis konusu 
hâdisenin doğrudan doğruya İşletmeler Vekâletinin vazife ve 
salâhiyetleri çevresine girdiğinden bu hususta vekâlettlerinct' 
hiçbir muamele yapılmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşşünüldü: Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il 
gili olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma 
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7503 13 . V I I . 1953

11805/10971 Hasaıı Receboğlu.
fijçilik Mah. d<>. 
Tarsus.

11806/10972 İbrahim Abdullah- 
oğiıi.
işçilik Mah. dr. 
Tarsus.

11807/10973 Muştala Hasaııoğlıı. 
İşçilik Mah. 'de. 
Tarsus.

( Dilekçi i'neti 
hakkında ).

Iskâıı ı dilm eleri

Dilekçiler : Bulgaristan’dan 1950 yılında yurda geldik 
lerini Eskişeri’de iskân edilmelerine tevessül edilmiş ise de 
burada kabili zeri toprağın bulunmadığından Tarsus’a geldik 
lerini beyanla İskenderun Kazasında iskân edilmelerini ve top 
rak verilmesini istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekkçilerin iskân 
hakkım haiz göçmenlerden olduğu ve İskenderun Kazasmda 
kendilerine verilecek ilişiksiz Hazine toprağı bulunduğu tak
dirde dileklerinin yerine getirilmeleri ve neticenin müstedilere



Dilekçe Dilekçe sahibinin
.Yo. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ue sebepten verildiği

bildirilmesi 15 . II . 1952 tarihinde İçel ve Hatay valiliklerine 
yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: isteğin mahiyetine ve Vekalet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7504 13 . V I I . 1953

1S08/10974 A tıf  Güçliıer.
Em niyet M üdürlü
ğünde 4 /2 8 1 9  yaka 
ve S. sayılı Koimser 
Muavini.
Ma rn*.

IDilekçe özeti : Komiserliğe terfi 
ettirilmediğinden şikâyet).

Dilekçi : 1937 yılından beri komiser muavini olduğunu ve 
hiçibir sunutaksiri bulunmadığı halde komiserliğe terfi etti
rilmemesi mağduriyetini mucip olduğundan bahsile sicilinin 
tetkikiyle zıyaa uğramış müktesep haklarının emsali gibi ta
nınmak, suretiyle iadesini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 4598 sayılı 
Kanun gereğince 29 . VIII . 1948 tarihinde ikinci üst derece 
maaşı verilmiş ve mevzuatta birçok değişiklik olması yüzünden
1951 yık içinde düzenlenen kıdem tablosunda 233 sıra numa
rasında yer almış ve mumaileyhin son tezkiyelerine göre ko
miserliğe yükselmeye ehliyet ve liyakati sabit olduğu ve mün
hal bulunduğu takdirde 1952 yılı içinde yapılacak terfilerde 
durumunun göz önünde bulundurulacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin durumunun 1952 yılında na
zara alınacağı vekâlet cevabında bildirilmekte olmasına ve 
bilfarz yapılacak tetkikat aleyhinde bir netice arzettiği tak
dirde kaza merciine müracaatta bulunabileceğine göre vâki 
istek haklımda komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7505 13 . V I I . 1953

1809/10975 Ziya Dereci ve aı 
Kızılçalan Malı. 
No. 102.
Bahçecik - ly.ııııt.

(Dilekçe özeti : Arazi yardımı ya 
ini m ası veya polislik meslekine 
geçmelerine müsaade edihnesi 
hakkında).

D ile k ç ile r : T u zla  - Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu 
mezunu o ld u k ların ı ve Tarım Vekâletince hiçbir vazifeye tâyin 
edilmediklerini ve polis memurluğuna tâyin edilmelerine mez
kûr vekâletçe müsaade olunmadığını ve mağdur vaziyete düş
tüklerini beyanla Tarım Vekâletince bir vazifeye tâyin edilme
lerini veyahut 150 dönüm arazi ile çift hayvanı ve aletleri ve- 
rilmesini bu mümkün olmadığı takdirde polis meslekine in t i

haplarına müsaade edilmelerini istemektedirler.
Tanna Vekâletinin cevabi yazısında : 4480 sayılı Eaaup ge-



D ilek çe  Dilekçe s a h i b i n i n

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

reyince bahçıvanlık okulu mezunlarından toprağı olmıyanla- 

ra yeter derecede arazi yardımı yapılmakta ve bu yardım elde 

mevcut bütçe imkânlarına ve dağıtıma uygun boş devlet ara
zisinin varlığına bağlı bulunmakta ve verilecek toprakların 
kanunen tesbit edilmiş bir haddi bulanmadığına binaen 15-0 
dönüm lük arazi verilmesi talebi mevzuata uygun görülme

mekte ve m ezkur kanunun 13 ncı m addesi hüküm lerine gere 
bu okul m ezunları vekâletin müsaadesiyle ve sadece meslek

leriyle ilgili olm ak üzere devlet teşkilât vs ınüesseselerinde ve 
hususi teşekküllerde iş alabilecekleri ve meslekleri dışında 20 

y ıl m üddetle iş tutamıyacakları iş alan ve verenlerin kanuni 
tatbikata  tâbi tu tu ld u k la rı ve bu m üna^ belle  müstedilerin 

p o lis lik  meslekine geçmeleri yolundaki dileklerinin kabulüne 
imkân, bu lunm adığ ı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâletin kanu
na müstenit cevabına göre bu hususta komisyonumuzca bir iş
lem. yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K a ra r  No. K avur tarihi

7506 13 . VII . 1953

(Dilekçe özeli : Temditti jandar
ma erbaş ve onbaşılar haklımdaki 
lâyihadan istifade ettirilmesi hak
kında).

Dilekçi : 9,3 sene 6 ay fâsılasız Jandarmada çavuşluk yap
tığını ve yaş haddinden 1951 yılında meslekten terhis edildiği
ni beyanla jandarmada temditli erbaş ve onbaşılar hak
kında hasırlanmakta olduğunu öğrendiği kanun lâyihasında 
kendisinin ve benzeri durumda olanların da istifadelerinin te
min edilmesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Halen Jandarmada 
müstahdem bulunan uzatmaların terfihleri için harekete geçil
miş ise de henüz teklif safhası tamam’anmadığı v* şimdiye 
kadar meslekten terhis edilmiş bulunan bu gibi uzatmalar için 
bir işlem yapılmamakta bulunduğu bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

11927/11082 Osman Arslan.
Çiftemerdiven Mah. 
No. 22.
Konya.

7507 13 . V I I . 1953

1.1928/11083 Ali Günal.
Çalca Köyünde. 
Dereli - Giresun.

(Dilekçe özeti : Maluliyet maaşı 
bağlanması hakkında).

Dilekçi : İstiklâl Harbinde 4 ncü Fırka 42 nci Alay Altıncı 
Bölüğünde iken Mangaltepe’de sol gözünden misketle yaralan-



dığından ve 1337 yılında Çankırı Hastanesine yatırıldığından 
bahsile mâlûliyet maaşı bağlanmasını ve müterakim istihkakı
nın defaten verilmesini ve tütün ikramiyesinin de tahakkuk et
tirilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin te
davi edildiği Çankırı Hastanesinden çıkarılan 1337 yılına ait 
kayıt süretinde mâlüliyetinin sol kolundan olduğu yazılmakta 
ve bu bakımdan gözünden yaralandığına dair ilk tedavi edildiği 
hastane raporu veya teşhisli bir kaydı bulunmadığından 1325 
tarihli Tekaüt Kanunu gereğince müstedinin dileğinin yerine 
getirilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan istek 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 9 -
Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Kom isyon kararı ve ııe sebepten verildiği

7508 13 . V I I . 1953

( Dilekçi özeti : Babasına harb 
mâlûlü maaşı bağlanması hakkın
da).

Dilekçi : Babası Mehmet Ülker’m, Birinci Cihan Harbinde 
yaralanarak sakat kaldığından ve gözlerini duman bürümüş ve 
düşkün bir halde kalmış bulunduğundan bahsile mumaileyhe 
mâlûliyet maaşının bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin ba
bası Mehmet’in yaralanmadan mütevellit mâlûliyeti 1325 tarihli 
Tekaüt Kanununun 24 - 25 nci maddelerine göre tevsik edildiği 
ve halihazır muayenesine ait tam teşekküllü askerî hastaneden 
alacağı raporlarında yazılı arızası 551 sayılı Kanunun emraz cet
velinde yazılı alta dereceden birisine uygun olduğu takdirde bu 
ere de emsali misillü mâlûliyet maaşı bağlanabileceği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7509 13. V I I . 1953

(Dilekçe özeti : Tercümanlık vesi
kasının iadesi hakkında).

Dilekçi : 25 senedir İstanbul Belediye Turizm tercümanlığı 
yapmakta iken bir Amerika’lı kadının şikâyet mektubu üzerine 
Emniyet Müdürlüğünce tercümanlık ehliyetinin elinden alındı
ğından ve 6 aydır işsiz kalıp vahim ve mağdur bir durumda 
kaldığından bahsile durumunun bir karara bağlanmasını ve ha-

11931/11086 Esat Türkan.
Sıraselvi Cad.
No. 156/4.
Taksim  - İstanbul.

11930/11085 İbrahim Ülkev.
K öy Enstitüsünde. 
Sınıf: 3 /13. No. 67. 
Ortaklar - Aydın.



-  10 -
Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

kikaten casus ve vatan haini ise tabiiyetten ihraç ve hudut ha 
rici edilmesini aksi takdirde fazla mağduriyetine meydan veril 
meden tercümanlık vesikasının iadesine emir ve müsaade buyu 
rulmasım istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Bakü’de 
doğmuş 1922 de yurda gelmiş bir Rus pisikoposunu dolandıı 
maktan üç aya mahkûm olmuş, simsarlık yapmak suretiyle ya 
bancı Devletlere hizmet etmiş, dört defa izinsiz yasak bölge içi 
ne girmesinden sıkı yönetim mahkemesince sürgün cezasına 
çarptırılmış bilâhara 1949 senesinde vâki müracaatı üzerine 
tercümanlık vesikası verilmiş 1951 de turist olarak İstanbul'a 
gelen polis memuriyeti memurlarından bir kadını gezdirmek ba 
hanesiyle Burgaz Adasına götürüp ırzına geçmeye teşebbüs et 
miş ve bu kadının mektupla ihbara üzerine vesikasının elinden 
alındığı anlaşılmış ve müstedinin mevcut talimatname hüküm 
lerine ve turizm dâvasında takip edilmesi gereken hattı hareket 
müvacehesinde tercümanlık yapmasına imkân görülmemiş ol 
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına, ancak 
tercümanlık vesikasının istirdadı yolunda yapılan muamele ma
hiyeti itibariyle bir idari dâva mevzuu ittihaz edilebileceğinden 
dilekçinin usulü dairesinde kaza merciine müracaatta muhtari
yetine karar verildi.

Dilekçi : Murgul Bakır Fabrikasının dumanından tütün, 
petek, buğday ve bütün sebze ve meyvalan yanmakta ve veri
len tazminatın az bulunmakta olduğundan bahsile bu zarar
ların tesbiti için ihtisası olan tarafsız kimselerin teşekkül 
eden konüsyonda bulundurulmasını ve her sene tahmin edilen 
zararların verilmesini ve sefalet çekmekten kurtarılmasını iste
mektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Murgu’lu baca 
gazlarından hâsıl olan zararlar Çoruh Valiliğinin teşkil etmiş 
olduğu (Zararları tesbit komisyonu) tarafından zarar gören 
arazi ayn, ayn gezilip görülmek suretiyle tesbit edilmiş ve/ 
zarar göronlere ait hazırlanan cetvellerden birer takımı mahalli 
valiliğine, Murgul Bakır İşletmesine ve alâkadar köy muhtar* 
lanna tevdi edilmiş ve tazminat paralarını almak üzere ilgili-

Karar No. Karar tarihi

7510 13 . V I I . 1953

11935/11090 Ahmet Kadıoğlıı.
Damar Köyünde. 
Murjçul.

(Dilekçe özeti : Murgul Bakır 
Fab rikası n elan çıkan kükürtlü 
ç/azlardan zararın mütehassıs ta
rafından tahmin ettirilmesi hak 
kında).



-  i i  -

lerin mezkûr müesseseye müracaatta bulunmaları lüzumu bil
dirilmiş olduğu; ödenecek tazminat miktarına itirazda bulun
duğu anlaşılan dilekçinin de zararlarının yeniden tesbiti için 
mahallî valiliğine müracaatta bulunması îâzımgeldiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

D ile k çe  B ile k ç e  s a h ib in in

No. a d ı, s o y a d ı ve ad re s i Komisyon kararı ve ııe sebepten v e r i ld iğ i

7511 13 . VII . 1953

( Dilekçi özeti : Temizleme ve ten
virat resmine ait yüzde 10 cezalı
mı tahsili hakkında) .

Dilekçi : 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 9 ncu 
maddesi gereğince (Temizleme ve Aydınlatma Resmi) özel say
manlık idarelerince tahakkuk ettirilip tahsil olunan paralar 
belediyelere ödenmekte ve mükelleflerin bu taksitleri ödeme
dikleri takdirde ' '< 10 ceza alınacağı da 1580 sayılı Kanunla 
belediyelerce tahsili icabetmekte ise de malî külfetler ve kadro 
imkânsızlıkları sebebiyle binlerce mükellef adına tahakkuk 
ettirilmiş bulunan bu cezalar tahsil edilememekte olduğundan 
bahsile belediyelerce tahsili gayrimümkün olan bu %  10 cezala
rın resmin aslını tahsil eden özel saymanlık idarelerince tahsili 
hususunda bir karar ittihaz buyurulmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Belediye gelirlerinin 
mükellefler tarafından vaktinde ödenmemesi halinde ceza ba
kımından yapılacak muameleyi gösteren hüküm ise belediye
lerin ana kanunu olan 1580 sayılı Kanunun 112 nci maddesiyle 
kabul edilmiş genel bir hüküm olması dolayısiyle alınacak % 10 
cezanın belediyeler marifetiyle tahsil edilmesi lâzımgeleceği
22 . VI . 1949 tarih ve 9212/622 - 407 sayılı Tamim ile valilik
lere tebliğ edilmiş ve dilekçinin evvelce re ’sen vâki sorusuna 
25 . X . 1951 tarihinde Bursa Valiliği vasıtasiyle cevap verilmiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve bununla ilgili mev
zuat hükümlerine göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

11M 9/11094 M ustafa Kırımlı.
Belediye Başkanı. 
Karacabey.

7512 13 . V n  . 1953



—  12

J1 9 4 5 /1 1 1 0 0  Recep Göktepe.

D okto r R ıfa t Osman 

Mah. Göçmen ev le

rinde  No. 15.

Ed irn e .

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Kom isyon k a ta r ı ve ne sebepten v e r ild iğ i

(Dilekçe özeti: Dükkân verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : İskânlı göçmenlerinden olduğunu namına yalnız 
bir ev tahsis edilmiş olup başkaca yardım yapılmadığını be
yanla düvencilik sanatı olması hasebiyle dükkân verilmesini 
istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçi hakkında Edir
ne Valiliğiyle yapılan muhaberede : Hâzineye ait ilişiksiz dük
kân bulunmadığı sebebiyle dükkân verilemediği ve 2510 sayılı 
Kanun gereğince dükkân yeri verilmek istenmiş ise de bunu 
mumaileyhin kabul etmediği anlaşılmış bu duruma göre müs- 
tedi hakkında yapılacak bir muamele görülememiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7513 13 . V I I . 1953

1194^/11102 Cemal Ispaıhi.
H acılar Mah. Hakim 
So. No. 22.
Bursa.

(Dilekçe özeti: Emekli maaşının 
150 lira■ üzerinden verilmesi hak
kında).

Dilekçi : Sin tahdidine dört seneden fazla bir zaman varken 
1950 Haziran ayında 125 lira asli maaş üzerinden emekliye 
sevkedildiğini ve bu baptaki dâvasının Askeri Yargıtayda der
desti rüyet bulunduğunu hemrütbe olan emsalinin yeni çıkalı 
bir kanundan bililtizam istifade ettirilerek 150 lira asli maaş 
üzerinden emekliye sevkedilmiş olduğunu beyanla bu haksızlı
ğın tashihini ve kendisine de emsali gibi 150 lira asli maaş üze
rinden emekli aylığı verilmesinin bir karara bağlanmasını iste
mektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin B. 
fıkrası gereğince 20 . VI . 1950 tarihinde tasdik olunan karar
la emekliye ayrılmış ve bu tarihte yürürlükte bulunan Maaş 
Kanununa göre mumaileyhin emeklilik evrakındaki son maaşı 
125 lira asli olarak gösterilmiş ve Emekli Sandığınca da bu 
yolda muamele yapılmış olduğu bildirilmekledir.

Gereği düşünüldü : Emekli maaşının tadili talebini tazam- 
mun eden istek ancak idari bir dâva mevzuu olabileceğinden di
lekçinin bu husus hakkında usulü dairesinde kaza mercime 
müracaatta muhtariyetine ve bu itibarla nuzkûr istek hakkın
da komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7514 13 . VH . 1953
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11049/11104 Şah in  ös.

D e r ik  M erkez İ lk o ku 
lu  öğre tm en i. 

M a rd in .

Dilekçe* D ilek çe  s a h ib in in

N o. a d ı, so y a d ı ve adresi ıisy o n  k a ra rı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: Bir üst dereceye 
terfi ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : 1932 yılında öğretmenliğe başladığını ve şimdiye 
kadar öğretmen bulunduğu bu süre içerisinde üç defa asker
lik yaptığını bin bir müşkilâtla 30 lira asli maaşa çıkarıldığım 
mütaaddit müracaatlarının nazara alınmadığını ve mağdur edil
diğini beyanıa terfi haklarının verilmediği sebeplerinin bildi
rilmesini istemektedir,

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : 4598 sayılı Ka
nuna göre bir maaşı bilfiil üç yıl almadıkça bir üst dereceye 
terfiinin imkânsız olduğu dilekçinin 31 Ağustos 1949 tarihin
de 25 liradan aylığının 30 liraya yükseltilmiş olduğu 30 liradaki 
İadem süresini 31 Ağustos 1952 tarihinde dolduracağı ve key
fiyetin 1950 tarihinde mümaileyhe tebliğ edilmiş olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin durumunun 1952 yılında 
nazara alınacağı vekâlet cevabında bildirilmekte olmasına ve 
bilfarz yapılacak terfi muamelesinde aleyhinde bir netice arz- 
ettiği takdirde koza merciine müracaatta bulunabileceğine göre 
vâki istek hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7515 13 . V I I . 1953

11958/11111 Öm er Esm er.

Teke l y ap ra k  tütün 

bakım  ve işleme evi 

B . b ak ım ında  2417 

No. l ı  işçi.

İstanbul.

(Dilekçe özeti: Nöbetçi doktoru 
bulunmamasından çocuğunun ölü
müne sebebiyet verilmiş olmasın
dan şikâyet).

Dilekçi : Gözünden yaralı olarak Haydarpaşa Hastanesine 
götürdüğü 13 yaşındaki oğlunun nöbetçi doktorunun bulunma
ması ve üç saat beklediği halde tabibin gelmemesi hasebiyle 
ölüm ine sebebiyet. verilmiş olduğundan şikâyetle vazifede 
ihmal ve lâkavdi görülenler hakkında gereken muamelenin ya
nılmasını istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : 
Keyfiyetin tahkikına memur edilen müfettiş tarafından tanzim 
edilen tahkikat dosyası kanuni bir karara bağlanmak üzere 
İstanbul Valiliğine gönderilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kanuni merciine 
intikal etmiş olan bir hâdise ile ilgili istek hakkında komisyo
numuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarih!

7510 13 . V II . 19Ş3
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11948/11103 M u s ta fa  A k k iro ıa n .

H a lfe t i in  Ma h .

No. 105.
Malatva.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

( Dilekçe özeti: Vakfa ait temizli/; 
vazifesinin iadesi ve dükkânların 
intifama tcrkolunvıası hakkında).

Dilekçi : Hayalizade Haca Osmanaga Vakfına ait mütevelli 
lik ve tathiratlık vazifeleri babasından kendisine intikal ettiği 
halde yalnız 1927 senesinde tathiratlığın uhdesine tevcih olu 
narak tevliyetinin verilmediğinden ve tathiratlık vazifesinin 
de elinden alındığından bahsile bu vazifeye iadesi ve mezkur 
vakfa ait dükkânların intifama terkolunmasım istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçi tarafından mezkûr 
hizmetin tekrar kendisine verilmesi hususunda Devlet Şûrasına 
açmış olduğu dâvasının 23 . X I I . 1947 tarih ve 2291/815 sayılı 
kararla reddolunmuş ve ayni mahiyetteki mumaileyhin müra 
caatma da 1. X I . 1951 tarihinde bu yolda cevap verilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Daha önce kaza mercünce incelenip ka 
rara bağlanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyo 
numuzca bir işlem yapalmasına mahal olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

7517 13 . V n  . 1953

11962/11115 Gülsüm özitornn.
Haferağa. Malı. Ara  

vıcıbaşı So. No.  2 /1  
Ap. 3 kat.

Kadıköy - İstanbul.

(Dilekçe özeti: Bina Verdisinden 
m ını fiift t hakkında).

Dilekçi : 5228 sayılı Bina Yapımmı Teşvik Kanununun ta 
dilinde, mezkûr kanunun neşrinden sonra yapılan ve mesken 
olarak kullanılan binaların aynı kanunun 7 nci maddesi uyarın
ca muafiyetten istifade ettirilmeleri için mükelleflere tahmil 
edilen iki aylık içinde beyanname vermek mecburiyetinin kal 
dırılması veya bu müddetin uzatılması ve evvelce muafiyetten 
istifade edememiş olanlara da yeniden muafiyet hakka verilme
sini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin bu talebi 
doğrudan, doğruya şahsını ilgilendiren bir işe ait olmayıp 5228 
sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle kabul olunan beyanname ita
sına mütedair hükmün kaldırılmasına taallûk eden bir temenni 
mahiyetinde bulunmakta ve mevzubahis tadil lâyihasiyle de İç
işleri Vekâletince hazırlanıp Yüksek Meclise sunulmuş bulunan 
(Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar hakkmda 
Kanun) lâyihasının kasdedilmiş olduğu istidlâl olunmakta bu 
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü . Yeni bir kanun teklifi mevzu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7518 13. VII. 1953
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Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

1 1 9 H 4 /1 1 1 1 7  A l i  Sert,
Cumhuriyet Malı. 
Çardak S«. \To. 33. 
Ankara.

11 f*71/11123 Şükriye Doğrul.
C e b ra il M ah. Cöbc 

lek So. No. 22. 

Kastam onu.

K jr.iis y o n  k a ra rı ve ne sebepten v e rild iğ i

(Dilekçe özeti : Terfi ettirilmesi 
hakkında).

Dilekçi : 1950 senesinden itibaren 12 nci derecenin maaşını 
alması icabederken halen 13 ncü derece maaşını almakta oldu
ğundan ve üst derece bir fark da alamadığından bahsile 12 nci 
dereceye terfiinin yapılmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin kurs 
görüp imtihan vermedikçe terfiine ve müddetini ikmal etme
dikçe de 4620 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmüne göre üst 
derece ücretinden de istifade ettirilmesine imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merdine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar Nar Karar tarihi

7619 13 . V I I . 1953

(Dilekçe özeti: Dul aylığı bağla it
inası hakkında).

Dilekçi : 4 - 5 yıl önce vefat eden kocası harb malûlü Sa
dık’tan kendisine dul aylığı bağlanmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1 . 1 .1950 tarihinde 
yürürlüğe giren 5434 sayılı Kanun hükümlerinin evvelki hâdi
selere teşmil edilemiyeceği kabul edilmiş olduğundan dilekçiye 
1683 sayılı Kanunun yürürlüğü tarihinde vefat eden harb ma
lûlü kocasından dolayı dul aylığı bağlanmasına kanuni imkân 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabında gösterilen kanun 
hükümlerine göre vâki istek hakkında komisyonumuzca bir is 
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7620 13 . V I I . 1953

11 i*7i>/11131 S ıt k ı Sönmez.

G ö k c e g ö z  K ö y ü n d e  

D e m o k r a t  O c a k  H as  

k a n ı .

M e r k e z  A n t a k v a .

(Dilekçe özeti: Toprak verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Köyleri çiftçilerinin toprağa muhtaç olanların 
listesi verilmiş olduğu halde topraklandınlmadığından ve gös
terdikleri Er”."ine arazisinin de başka köylüler halkına dağıtıl
dığından şikâyetle toprak verilmesi hakkında lâzımgelen ma
kama emir verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçmin köylerindi 
dağıtıma tâbi Hazine arazisi olmadığı gibi bahsedilen arazinin 
bir kısmının bataklık ve ziraate elverişli olmadığı ve bir kıs
mının da ibtilâflı bulunması dolayısiyle dağıtılmadığı, Dörtyol 
çiftçilerinden arazi artarsa bu köy halkının da 4753 sayılı Ka-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

nun gereğince durumlarının göz önünde bulundurulacağı ve 
keyfiyetin kendilerine de tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7521 13 . V n  . 1953

(D ilekçe ö z e t i :  M aluliyet meııı̂ ı 
halikında).

Dilekçi : Büyük harbde yaralandığını ve Bayburt hastane
sinde tedaviden sonra kıtasına iltihak ettiğini bilâhara Gâvur 
dağında yapı’an harbde ¿¿uslara esir düştüğünü beyanla em
sali misillû mâlûliyet maaşı bağlanmasını veya ikramiye ve 
rilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan tah
kikata nazaran dilekçinin harbde yaralanmadan doğma mâlu- 
liyetini tesbit edecek hiç bir vesaik ve raporu olmadığından 
maaş bağlanamıyacağı ve bu iş için Devlet Şûrasına dâva açıl
mış bulunduğu, dâva sonunda verilecek karara göre muamele 
yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine 
intikal etmiş olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K a r a r  No. Karar tar ih i

7522 13 . VII . 1953

.11981/11133 IIas;ın Bilgin ve ar.
Bez Fabrikası  işçi
leri.
Nazilli.

(D ilekçe özeti : Mesai saatlerinin 
saate indirilmesi hakkında).

Dilekçiler : Sümerbank Devlet Müessesesinde çalışmakta 
olan bilûmum işçinin sekiz saat üzerinden tevdi edilen işçi Ka
nunu tatbik edildiği halde kendilerinin 12 saat ates karşısın
da dört bin işçinin yemeklerini pişirmekte olduklarından bah- 
sile mesai saatlerinin sekiz saate indirilmesini istemektedirler.

İ/delmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Iş Kanununun 
47 nc: maddesiyle bu maddeye müsteniden tanzim olunan «Ara
lı Irler Tüzüğünün» 13 ncii maddesi gereğince vakit; vakit ifa 
edilmesi icabeden bâzı işler gibi, işletmeler yemekhane servi
sinde çalışan aşçı dilekçiler de günde 12 saatlik mesaiye tâbi 
♦utulmakta ve bu çalışma tarzlarının mevzuata aykırı olmadı
ğı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına

111)80/11132 Şaban Top.
Yeni Malı. 
Kars.



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

11090/11138 Ahmet özden.
Kısıklı mıntakası E. 
T. T. Genel Işık 
Kontrolörü. 8507. 
Kısıklı - İstanbul.

11991/11139 K â m il Kepecioğlu.

Nüzbetefendi So. 

No. 64.

K a d ık ö y  - İstanbul.

göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7523 13 . V I I . 1953

(D ilekçe özeti : Ihınla yattığı gün
lere ait yevm iyesinin verilm esi
hakkında).

Dilekçi : Kısıklı - Kadıköy tramvayının yoldan çıkması 
ve devrilmesi üzerine yaralanmış ve doktor raporiyle on gün 
evinde istirahat verilmiş ve bu müddet zarfında yevmiyesi ve
rilmemiş olduğundan bahsile bu on günlük istihkakının sigor
taca verilmesini istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin tedavi
de kaldığı günlere ait geçici iş görmezlik ödeneği olan 19 lira 
11 kuruşun İşçi Sigortaları Kurumu Üsküdar Dispanseri Baş- 
tabipliğince miistediye tediye edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7524 13 . V I I . 1953

(D ilekçe özeti : Emekli aylığında
ki adaletsizliğin düzeltilm esi hak
kında).

Dilekçi : 1930 yılından evvel emekliye ayrılmış olan aynı 
rütbedeki arkadaşlarının kendisinden fazla emekli aylığı al
makta olduklarından bahsile Maliye Vekâletinden bu adalet
sizliğin giderilmesini istemektedir. .

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mülga 1683 sayılı 
Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 3 ncü maddesine müste
niden emekliye ayrılmış olan dilekçinin 1 Teşrinievvel 1930 
tarihinden itibaren Eminönü Malmüdürlüğünce 94 lira 50 ku
ruş emekli maaşı tahsis edildiği ve bu miktar 1 . I . 1950 tari
hinden itibaren 5434 sayılı Emekli Kanunu gereğince 245 liraya 
yükseltildiği ve yapılan muamelede bir yanlışlık olmadığı, 
ıııüstedinin 1930 yılından evvel eski kanunla 25 sene hizmet 
üzerinden ve 45 lira maaşla emekliye sevkedilip sonradan ya
pılan zamlarla beraber aylığının 350 liraya çıkarıldığını iddia 
eylediği bir binbaşının maaşı üzerinde inceleme yapılmak üze
re ismiyle nereden ve kaç sıra numarasından maaş aldığının 
bilinmesinin icabettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol-



îiüekçe
No.

11997/11144

11999/1114«

madığma dilekçinin iddiasında ısrar ettiği takdirde kaza mer
ciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Krar No. Karar tarihi

—  10 —
Dilekçe sahibinin

adı, soyadı ve adresi K ıaisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

7525 13 . V I I . 1953

( D ilekçe  özeti : M uhalie sularını" 
ah nacağı uda n sik Ay e t ).

Dilekçiler ; Mahallelerinin kaza merkezine yanm saat me 
saiede olup senelerce köy olarak kalmış ve bilâhara mahalle 
haline ifrağ edilmiş ve 400 nüfusu ihtiva etmekte olup tarla 
ve bahçelerine gelen suyun belediyece kasabaya nakline teşeb
büs edilmekte olduğundan ve bu hal ise ziraat ve geçimlerine 
balta vuracağından şikâyetle kasabaya gelecek mütaaddit, yol 
nakli yakın başka suların mahallinde tetkiki için yeniden icap 
eden muamelenin temin edilmesini ve mağduriyetten muhafaza 
buyurulmasını istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 294 nüfusa 40-50 dö 
nüm araziye sahip olan mezkûr mahalle civarındaki 1-2 santi- 
litrelik buzluk suyunun bir depo yapılmak şartiyle alınması 
halinde dilekçilerin mutazarrır olmıyacağı sonucuna varıldığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına dilekçilerin zararlarını mucip bir hal zuhurunda 
\w.a mercüne müracaatta muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7526 13 . VH . 1953

(D ilekçi özeti : Kurutulan batak 
tık arazinin köylerindeki toprak 
sis ç iftç iy i dağıtılması hakkında >.

Dilekçiler : Köylerinin hududu dâhilinde bulunan Simav 
gölü bataklığının Bayındırlık Vekâletince bu yıl kurutulaca- 
ğmdan bahsile bu arazinin civar köylerdeki topraksız çiftçiler
le birlikte müstahsil duruma girmelerini sağlamak maksadiyle 
kendi köylerindeki muhtaç çiftçilere de dağıtılmasını istemek
tedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Simav Kazasındaki di
lekçilerin Demirci Köyünde de dağıtıma elverişli arazi tesbit 
edildiği takdirde ilgililerin isteklerinin yerine getirilmesi hak
kında 32 Numaralı Komisyona zamanında baş vurmaları ge
rekmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekillik cevabına.

Demirci Köyü Muh
tarı ve üyeleri. 
S i m a v .

Mesut Dine ve ar. 
(Jeleştir Malı, ¡talkı 
adıııa. İhtiyar Kııru 
lu Başkanı. 
Mesudiye.



Dilekçe

No.

I-’OÜO 1 I 14'
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Dilekçe sahibinin

ad ı, so ya d ı v e  ad re s i K o m isy o n  k a ra r ı ve ne sebep ten  v e r i ld iğ i

göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7527 13 . V n  . 1953

Ihsan Kırsa*;. (D ilek ç e  özeti : O rduda vazife v<
Havram Ebııbekir rih nesi h a k k ın d a ).
.Malı. No. ı::. 
.Muğla.

Dilekçi : Sekiz buçuk sene orduda hususi surette saraçlık 
yaptığını 16 ncı Tümenin lâğvedilmesi üzerine terhis edildiğim 
halen muzayıka içinde bulunduğunu emsallerine orduda tekrar 
vazife verildiğini beyanla kendisinin de orduda yeniden bir 
vazifeye tâyin edilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Orduda görevli 
iken kadrosunun bulunmamasından ötürü işine son verilmiş 
olan ücretli saraç ustası dilekçinin fnylî saraç kadrolarının dolu 
olmasından vazifeye alınmasına imkân bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7528 13 . V n  . 1953

Süleyman Beki aş (D ilekçe özeti : Çay ziraatine mii-
xe ar. saade edilmeni hakkında).
Balaban K öy ü n de .  
Havra t - Of.

Dilekçiler : Civar köylere çay ziraati verildiği halde kendi
lerine verilmediğinden ve köylerinin çok fakir olduğundan ve 
arazileri de hazır bulunduğundan bahsile çay ziraatinin köyle
rine de verilmesini istemektedirler.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Of Kazasına bağlı di
lekçilerin Balaban Köyü de çay bölgesine ithal edilmiş olup
1952 yılında 5748 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmak ve 
kredi sağlanmak üzere çaylık tesisine başlanacağı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7529 13 . VII . 1953
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D ile k ç e  D ile k ç e  s a h ib in in

No. a d ı, s o ya d ı ve  ad re s i K o m is y o n  k a r a r ı ve ne sebep ten  v e r i ld iğ i

12003/11150 Mehmet Ali ös. (Dilekçe özeti : Emekli Sandığın 
dun istediği borç paranın verilmt- 
diğinden şikâyet).

4 No. h Toprak K o
misyon Memuru. 
Söke. Dilekçi : Geçim darlığı dolayısiyle mübrem ihtiyaçlarını 

kapatmak için Emekli Sandığından istemiş olduğu borç para- 
nın bugüne kadar verilmemesi yüzünden miizayikaya düştü
ğünü beyanla durumunun göz önüne alınarak evraklarının tet
kik edilmesini ve müzayıkalı durumdan bir an evvel kurtarıl- 
ması için gerekli yardımın yapılması hususuna tavassut buyu- 
rulmasmı istemektedir.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında 
Sandığa gelen beyannameler geliş tarihlerine görs sıraya ko
nulmakta ve sıra dâhilinde gerekli tevziat yapılmakta ve bu iş 
için kanunun tâyin ettiği üç milyon liranın 31 . XII . 1950 ta
rihine kadar tamamen tevzi edilmiş ve bundan sonraki tevzi
atın aylık tahsilâtla idare olunmakta olduğu ve sıraya girmiş
23 bin kişinin mevcut bulunduğu ve ayrıca hastalık tedavi, ame
liyat, deprem ve saire gibi taleplerin de bekletilmeden ye- 
rine getirildiği ve dilekçi beyannamesini 19 . II . 1951 de iade, 
ettiğine göre bu tarihlere sıra gelince Borç Verme Komis
yonunca dosyasının inceleneceği ve neticaden mumaileyhe de 
ayrıca malûmat verileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Emekü Sandığı 
Genel Müdürlüğünün yukarıya alınan cevabi yazısına göre bu 
hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Dilekçi : Ankara Ceza Evi Başgardiyanı Osman Koç’un hü 
kümlii ve tutuklara istisnai muamele yaptığından ve kendisi
nin hücreye konulup demire vurulduğundan şikâyetle bu ilti
mas ve haksızlıklara son verilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin muhtelif 
sabıkası olup ceza evinde hükümlü ve tutuklar üzerine nüfuz 
tesis ederek menfaat sağlamak istediği ve buna idarece mey 
dan verilmediği için şikâyetlerde bulunduğu ve başgardiyanın 
iddia edildiği şekilde müstedii mumaileyhe ve gerekse hüküm 
lü ve tutuklara istisnai muamele yapıldığının anlaşılamadığı 
gibi hakkında kovuşturma yapılmasını icabettirecek kanunsuz 
ve usulsüz bir muamele ve hareketin de olmadığı bildirilmek 
tedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevab:

Karar No. Karar tarihi

7530 13 . VII . 1953

12004/11151 M. Sal iri Tanıt. 
11706/10880 Ankara Ceza Evin

de tutuk.
Ankara.

( Dilekçe özeti : Hükümlü ve tu 
taklara istisnai muamele yapıldı 
ğından şikâyeti hakkında).
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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 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7531 13 . V I I . 1953

1200(J/11153 İsmail Y ı ld ır ım . 

14â!K')/13599 G ölcük Köyünde.

Ç ardak  - D enizli.

(Dilekçe özeti : irsen intikal eden 
arazinin taksim edilmesi ve mül
kiyet hakkının verilmesi hakkm-

Dilekçi : İrsen hissedarı bulunduğu arazinin vârisler ara
sında müsavatan taksim edilerek mülkiyet hakkının meydana 
çıkarılmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Bahsi geçen arazi 
taksimi dileğinin hukuki bir mahiyeti haiz bulunması itibariy
le idareten yerine getirilmesine imkân görülemediği bildiril
mektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

7532 13 . V I I . 1953

H 112/13148 Rüştü Baykal. 

120C9/11156 E . K . 1. 63 Üzülm ez  

asma paviyon  âm iri 

Sabahattin Güngör 

yanında.

Zonguldak.

(Dilekçe özeti: Tekrar bir vazife
ye alınmasına dair).

Dilekçi : Yedi sandık rakının ziyamdan dolayı Ankara 
Millî Korunma Mahkemesince sekiz ay hapis ve bu kadar müd
det memuriyetten mahrumiyet cezasına mahkum olmuş ise 
de Af Kanuniyle bu suç ortadan kalkmış olduğundan ve tavzifi 
hakkında talebinin terviç edilmediğinden ve mağdur bir du
ruma düştüğünden bahsile tekrar bir vazifeye tâyin edilmesini 
istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : İlişik Te
kel Genel Müdürlüğü merkez memurlar ve inzibat Komisyo
nunun 22 . IX . 1952 tarih ve 86 sayılı kararında tebarüz etti
rildiği veçhile dilekçinin açık ve gizli sicili ile suçunun şekil 
ve mahiyeti göz önünde bulundurularak yapılan tetkikat so
nunda yeniden tavzifinin uygun olamıyacağı neticesine varıl
mış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin tekrar tavzifi hakkmdaki 
talebinin tetkiki kaza merciine ait olduğundan bu hususta ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7533 13 . V I I . 1953



12010/11157 A lim e  Bodur.

Çom aklar Köyünde. 

Devrek.

12008/11155 G ü llü  Onur.

N izam lar Köyünde. 

Devrek.

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

(Dilekçe özeti: Tütün ikramiyı 
sinin artırılması hakkında).

Dilekçiler : Şehit er kocalarından almakta oldukları tütün 
ikramiyesinin pek cüzi olması sebebiyle geçimlerine kâfi gel 
memekte bulunduğundan bahsile bu ikramiyenin arttırılmasını 
ve ay beay verilmesini istemektedirler.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Tütün ikra 
miyesinin maaşlar gibi ay beay verilmesine 1485 sayılı Kanunla 
imkân görülemediği gibi verilmekte olan tütün ikramiyesi bir 

sene içinde İnhisar Tekel idaresince satılan bâzı tekel madde 
lerinin o seneki satışının az veya çok olmasına bağlı bir key 
fiyet olduğundan toplanan paralar mezkûr kanunun tarifatı 
dâhilinde tevzie tâbi tutulduğundan bu miktarın da yüksel 
tilmesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi,

Karar No. Karar tarihi

7534 13 . V I I . 1953

12011/11158 K âzım  Nazman.

Abdullah K u ta y  A p . 

No. 5.

K o zlu  - Zonguldak.

( Dilekçe özeti : Mâlnl gelirimi 
a rtınlması hakkında).

Dilekçi : Kozlu İncir harmanı bölümünde ve ocakta görevb 
iken tutulduğu meslek hastalığı neticesi barapor mâlûl kaldı 
ğından ve 450 kuruş günlük kazancı üzerinden üç ayda bir ve 
rilen 85 lira az olduğundan bahsile yıllık kazancının yüzde 
altmış üzerinden müsavi şekilde bir aylık gelir bağlanmasını 
istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabı yezısında : Yapılan muamelele 
rin tüzük ve 4772 sayılı Kanunu mahsus maddelerine uygun 
olup dilekçinin mâlûliyetinin tesbitine esas olan raporundaki 
ârızalan artmadıkça mâlûliyet derecesinin ve gelirinin artırıl
masına imkân olmadığı ve mâlûliyet derecesinin azlığına itiraz 
etmekte ise bu hususun tevsiki için yeniden alacağı bir sağlık 
kurulu raporunun tetkik olunmak üzere gönderilmesinin İşçi 
Sigortalan Kurumu Genel Müdürlüğünce kendisine tebliğ 
edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına, 
dilekçinin kendisinde bir hak görüyorsa kazı merciine müra 
caatta muhtariyetine karar verildi

Karar No. Karar tarihi

7535 13. V H . 1953
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bilekçe
No.

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

2012/11159 E m b iya  K ır .

Tarakk i M alı. C um 

huriyet Cad. Tatlıc ı 

Hüsnii nezdindc. 

Zonguldak.

(Dilekçe özeti: Eski işine tekrar 
alınması hak kında ).

Dilekçi : Askere alınmazdan önce çakşmış bulunduğu Ereğli 
Kömürleri İşletmesinde iş verilmesi hakkında vâki müracaatı
nın semeresiz kaldığından ve efradı ailesiyle mağdur bir duru
ma düştüğünden bahsile elektrik mesleki ile ilgili işinin veya 
buna mümas bir iş verilmesini istemektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin dileği
nin is’afı imkânlarının aranması 21 . I . 1952 tarihli yazı ile 
işletmenin bağlı bulunduğu Etibank Genel Müdürlüğüne tebliğ 
olunmuş ve alınan cevabi yazıda mumaileyhin 3 . III . 1952 ta
rihinde müessesenin etüd tesis şubeline 635 kuruş gündelikle 
elektrikçi olarak işe alınmış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan artık bu hususta komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7536 13. VTI .1953

2017/11164 H aşan Ç iftç i ve ar.

Lavustan Köyünde. 

Göl en.

(Dilekçe özeti : Öküzlerinin öldü
rülmesinden şikâyet).

Dilekçiler : Orman İşletme Müdürü Davut îyigün’ün muğ
ber ve husumeti yüzünden bakım memurlarından îdris vasıta- 
siyle ve birtakım gayrikanuni bahane ve tertip ve plânla öküz
lerini öldürtmüş olduğundan ve Devlet ormanı bu müdür için 
bir çiftlik halini aldığından şikâyetle gerek kendilerinin ve ge
rekse Hazine ve âmme hukukunun tezahür ve tahalkuku için 
bir müfettiş gönderilmesini istemektedirler.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Konu hakkında Sarı
kamış Başmüdür Muavini İsmail Karakan tarafından yapılan 
tetkikat ve verilen raporda : Müştekilerin kaçak orman evmali 
naklettikleri, vazifesini yapmak istiyen bakım memurunun şid
det kullanmak suretiyle mümanaat ettiklerinden durumun ma
halli savcılığına intikal ettirildiği, evvelce aynı köylüler tara
fından bir bakım memurunun öldürüldüğü, işletme müdürü ta
rafından yapıldığı iddia olunan tertibin sabit olmadığı gibi ile
ri sürdükleri iddiaların vârit bulunmadığı, aksine olarak bakım 
memurunu silâhla tehdit etmek suretiyle vazife yapmaktan alı
koydukları için mahkemeye verildikleri anlaşılmış ve başkaca 
yapılacak bir muamele kalmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercüne intikal etmiş olan bir hu
susla ilgili istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7537 13. V U . 1053



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

12019/11166 Osman Taner.

S aray ıa tik  M alı.

Cami So. No. 7. 
lîlâzığ.

12020/11167 H üseyin  Sönmez ve 

ar.

Rabat K ö y ü  Sırçım

M ezraasından.

Pülüm ür.

( Dilekçe özeti : Emekli maaşı bıığ- 
I a uması veya ikramiye verilmişi 
hakkında).

Dilekçi : Sakıt Hükümet zamanında aldığı maaşlarından 
emeklilik aidatı kesildiği halde 5434 sayılı Kanun uyarınca va
zifesine son verilerek emekli aylığı bağ-lanmadığı gibi ikramiye 
de verilmediğinden ve mesbuk hizmetinden bahsile ya emekli 
aylığı bağlanması veyahut ikramiye verilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanunun yürür
lüğe girdiği 1 . 1 .1950 tarihinde dilekçinin 65 yaşını mütecaviz 
bulunmasına binaen vazifesine son verildiği gerek Sâkıt Hükü
met zamanında ve gerekse Cumhuriyet ilânımdan sonra odacı
la r a  verilen paralar ücret olup bunlara emeklilik hakkı tanın
m am ış ve emeklilik aidatı da kesilmemiş olduğu cihetle emekli 
aylığı bağlanmasına veya ikramiye verilmesine imkân olmadığı, 
ancak muhtaç durumu göz önüne alınarak Vakıflar Genel Mü
dürlüğünce müstediye ayda 600 kuruş muhtaç aylığı bağlanmış 
ve âzami haddinin de bundan ibaret bulunmuş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Başvekâlet ceva
bına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7538 13 . V II . 1953

(Dilekçe özeti: Toprak tevziatın
da yolsuz olduğu ne toprak veril

mediği hakkında).

Dilekçiler : Toprak komisyonunca yapılan tevziatta yol
suzluklar olduğunu ve kendilerine toprak verilmediğini ve mü
racaatlarının semeresiz kaldığını beyanla, yapılan tevziatın bo
zulmasını aksi takdirde toprağa bağlandınlmasını istem ek
tedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Toprak komisyonunca 322 
dönüm Hazine arazisi tesbit edildiği ve buna mukabil 65 çiftçi 
ailesinin toprak isteğinde bulunduğu ve bu arazi her birisim 
tatmin etmiyeceğinden öteden beri şagil ve müstecirlerinıu 
tesbit edilerek 22 aileye tevzünin yapıldığı ve bu yerde Hâzineye 
ait başka arazinin mevcut olmamasından diğer vatandaşların ve 
bu meyanda dilekçilerin de topraklandırmalarının mümkün ol
madığı ve yapılan muamelede bir yolsuzluk bulunmadığı ve key
fiyetin müstedilere duyurulmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Başvekâlet cevabı-



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

12D23/11170 H ikm et Küey.

L im an  inşaatında  

fen memuru. 

Karadeniz - Ereğ li.

12026/11172 D ursun İnan.

A tıfb e y  M alı. 12 So. 

H ane No. 11. 

A nkara.

na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar voıildi.

Karar No. Karar tarihi

7539 13 . VII . 1953

( Dilekçe özeti : Mühendislik Oku
lunda okumak için yeniden bir 
imtihan hakkı verilmesi hakkında)

Dilekçi : İzmir Erkek Lisesi 10 ncu sınıfından mühendis ol
mak üzere arzusu ile tasdikname alarak İstanbul Teknik Oklu
na girdiğini ve mühendis kısmının üç sınıfında üç dersten sınıf
ta kaldığını ve kendi durumunda olanlara yeni bir imtihan hak
kı verildiğini beyanla, kendisine de yeniden bir imtihan hakkı 
verilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Büyük 
Millet Meclisince kendisiyle aynı durumda bulunan diğer 
bir öğrenciye mühendislik kısmında okumak hakkının verildi
ğini bildirmekte ise de mumaileyhin durumu emsal gösterdi
ği öğrenciye uymamakta ve bu bakımdan halen yürürlükte bu
lunan Teknik Okulu Öğretim Yönetmeliğine göre mühendislik 
kısmında okutulmasına imkân görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 7 
nci maddesi gereğince dilekçinin evvel emirde Fakülte Yönetim 
Kuruluna müracaatı icbettiğinden komisyonumuzca vâki talep 
hakkında bu itibarla bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7540 13 . VII . 1953

(Dilekçe özeti: Tekrar işine alın
ması hakkında).

Dilekçi : Ankara Belediye Fen işlerinde senelerden beri ça
lışmakta iken fen memurunun kendisine beslemiş olduğu kin 
ve gares yüzünden vazifesine son verilmiş olması adalet pren
siplerine uygun olmadığından ve mağduriyetini mucip bulun
duğundan bahsile tekrar isine alınmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin izinsiz ve 
mazeretsiz o larak  iş yerini terketmesi üzerine ihtarla tecziyesi 
cihetine gidilmesine rağmen bu haline devam ettiği görüldü
ğünden cezaen üç yevmiyesi kesildiği, eshabı mesalih arasın
da âmirine hakarette bulunduğu ve bu sebepten ilişiğinin ke
silerek görevinden uzaklaştırılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adreai

26

olmadığına dilekçinin tazminat dâvası ikâmesinde muhtariyeti
ne karar verildi.

K a ra r  No. K a ra r  tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

7541 13 . V II . 1953

12028/11174 Haşan Kayar. 

13349/12443 Hobveren Köyünden  

Cum huriyet Malı. 

Sarıkamış.

( Dilekçe özeti : Ziraat al âtı H an lı
mı yapılması hakkında).

Dilekçi : 17 nüfustan ibaret efradı ailesini geçindirmekte 
müşkilât çektiğinden ve elinde ziraat alât ve hayvanı olmadı 
ğından arazisinin atıl kaldığından bahsile ziraat yapabilmesi 
için çift hayvanı ve ziraat aleti verilmesini ve yardım yapılma
sını istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Yeter topraklı olduğu 
anlaşılan dilekçiye mevzuat müsait olmadığından her hangi 
bir yardım yapılmasına imkân olmadığı, ancak sahip olduğu 
arazisini Ziraat Bankasına ipotek ettirmek suretiyle temin ede 
ceği kıredi ile çift hayvanı ve ziraat aleti ihtiyacını sağlaması 
miimkiin bulunduğu ve bu hususun kendisine duyurulması için 
Kars Valiliğine yazıldığı ve ayrıca dilekçesinin bir örneği de 
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne gönderildiği bildirilmekte 
dir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabı 
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasın;' 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7542 13 . V I I . 1953

12029/11175 Sabiha Tuna.

Bağdat Cad. No. 

Sam,su n .

ı D ilekçi ö z e t i : Babasından  
bağlan ması hakk ın d a ).

Dilekçi : Yarbaylıktan emekli babası müteveffa Rifat’tan 
kendisine yetim maaşı bağlanması hakkında vâki müracaatındı’ 
babasının vefatında evli bulunması hasebiyle kanunen imkân 
olmadığı cevabı verildiğinden ve muhtacı himaye bir durumda 
bulunduğundan bahsile maaş bağlanmasını, kabil olmadığı tak 
dirde bu baptaki kanunun tadil edilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında: Ölüm tarihin 
de her ne sebeple olursa olsun maaşa müstahak o lm ıy an lara  
bilâhara maaş bağlanmasına 1683 ve 5434 sayılı Kanun hüküm 
lerince imkân olmadığı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

7543 13 . VII . 1953
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12030/11176 Sıtkı Alp ve ar.
Merkez İlkokulu
öğretemnleri.

(îazianteb.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı. soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : 7 senelik öğret
menlik hizmetlerinin fiilî hizmet
lerini sayılması hakkında).

Dilekçiler : 1329 senesinde Halep öğretmen Okulundan me
zun olup rüştiyeden nümune iptidaiyesine çevrilen okulda öğ
retmenlik yapmış olduklarını, 1334 senesinde Aymtab’m işgali 
üzerine hususi muhasebenin maaşlarını vermemesi üzerine ma
hallî maarif şubesinden maaşlarını aldıkları halde bu müddete 
ait öğretmenlik hizmetlerinin resmi hizmetlerine sayılmaması 
mağduriyetlerini mucip olduğundan bahsile 1334 den 1928 se
nesine kadar olan yedi senelik öğretmenlik hizmetlerinin resmi 
hizmetlerine sayılmasını istemektedirler.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin 
hizmetlerine Gazianteb’de eskiden kurulmuş (Maarifi İslâmiyt, 
Cemiyeti) tarafından idare dilen ve hususi mahiyette olan rüş
tiye ve halk okullarında geçmiş olduğundan 5434 sayılı Kanun 
hükümlerine göre bu hizmetlerinin borçlanmak suretiyle emek
lilik hizmetlerine ilâvesine imkân 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 tarihi

Kom isyon kaıarı ve ne sebepten verildiği <

7544 13 . VII . 1953

12031/11177 Müçteba Gökbüğet. 
Tarım Vekâleti Çu
kurova Paınıık İslah 
İstasyonu Üretme 
Çiftliği, Tahakkuk 
Muamelât Ayı iri. 
Adana.

( Dilekçi özeti : Kurumlarının 
.'i iH.ı sayılı Pretnu Çiftlikleri Ka
nılının, ı tâbi Iutulması hakkında).

Dilekçi : Çalıştığı kurum pamuk ıslah ve üretme çiftlikleri 
doğrudan doğruya Tarım Vekâletine bağlı müstakil bir mües
sese olduğu halde maksadı teşekkülü ve gayesiyle münasebeti 
olmıyan 867 sayılı Kanuna tâbi tutulması mesai arkadaşlariyle 
birlikte mağduriyetini mucip olduğundan bahsile bu müessese- 
niıı de 5433 sayılı Kanunla idare olunan kurumlar meyamna 
alınma,sı için gerekli kararın ittihaz buyurulmasmı istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Çukurova Pamuk 
Islah istasyonu ve Üretme Çiftliği 867 sayılı ve bu kanuna 
atfen çıkarılan 2582 sayılı kanunlar ve mütedavil sermaye ta
limatnamesi ile idare olunmakta olup diğer kanunlarla idare 
olunan kurumlar meyamna alınmasına her hangi bir zaruret 
görülmemekte olduğu bildirilmektedir.

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

Karaı No. Karar tarihi

7545 13 . V II . 1953



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Kom isyon k a ra rı ve ne sebepten vcrild iğ .

12032/11178 Mustafa Tomar ve 
kardeşleri.
■Saraç Köyünde. 
Vakfıkebir.

1456/1360 Jlasan. Elmas.
Hamdi!)e y  Nahiye
sinde.
Y«nioe - ¡Çanakkale.

(D iU k çe  öze ti : N akil kararının  
kaldırıhneısı hakk ında).

Dilekçiler : Adam öldürmekten mahkûm Ahmet Sabri To 
marin anası ve kardeşleri bulunmaları hasebiyle hükmen Kan 
Gütme Kanununa göre Uşak ilcesine nakillerine karar verildi
ğini ve bu karar aleyhine yapılan itirazlarının temyiz ve tas
hihi karar taleplerinin reddedildiğini beyanla suçun işlendiği 
tarihte fail ile bir dam altında yaşamadıkları cihetle isabet 
bulunmıyan nakil kararının kaldırılmasını istemektedirler.

Adaıet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin 3236 
sayılı Kanun gereğince Uşak ilcesine nakillerine dair Trabzon 
Ağır Caza Mahkemesince verilen karar aleyhine vâki itirazı, 
ve Temyiz ve tashihi karar taleplerinin reddedilmek suretiyle 
kesinlesmiş bulunan nakil kararı karşısında mumaileyhlerüı 
İstanbul Vilâyet bölgesine nakillerine dair vukubulan taleple 
rinin mahkemesince yerinde görülerek İstanbul Eyüp Kazasına 
nakilleri suretiyle kararın tadil edildiği ve müstedilerin vaka 
sırasında aynı köyde ikamet ettikleri anlaşılmış ve nakillerine 
dair verilip kesinleşen kararda kanuna uymıyan bir cihet gö
rülememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağ
lanmış ve kesinleşmiş olduğu anlaşılan bir hususla ilgili istek 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal bulun 
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7546 13 . V I I . 1953

(Dilekçi ÖZ! ti : Tarlasının köyle
ri İhtiyar Mı i lişince Tekel İda
risi namına istimlâk edildiğinden 
sikayı t ).

Dilekçi : Tütün yetiştirmek suretiyle geçimini temin ettiği 
tarlasının köyleri ihtiyar meclisince 800 lira vermek suretiyle 
Tekel İdaresine bakım evi ve deposu için istimlâk olunmak 
istenildiğinden şikâyetle haksız olarak yapılan bu istimlâkin 
durdurulmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi her ne kadar 
şikâyetinden vazgeçtiğini ve kendisinin tatmin edilmiş bulun
duğunu mütaakiben verdiği yazılı ifade ile beyan etmiş ise de 
yapılacak binaya lüzumlu arsanın 1295 tarihli Menafii Umu- 
miyeye ait istimlâk Kararnamesine dayanılarak Tekel İdare
since yapılması gerekirken köy idaresince Köy Kanununun 
44 ncü maddesinin 2 nci fıkrasına temas ettirilerek yapılması 
ve köy merasından bir kısmının bu maksatla adı geçene veril
mesi keyfiyeti mevzuata aykırı olduğundan ilgililer hakkında 
takibat yapılması ve kanunsuz muamelenin ıslahı valiliğe bil-



dirilmesi üzerine yapılan takibat neticesinde verilen men’i mu
hakeme kararının Danıştayca tasdik edildiği ve köy idaresin
ce ikinci bir kararla yapılan kamulaştırma işinden sarfı nazar 
edildiği Çanakkale Valiliğinin yazısından anlaşılmış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekalet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarik

—  29 —

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

7547 13 . V II. 1953

2400/2293 Recep Bayraktar. (Dilekçe özeti : Harcırah, tayın
Ağacaraii Sakızağacı bedeii ut maaşının verilmesi hak-
C ad. No. 1 Kat 1 . # kında).

I.ıjoglu - sİ,ııılml. Dilekçi : Anadolu Kavağı 150 ci Motörlü Ağır Topçu Alayı 
iaşe yedek subayı iken tâyin olunduğu lata da işe başlamak 
üzere sevkedilmiş olup dört harcirah yedi aylık tayın bedeli ve 
dört aylık da maaşının verilmemesi mağduriyet ve perişaniyetini 
mucip olduğundan bahsile istihkakının faiziyle birlikte ve tayın 
bedelinin de erzak olarak müsebbiplerinden tahsil olunmasını 
istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
orduda müstahdem iken âmirleriyle geçimsizlik, disiplini bozan 
mütaaddit vakalar ihdası erata ait paralan zimmetine geçir
mek, nöbet hizmetini terketmek ecnebilerle düşüp kalkmak gi
bi fena hal ve hareketleri sebebiyle bulunduğu bu mevkiden or
du müfettişliğinin kabul edilen teklifi üzerine Onuncu Kolor
duya oradan da 20 nci Kolorduya sevkedilmiş ve bir buçuk ay 
istirahat raporu almış ve hitamında kıtasına katılmamış ve gö- 
revlendiriîc’ iği birtakım birliklerin lâğvedilmiş olması hase
biyle tesbitinin gecikmekte olduğu anlaşılmış ve bu konuda 
Maliye Vekâleti ile yapılan muhabere sonunda sureti ilişik Ma
liye Vekâletinin 1 . V III . 1952 gün ve 115560/10687 sayılı ya
zılarında ise hâdise de zaman aşımı tahakkuk etmiş bulunduğu
nun Birinci Ordu Defterdarlığına yazılmış olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu 
ğudan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7548 13 . V I I . 1953



—  30 -
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tHlekçe
No.

liasim Akını.
Aya zağa Meslek 
Büyiikdere Cad. 
Xo. 203. 
tslaııiurl.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adreni Konuayoıı kararı ve ııe sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Yapmış olduğu 
evinin gecekondu diye yıkhnldt- 
ğ mel an şikâyet hakkında).

Dilekçi : İstanbul - Şişli Büyükdere asfalt yolu üzerinde 
Hâzineye ait boş arazinin iki bin metre karesine muhtelif mey- 
va ağaçları ve saire diktiğini ve efradı ailesini barındıracak 
kadar bir ev ve bilâhara bir ağıl yaptığını ve bu evin ve ağılın 
gecekondu diye Sanyer Kaymakamı ve Jandarma Komutanlığı 
tarafından el ve kolu bağlanmak suretiyle evinin ve ağılının 
yıktırılmış olması mağduriyetini mucip olduğundan ve tahri
rat- kâtibi tarafından tehdit edildiğinden bahis ve şikâyetle 
haksızlığa maruz kalan vatandaşa kanunen el uzatılmasını ve 
alâka gösterilmesini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyet konusu ma
hallin bir gecekondu mıntakası olmaması için idari bir tedbirle 
bugüne kadar gecekondu faaliyetine meydan verilmediğiı fırsat 
buldukça bu yere gecekondu yapmaya teşebbüs eden dilekçinin 
yıkma esnasında jandarmanın icraatına fiilen müdahale ve mu
kavemet göstermekle beraber jandarmalara keserle hücuma 
kalkıştığından ve hakarette bulunduğundan yıkma ameliyesi- 
nin hitamına kadar bizzarure kollarından tutulmak suretiyle 
müdahalesinin önlendiği ve sonra serbest bırakıldığı ve bu ha 
reketinden ötürü hakkında evrakı tahkikiye tanzim edildiği ve 
senelerden beri bu araziyi imar eylediği yolundaki iddianın, 
hilâfı hakikat olup bu yere tek ağaç dahi dikilmediği gibi tah
rirat kâtibi hakkmdaki iddiasının da hakikata uymadığı bildi 
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu inşaatm hedmi münase
betiyle mahkemede dâva ikamesi için kendisinde bir hak gö
rüyorsa dilekçinin usulen bu mercie baş vurmakta muhtariye
tine ve diğer hususlara mâtuf şikâyetinden dolayı da ait oldu
ğu makama müracaat etmesi lâzımgeleceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7549 13. V I I . 1953

Salilı Sönmez ve ar, (D ilek çe  özeti : T  o p r  aklarının
Kelikler Köyünde. gö çm e n len  verilm esind en  şikâ
DatYn. y e t ) .

Dilekçiler : Vaktiyle muhacirlikleri sebebiyle cetlerine ve 
rilen toprakların iskânca göçmenlere tevzi edilmiş olmasından 
şikâyetle bu işe el konulmasını ve hilâfı hakikat ve sahte ola
rak Hazine namına kayıtlı olan tapuların iptal ve tashihini is
temektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Toprak ve iskân İş
leri Genel Müdürlüğünce mahallinde yaptırılan teftiş netice 
sinde : Bulgaristan’dan gelen göçmenlere tevzi, edilen arazi-



k> misyon kararı ve ue sebepten verildiği

nin, dilekçiler namına tapuda kayıtlı olan arazi ile bir alâ
kası olmadığı ve bilâkis dilekçilerin haksız olarak tevzii icabe- 
den arazilere tecavüzde bulunmuş olmaları hasebiyle vâki olan 
müdahalelerinin idareten önlenmiş olduğu ve bu sebeple müs- 
tedilerin iddialarının varit olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına dilekçilerin iddialarında ısrar ettikleri takdir
de kaza merciine müracaatta muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7550 13 . V I I . 1953

( IJilıket özeti : Maaşlarının 20 li
rinin çıkarılması hakkında).

Dilekçiler : 3656 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin D fık
rası gereğince lise mezunlarından bir yıllık meslek kursu gö
renlere bir yukarı dereceden 25 lira maaş verildiği halde or
taokul mezunlarından bir yıl kurs görenlere 15 lira maaş ve
rildiğinden bahsile lise mezunlan hakkmdaki bu hükmün orta
okul mezunlarına da tatbik edilmesine maaşlannın 20 üraya 
çıkarılmasını teminen mezkûr D fıkrasına bir fıkra eklenme
sini istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : 3656 sayılı Kanunun sos 
konusu olan üçüncü maddesi maaşlı memuriyetlere ilk defa gi
renlerin menrelerine ve tahsillerine göre alabilecekleri âzami 
maaş derecelerini göstermekte olup bu maddenin g fıkrasında: 
Ortamektep tahsilini ikmalden sonra en az iki yıllık meslek 
mektebinden mezun olanların 13 ncü dereceden 20 lira maaşla 
memuriyete alınabilecekleri yapılı bulunmakta olup bunun ha
ricinde kalan ve orta mektep tahsili üzerine bir senelik tahsili 
yapan veya kurs görenler hakkında maddede bir hüküm bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7551 13 . V I I . 1953

(D ilek ç i ö z e ti : M iralarının t e r 
zi< tâbi tu tulm asından ş ik â y e t) .

Dilekçi : 10 Numaralı Toprak Komisyonu tarafından yapı
lan dağıtım sırasında kendi köyleri ile Pekeriç Köyü arasında 
müşterek meranın ve halka ait tapulu yerlerin tevzie tâbi tutul
duğundan şikâyetle yapılan bu gayrikanuni ve haksız muame
lenin düzeltilerek mağduriyetine son verilmesini istemektedir.



Dilekçe
No.

12112/11254

Başvekâletin cevabi yazısında : Erzincan Valiliğinden alınan 
ccvabi yazıda : Mera diye iddia edilen arazinin, Tercan Ka
zası idare Heyetinin 1950 yılında verdiği bir kararla tamamen 
Pckeriç Köyünün hududuna giren ve halen işlemekte olan tarla 
arazisi olup bu kısımlar tapu sahipleri tarafımdan imar ve ihya 
mevzubahis olmaksızın gayrisabit hudutlardan meraya tecavüz 
edilen yerlerden tevzie tâbi tutulup tapulu araziye dokunulma- 
dığı, Pekeriç Köyünde dağıtılan arazinin tescil işlemi de ikmal 
edilmiş olduğu ve idareten yapılacak bir muamele bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünldii : İsteğin tetkiki kaza merciine ait olduğun
dan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  32 -
Dilekçe sahibinin

adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

7552 13 . V II . 1953

Ö m e r  K a r a b u l u t .  (D ilekçe özeti : Tekrar memuri-
E s k i  Z a b ı t  K a t i b i .  arit tâyini hakkında).
Lif»'.

Dilekçi : Lice Zabıt Kâtibi iken şuyuun izalesine karar ve
rilen bir gayrimenkulun icra işinde bir şahsa ihale etmiş gibi 
âdi makbuz mukabilinde 375 lira para aldığından ve bu parayı 
da, zimmetine geçirmiş olduğu sabit görüldüğünden üç ay müd
detle hapsine ve o kadar da memuriyetten mahrumiyetine karar 
verilmiş ve memuriyetten çıkarılmış ve bu karar vekâlet mer
kez inzibat kurulunca tasdik edilmek suretiyle kesinleşmiş ve 
bilâhara suçun 5677 sayılı A f Kanununun şümulüne girmiş ve
14 sene kadar hizmet görmüş olduğundan bahsile maaşına mu
adil bir memuriyete tekrar tâyin edilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin bir icra 
muamelesinde âdi makbuz mukabilinde aldığı 375 lirayı zim
metine geçirmiş olmasından üç aya mahkûm olduğu sabit olmuş 
ve Yargıçlar Kanununun 122 nci maddesine tevfikan vazifesin
den çıkarılmasına dair verilen karar da Vekâlet Merkez inzibat 
Kurulunca tasdik edilmek suretiyle kesinleşmiş olmasına binaen 
adlı görevinden çıkarılmış olan mumaileyhin tekrar alınmasına 
mânevi vasıfları bakımından imkân bulunmadığından talebin 
Adalet Komisyonununca tervici cihetine gidilemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Birinci mertebe adalet memurlarının 
mahkûmiyetten sonra tekrar bir vazifeye tâyin edilip edilme
meleri hususunun takdiri Hâkimler Kanununun 120 nci madde
si sarahatine binaen mahallî adalet komisyonlarına ait bulunma
sına göre vâki istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No.. Karar tarihi

7553 13 . V I I . 1953



12116/11258 Makbule Akarsu.
İnönü Malı. S. So 
No. 60.
Akhisar.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe ¡keli : Yuyoslarya’daM 
emlakine ait tazminatın verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Kırallığı ara
sında mütekabil mütalebatın tesviyesine mütaallik 28 . XI . 1933 
tarihli Anlaşma ile bedelleri takas edilen Türk emlâki meya- 
nmda murisine ait 60 bin liralık bir çiftliğin de bulunduğundan 
bahsile bu Anlaşma gereğince matlûp bakiyesi olarak tahassül 
eden ve bu Hükümetten tazminat şeklinde alınan 17 milyon di
nardan hisselerine isabet edecek paranın kendilerine verilmesini 
istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yugoslavye Hüküme
tinden alman tazminat 3427 sayılı Kanunla Kızılaya devredilmiş 
olduğundan mezburenin dilekçesi üzerine yapılacak bir işlem 
mevcut olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

7554 13 . VII . 1953

12124/1126Ü Kadri Vapıak. (D ilekçe özeli : 1:213 .sayılı ilâmla
Dv. <)ı\ İşletmesi tazmini hükmolunan ikamet yev-
Müdüıü. m iyesi hakkında).

' <u 1 Dilekçi : İlişik Devlet Şûrası karariyle aynı mevzu ve mahi
yette Divanı Muhasebatm Yargıtay Kurulunca hakkında itti
haz ettiği kararı arasında bâriz bir tezat ve içtihat uyuşmazlığı 
mevcut ve Divanı Muhasebatm mezkûr karan ise mağduriye
tini mucip bulunduğundan bahsile her iki karar arasındaki 
mükayenetin hal ve telifi ve bu kararlarda bahis konusu ka
nunun hâdiseye temas eden maddesinin Büyük Millet Mecli
since tefsir edilmesi husulanna delâlet buyurulmasım istemek
tedir.

Tanm Vekâletinin cevabi yazısında : Her ne kadar Maaş 
Kanununun 8 nci maddesi vekâleten vazife ifa eden kimselere 
altı aydan fazla vekâlet ücreti verilmemesini âmir bulunmakta 
ise de Devlet Şûrasının 30 . V . 1941 tarih ve 368/39 sayılı kara
rında da hüküm altına alındığı gibi muvakkat vazife ile gönde
rilenlerin zaruri masraflarını karşılamak maksadiyle verilen 
ikamet yevmiyesinin altı aydan fazla devam eden hizmetlerde 
kesileoeği hakkında bir hüküm mevcut bulunmamakta olup 
tu itibarla dilekçi tarafından yapılan temyiz talebinin kabulü 
ile mevzuubahis zimmetin ref'ine karar verilmesi mahiyetinde
ki 1. V I I . 1950 tarihli mütalâaya rağmen mezkûr tazmin hük
mü Sayıştay Temyiz Kurulunca 27 . IV . 1951 tarihli ilâm ile 
tasdik edilmiş ve aynca Danıştay Dâva Dairesinin 30 . V . 1951
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon k u r a r ı  ve ne sebepten verildiği

tarihli kararı ile de zaruri masraf karşılığı tazminat nev ’inden 
olan ikamet yevmiyesinin görevin devam ve ifası müddetince 
ödenmesi lâ^ımgeldiği hüküm altına alınmış ve müstedinin 
Bafra İşletmesinde münhal tir kadroya vekâlet etmek üzere 
gönderilmiş olmayıp ihtisasından istifade edilmek suretiyle 
gönderilmiş bulunmakta olduğuna göre ikamet yevmiyesinin 
vazifenin devamı müddetince verilmesi lâzımgeleceği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tefsir istemek yetkisine sahip olmıyan 
komisyonumuzca bu bakımdan vâki istek hakkında bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7555 13 . V II . 1953

12128/11270 im am lar K öyü  ve (Dilekçe özeti: Köy yollanılın ya-
diğer köy mııh pil ması hakkında).
ta rlan .

Düzce.
Dilekçiler : Yıllardan beri bakımsızlık yüzünden gitgide 

harap olan yollarının halkın huzurunu kaçırmış ve kış günleri 
vesaiti nakliye ile şahre gidemedikleri gibi istihsallerini dahi 
şehre götürüp satamadıklarından ve mütaaddit müracaatları
na bugüne kadar müspet bir netice verilmediğinden bahsile 
bir an evvel köy yollarının yapılmasını istemektedirler.

Bayındırlık Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin 
köylerinin çoğunun ön plânda yapılacak köy yollan progra
mına vilâyetçe dâhil edildiği görüldüğünden, mahallî çalışma, 
özel idare ödeneği ve vekâletçe vilâyete yapılacak yardımlar
dan faydalanarak bu köy yollarının yapılması 1 . II . 1952 ta
rihinde Bolu Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7550 13 . V I I . 1953

12.129/11271 Nurettin Seba ve ar. (Dilekçe özeti : Köylerine göçmen
Soğuksu Köyünde. iskân edilmemesi hakkında).
Hendek - Kocaeli. Dilekçiler : Köylerine ait 3 000 metre karelik meranın altı 

göçmen ailesine tevzi edildiğinden ve inşaata başlandığından 
ve bu halin ısrarında senelerden beri oturmakta oldukları ma
halden başka bir tarafa göç etmelerine sebebiyet vereceğinden 
bahis ve şikâyetle mezkûr göçmenlerin köylerinde iskân edil
memelerin’ istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Keyfiyetin tetkikiyle taay
yün edecek vaziyete göre kanuni gereğinin yapılması ve neti-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

cenin dilekçilere tebliği 5 . IV . 1952 tarihinde Kocaeli Vali
liğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Başvekâlet ceva
bına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7557 . 1 3 .V I I .1953

12130/11272 H üseyin  Cemal 

13470/12550 A rp a t.

13566/12632 Bom onti B ira  Fab 

rikası. karşısında  

M ollaşahin  A p . No. 

11/1 Kat 3.

Ş i ş l i  - İ s t a n b u l .

(Dilekçe özeti : Tazminattan ke
silen vergilen' itiraz hakkında).

Dilekçi : Yapılan tasfiye dolayısiyle işine nihayet verilmesi 
sebebiyle kendisine ödenen tazminatın ticaret odalarını da şü
mulü dâhiline alan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 81 
nci ve 5191 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerine tevfikan hiz
met erbaba vergilerinden muaf olduğu halde tediye esnasında 
vergiye tâbi tutulması üzerine vâki itiraz neticesinde : itiraz 
ve temyiz komisyonlarınca ittihaz olunan kararlarla vergilerin 
terkin edildiğinden ve bu kararlara vergi dairesi tarafından 
Devlet Şûrasına açılan dâva sonunda temyiz komisyonu kararı
nın bozulduğundan ve yapılan tashihi karar talebinin de reddo- 
lunduğımdan bahsile keyfiyetin yukarda gösterilen kanunlar 
uyarınca tetkik ve dâvanın Yüksek Millet Meclisi Heyeti Umu- 
miyesince karara bağlanmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : İstanbul Ticaret ve 
Sanayi Odasa Meslek Heyeti Raportörü iken vazifesine nihayet 
verilen dilekçiye odaca tediye edilen 17 100 lira tazminattan 
mülga Kazanç, Buhran, Muvazene ve Hava Kuvvetleri Yardım 
vergileri kanunları mucibince tevkif olunan 6 842 lira 55 ku
ruşun hizmet erbabı vergilerine karşı mükellefin vâki itirazı 
üzerine itiraz komisyonunca iddia kabul edilmiş ve temyiz ko
misyonunca da tasdik edilmiş ise de vergi dairesince temyiz 
komisyonu karan aleyhine Danıştaya açılan idari dâva sonun
da temyiz komisyonu karannda isabet görülmemekle beraber 
ödenen tazminatın 12 aylığı aşmadığımdan 5421 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun 26 nca maddesinin 7 nci fıkrasiyle mevzu 
muaflıktan faydalanması gerekeceği mütalâasiyle temyiz komis
yonunun kararının tasdik edildiği ve bu karara karşı vergi ida
resince yapılan tashihi karar talebinin de reddedilmiş bulundu
ğu, ancak mezkûr kararın hüküm kısmanın vazıh olmaması ve 
ödenmiş olan tazminatın 12 aylımı değil 36 aylığı bulması itiba
riyle tavzihi karar talebinde bulunulmuş olup Danıştayca bu 
hususta henüz bir karar verilmediği ve tazminattan kesilen ver
gilerin temyiz komisyonu kararına istinaden mükellefe redde
dildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Malî kaza merciine intikal etmiş olan
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Dilekço Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7558 13 . V II . 1953

1*2134/11276 Ali: Kara. (Dilekçe özeti : Bakacak ormanı-
Karşıgiboru Kö- nm iadı si hakkında).
vünde., Dilekçi : 4785 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan Devletleş-Geiıbolu. * J , t,tırılen Bakacak ormanının 5658 sayılı Kanun hükümlerine gö

re iade edilmesini istemektedir.
Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : ladesi istenilen Baka

cak ormanının Güney hududundaki kıryüzü ve çapraz orman
ları 4785 sayılı Kanunla Devletleştirilmiş ve eski sahipleri ta-ı 
rafından vâki iade talebi üzerine yerinde yapılan tetkikat ne
ticesinde bu iki ormanın Devlet ormanlariyk çevrili olduğun
dan iadesi icabeden ormanlardan olmadığının eski sahiplerine 
tebliğ edilmiş bulunmasına ve Bakacak ormanının Güney hu-* 
dudundaki bu iki ormanın iadesi icabetmiyen ve Devletleştiri- 
len ormanlardan olmasına göre iadesine imkân olmadığı 
18 . III . 1952 tarih ve 5012/68 sayılı yazı ile dilekçe sahibine 
tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve mevcut kanun hü
kümlerine göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına. mahal olmadığına, dilekçinin iddiasında ısrar ettiği tak
dirde kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7559 13 . V I I . 1953

12135/11277 Nuri Alan. (Dilekçi özeti : İftira suçundan
13120/12210 Cza Evindt'. verilen hükümde isabet nlmadı-

Nusaybin. âmdan s i k â m t ).

Dilekçi : iftira suçundan dolayı bir sene altı ay hapis ve 
bin lira para cezasiyle mahkûmiyetine dair verilen hükümde 
isabet bulunmadığından bahsile hukukunun muhafazası ve mağ
duriyetinin izalesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazığında : Dilekçinin birtakım 
şahıslar hakkında yapmış olduğu iftira ve ihbarın asılsız oldu
ğu sabit olduğundan bir sene altı ay hapsine ve bin lira mâ
nevi tazminatın tahsiline dair Musaybin Asliye Ceza Mahke-: 
meşince verilen hükmün Temyiz Mahkemesince tasdik edilmiş 
olduğu ve miistedi tarafından ileri sürülen itiraz ve iddianın 
yerinde olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza mercünce 
incelenip karara bağlanmış ve Temyiz Mahkemesince tasdik
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

edilmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7560 13 . V I I . 1953

12136/11278 İbrahim özg'örür. (D ilek çe  öz e ti : M uam ele■ Vcre/isi
Ta b a k la r Sosyal K anun unu n  tabaklar hakkında a y-
Y ard ııu  Derneği nen bırakılm ası ha k k ın d a ).

Baiskanı. Dilekçi : Yeni Muamele Vergisi Kanunu lâyihasının 10 ncu 
maddesiyle tabakhaneler hakkında konulan hüküm aynen ka
bul edilip meriyete girdiği takdirde Anadolu’daki el sanayici
lerini mağdur edeceğinden bahsile halen yürürlükte bulunan 
Muamele Vergisi Kanununun tabakhaneler ile ilgili hükümleri
nin aynen bırakılmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yürürlükte bulunan 
3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun tadiline tevessül edil
miş olup bu konu da hazırlanan lâyihanın gözden geçirilmesi 
sırasında diğer mükelleflerin dilekleri gibi bu dilek de vergi 
tekniği ve bütçe durumunun verdiği imkân nispetinde göz önün
de bulundurulmak üzere not edilmiş olduğundan halen bu mev
zuda yapılacak bir işlem bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir maumele yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

7561 13 . VII . 1953

16054/14993 Haşini Nahif E rb il.  ( Dilekçe özeti : Komünizm ile mv-
18122/16858 N afizbey So. No. 54 radde rehberi isimli eserin sabo-

K ad ıkö y  - İstanbul. teıja mâruz kaldığından şikâyet
h a k k ın d a ).

Dilekçi : Neşrettiği (Komünizmle Mücadele Rehberi) isimli 
eserinin sabotaja mâruz kaldığını ve alınan ifadesinde ise ha
yat pahalılığı mevzuunda kaleme aldığı bir diğer eserinin 
yani matbaada tertip ve tabedileceği sırada matbaa sahibinin 
eseri tabıdan imtina ettiğini ve bu suretle ikinci bir sabotaja 
mâruz kaldığını, ve bu suretle tehdit edildiğini, ayrıca emni
yet kadrosunda çalışan Kerküklü Esad'ın kendisi aleyhinde 
entrikalar çevirdiğinden şikâyet etmekte ve kanunsuz hare
ket failleri hakkında icra olunacak müşterek tahkikat evrakı 
üzerinde savcılıkça hukuku umumiye dâvasının ikamesini ve 
müdahil sıfatiyle dâvaya dâhil edilmesine müsaade buyurulma- 
sını ve kitap basan matbaalara hiçbir polisin müddeiumumi
nin emri olmaksızın müdahalede bulunulmaması hususlarının



Dilekçe
No.

11339/10537

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

Adliye ve Dâhiliye vekâletlerince temin edilmesini istemek
tedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan incelemede 
dilekçi bu şahsın şikâyetinin hilâfı hakikat olduğu tesbit edil
miş ve böyle bir konu varsa adlî makamlara müracaat etmesi
nin gerekmekte bulunduğu bildirilmektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Müştekinin gizli em
niyet teşkilâtında vazife gören Kerkük’lü Esad’ın, kendisine 
ait 42 sayılı posta kutusunun kilidini bozarak içindeki mek
tupların ziyama sebebiyet verdiği, ve aleyhlerinde jurnaller 
tanzim ettiği hakkmdaki müracaatı üzerine İstanbul C. Müd- 
deiumumiliğince tahkikat yapılarak takipsizlik kararı verildi
ği, ve İstanbul Emniyet Birinci Şube Müdürlüğünce diğer hu
suslar hakkında yapılan tahkikat da ıniistediye ait (Hayat Pa
halılığı isimli eserin) Yeni Matbaada basıldığı sırada, matbaa 
sahibinin bu kitabın içinde din ve işgal senelerine ayrılan kı
sımlarında şahıslara hücumlar yapıldığı görülerek br neşriya
tın bir suç mevzuuna temas etmesi ihtimalleri karşısında ese
rin tab’mdan imtina ettiği ve her hangi bir şekilde tehdide mâ
ruz kalmadıkları ve ayrıca dilekçinin Kerküklü Esat hakkında 
da Erkânı Harbiyei Umumiye Reisliğine müracaatla hizmeti 
vataniye tertibinden kendisine tahsis olunan maaş ve emlâki
nin istirdadını istediği tesbit edilmiş ve ortada adlî bir takibi 
icabettiren bir suç mevzuu mevcut bulunmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin vukuunu iddia ettiği husus
lar hakkında her iki vekâlet tarafından yaptırılan tahkikat 
ve tetkikatm arzettiği neticeye göre ortada takibi müstelzim 
bir suçun mevcudiyeti tesbit edilememiş olmasına, bununla be
raber dilekçi adlî makam ve mercilere şahsan müracaatla bahis 
mevzuu hususlara taallûk eden iddiasını isbat ve alâkalılar 
hakkında da cesa tertibini talebetmek hakkına sahip bulunma
sına binaen bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7562 13 . V I I . 1953

(Dilekçe özeti : Adlî müzaheret 
faslından ödenek gönderilmesinin 
temini hakkında).

Dilekçi : Edirne’de kâin Tayakadın Çiftliği ile alâkalı o’ n- 
rak şagiller aleyhinde istihsal ettiği ilâmın icrası, adlî müzaha- 
ret faslından istenen ödeneğin gönderilmemesi suretiyle gecik
tirilmekte olduğundan bahsile, mezkûr ödeneğin biran evvel 
yollanması hususunun teminini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Mahallî 0. savcılığın

Leonardo Bogetti. 

İta lya  Viskonsolosu. 

E rtu ğ ru l Mah. 

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

dan vâki talep üzerine 1952 yılında yüz liralık ödenek gönderil
diği ve alınmasına teşebbüs edilen on bin liralık munzam tahsi
satın istihsalinde, hakkında adlî müzaharet karan verilmiş olan 
dilekçinin ihtiyacı için istenen bakiye miktarın da yollanacağı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu ödeneğin, munzam tah
sisat istihsalinde mahalline gönderileceği vekâlet cevabından 
anlaşılmasına ve bu tahsisatın alınması sebepleri de istikmal 
edilmiş bulunmasına göre bu hususta komisyonumuzca başkaca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K a ra r  No. K a ra r  tarihi

7563 13 . V I I . 1953

( D ih k ç ı ö z e li  : D ev let Şûrası Hâ
ininin in fozı ve saire hakknıdtı).

Dilekçi : Edirne'de kâin Tayakadm Çiftliği arazisinin is
timlâki hakkmdaki muamelenin iptaline dair olan Devlet Şû
rası ilâmının infazının temini ve bu bapta ihmalleri görüle
cek olanların malî ve cezai yönlerden mesul edilmeleri için Di
vanı Âliye şevklerini istemektedir.

Maliye ve Adalet vekâletlerinden alınan cevabi yazılarda: 
İhtilâfın adlî kaza merciine intikal etmiş olması hasebiyle 
idareten yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Türkiye’de gayrimenkul iktisap etmiş olan yabancılann 
da, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 82 nci maddesine daya
narak, Büyükü Millet Meclisine müracaat ve şikâyetite buluna
bilecekleri hakkmdaki Anayasa Komisyonu mütalâası komis
yonumuzca da yerinde görüldüğünden, İtalya Cumhuriyeti te
baasından bu vasfı haiz dilekçi Leonardo’nun mezkûr madde
ye müstenit müracaat ve şikâyetinin kabulü ile esas hakkında 
gereği görüşülüp düşünüldü :

Göçmenlere dağıtılmak üzere vaktiyle istimlâk edilmiş 
olyan Tayakadm Çiftliği arazisine mütaallik Kamulaştmna 
muamelesinin iptaline mütedair olan Devlet Şûrası ilâmı, da
ha evvel mezkûr istimlâke müsteniden köylüler namma tapu
ya bağlanmış olan bu araziye ait kayıtlann tashihi ve devam 
eden işgale de nihayet verilmesi hakkında mahkemeden lâlıik 
olmuş ve olacak hükümlerin icrası sırasında ve bu muamele 
zımnırda fiilen infaz edilmiş olacağına ve bahsedilen icra ve 
infaz muameleleri tevem olmak itibariyle tccezzi ettirilemiye- 
ceğinden icra kuvvetini temsiledenlerin ve bunFara tebaan bâ
zı kimselerin ihmalleri ve dolayısiyle malî ve cezai mesuliyet
leri, bahis mevzuu olamıyacağına velhasıl neticeye intizar za
ruri görülmesine binaen, dilekçinin vâki talebi hakkında ko- 
misyonuumuzca bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına

15957/14901 Leotıardo Bagetti. 

9935/ 9248 İtalya Viskonsolo.su. 

7353/ 6798 E rtu ğ ru l M alı. 

Tekirdağ.



I>i 1 ok<;e Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

_  40 —

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

üyeden Salih Esat Alperen’in çekinserliğine karşı ekseriyetle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7564 13 . VII . 1953

C a d .  T u l u m b a  Ç ı k 

m a z ı  X  ıı. 2 8 .  

İ s t a n b u l .

357/11477 İlvas K r e i ı .  (D ilek çe özeti : V azife m âlvlü  sa-

570/111)83 K u m k a p ı  T ü n k e l i  yılması  hakk ın d a ).

Dilekçi : Vazifesi icabı gözlerinden mâlûl kaldığını beyanla, 
35 sene üzerinden bu esas dairesinde tekaüt edilmesini iste
mektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin mâlûli- 
yetini intaç eden hastalığının vazifeden doğma bir hastalık ol
madığından dileği veçhile mâlülen emekliye sevkına ve tekaüde 
tâbi hizmetinin de otuz beş seneye yükseltilmesine imkân gö
rülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7565 13 . VII . 1953

1 2 3 6 0 / 1 1 4 3 0  A h m e t  A s l a n .  (D i l ek çe  özeti  : Teğm en  Necati ' -

C e y l â ı ı p m a r  m ı ı ı t a -  dt u ş i k â y e t ).
k a s ı  ( î ö c e r  l î e r i t -  

y a ı ı l ı .

V i r a n ş e h i r .

Dilekçi : Gümrük muhafaza takımında teğmen Necati’nin 
kendisine karşı darp ve hakaret suçunu işlemiş olduğundan ba
hisle, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye 
ait koyun sürüsünün yasak bölge içine girdiğini gören nöbetçi
lerin bu sürüyü takım merkezine getirmiş olmalarından münfail 
olan mumaileyhin bu sebepten şikâyette bulunduğu, döğme ve 
hakaret fülinin vârit olmadığı yapılan tahkikat neticesinde an
laşıldığı ve mahkemeye vâki müracaatın ise henüz neticelenme
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olan bir hu
susla ilgili istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

. 7566 13 . V n  . 1953

12362/11482 Osman Pıt-iv. (D ilekçe, Özeti : T op ra k  verilm eni

Pancar Köyünde. h a k k ın d a ).

Dilekçi : Kendisine verilmiş olan toprağın, dört nüfustan 
ibaret ailesi efradının ihtiyaçlarım karşılayacak miktara iblâ
ğını istemektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahihinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçiye iskân yoliyle tek
rar toprak verilmesine kanunen imkân kalmadığı ancak 4753 
sayılı Kanun gereğince umum meyanmda arazi ihtiyacının 
nazara alınması lüzumunun ilgili valiliğe yazıldığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Başvekâlet ceva
bına göre bu bapda komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7567 13 . V I I . 1953

(Dilekçe özeti : Toprak verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Kendisine verilmiş olan on dekar arazinin ihtiya
cını karşılıyacak miktara iblâğını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dileğin tervicine kanunen 
imkân görülemediği ancak 4753 sayılı Kanun hükümleri daire
sinde muamele ifası lüzumunun ilgili valiliğe yazıldığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Başvekâlet ceva
bına göre bu hususta bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

' Karar No. Karar tarihi

7568 13 . V I I . 1953

(D ilekçe ö z e ti  : T op ra k  verilm esi 
h a kk ın d a ).

Dilekçi : (Yahşifakih) Çiftliği arazisinden toprakiandınl- 
masını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Vâki istek hakkında kanun 
ve tüzük hükümleri dairesinde gerekli işlemin yapılarak sonu
cunun dilekçiye de bildirilmesi lüzumunun ilgili valiliğe yazıl
dığı beyan edilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Başvekâlet ceva
bına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7569 13 . VII . 1953

( D ilekçe ö z e ti  : E vin in  y ık tırılm ış  
olm asından ş ik â y e t ).

Dilekçi : Tapuda kayıtlı evinin belediyece hiç bir kanuni 
sebebe istinat edilmeden yıktırılmış olmasından şikâyet et
mektedir.

1 2 3 6 8 /1 1 4 8 7  B ahriye  Yüzbaşügil.

11 n m ii m önü (,'ağlı-  
vaıı S o .  N o .  11.  

A n ka ra .

12 :504 /11484 Fethi Pakarda.

O rta k ö y  ( 'ad. No. 1T 

Kdirnc - K araağaç .

12 .363 /1148 3  Mehmet Poyra/ ,.

Pancar K öyün de .

I ialtaeski.
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Kaza merciine intikal 
eden şikâyet konusu hakkında vekâletçe yapılacak her hangi 
bir muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta ko
misyonumuzca da yapılacak bir işlem olmadığına karar varildi

Karar No. Karar tarihi

7570 13 . VII . 1953

12369/11488 Hiisnü Aybav ve a 
Herk} Limitet Şir
keti.
Trabzon.

( Dilekçe  özeti  : At manya’(Um taz
minin talebi hakk ım la ).

Dilekçiler : İkinci Dünya Harbi esnasında muhtelif Avrupa 
memleketlerine ihraç ettikleri fındıkların Almanlar tarafından 
yağma edildiğini ileri sürerek bunların bedellerinin memleke-. 
timizdeki Alman emvalinden tazmin edilmesini veya Ahrr.ı- 
larla yapılacak ticaret anlaşması esnasında bu alacaklarınım 
goz önünde tutulmasını istemektedirler.

Dışişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Harb zararlarının 
tazmini hususunda varılacak nihai kararlara intizar lâzımgel- 
diği ve bu sebeple dilekçe sahiplerine şimdilik iddialarını mü- 
eyyit evrakı vekâlete göndermeleri hakkında tebligat yap:l- 
malda iktifa olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta komisyonumuzca da yapılacak bir işlem olmadığına ve 
dilekçilerin neticeyi beklemeleri icabedeceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7571 13 . VII . 1953

12370/11480 Ali Gühay.
D. D. Yollan Daire
Müdürlüğünde.
42077.
Ankara.

( Dilekçe özeti : 5088 sayılı Ka
nunun sureti tatbiki hakkımla).

Dilekçi : 5088 sayılı Kanunla sağlanan vergi muafiyetinden 
iki buçuk yıl gibi uzun bir zaman sonra istifade ettirilmiş ol
duğundan bahsile, bu muaflığın kanunun neşri tarihine ircaını 
ve fazla kesilen verginin de tarafına iadesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Maliye Vekâleti
nin 346 seri sayılı tamimi gereğince sözü geçen muafiyetin 
2 . V . 1949 dan evvel teslimine imkân görülemediği bildirili 
mektedir.

Gereği düuünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu- 
ğ undan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7572 13 . V I I . 1953
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Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(D ilekçe öze ¡i : J US8 sayılı Ka
nunun sıtrt ti tatbiki hakkında).

Dilekçi : 5088 sayılı Kanunla sağlanan vergi muafiyetinden 
uzun bir zaman sonra istifade ettirilmiş olduğundan bahsile, 
bu muafiyetin kanunun neşri tarihine ircamı ve fazla alınan 
verginin de tarafına iadesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Maliye Vekâletinin 
346 seri sayılı tamimi gereğince sözü geçen muafiyetin 2 ,. V . 
1949 dan evvele teşmiline imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7573 13 . V I I . 1953

12378/11497 Memiş Avcı. (Dilekçi, özeti: Yardımda bulunul-
14095/13131 Muradiye Köyümle. mas1 hakkında).

^ ze' Dilekçi : Her hangi bir işe konulmasını veya yardımda bu
lunulmasını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçinin durumunun ince
lenerek isteği hakkında gerekli işlemin yapılması ve sonucun
dan kendisine de bilgi verilmesi hususunun Rize Valiliğine ya
zıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Başvekâlet ceva
bına göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7574 13 . V I I . 1953

(Dilekçe özeti : İskân edilmeleri 
ve saire hakkında).

Dilekçiler : Muhacir ve mülteci olduklarını beyanla, kanun 
hükümleri dairesinde iskân edilmelerini, kendilerine çift hay
vanı ve ziraat âleti verilmesini, para veya ev yardımında bu
lunulmasını ve sair iskân yardımlarından da istifade ettirilme
lerini istemektedirler.

Başvekâletle Devlet Vekilinin ve Tarım Vekâletinin cevabi 
yazılarında : Dilekçilerden iskân ve toprak talebinde bulunan
ların ve bu mahiyette yardım istiyenlerin iskân mevzuatı daire
sinde durumlarının tahkik ve tssbitiyle haklarında kanun hü
kümleri veçhile muamele ifası lüzumunun ilgili valiliklere ya
zıldığı, çift hayvanı ve ziraat âleti ile ev istiyenlere de şimdi-

12397/11515 N a fiz  Türker. 

14000/13037 S a k ız lı Mah. 78 No. 

So. 4 No. da. 

Tarsus.

12415/11532 Mehm et Çerkez.

1818. So. 11 No. lı 

D en iz Bostanlısında  

Rodoslu.

K a rş ıy a k a  - İzmir.

12388/11506 Osman A y b ir  ve ar.

U luoak Köyünde. 

Kem alpaşa.

Dilftkçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

12371/11490 M ehm et Çaran .

D . D. Y o lla r ı D aire  

M üdürlüğünde H a 

deme. 32398.

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

12374/11493 Bekir (İiirçanı. lik böyle bir yardım yapılmasına imkân görülemediği bildiril-
Sinanbey Malı. İla- mektedir.
fız Tahir So. No. 5. Gereği düşünüldü : İsteklerin mahiyetine ve alâkalı vekâ-
f ııegöl. letlerin yukarıya alman cevaplarına göre bu istekler hakkmda

, T komisyonumuzca bir işlem yapalmasma mahal olmadığına ka-
• 12422/11.>39 Muşta ta Yanar. . . . .  ',. _ ... rar verildi.

Omeraga Malı. Ihtı-, . r„ ,,, .T , Karar No. Karar tarihi
kı So. 3 No. da.

KskİSellİr' 7575 13. VII. 1953
12 3 8 1/115 0 0  A k i i  Y ılm a z  ve ar.

G üllü k  Malı. B ilgi  
So. X(». 32.
Eskişehir.

1238(5/1 ir,()4 izzet Ziya

D em irköyiinde .

( ( ¡öcmell ).

Edirne.

12387/11 .")().■> Şaban (Çalışkan.

Kaı -acaoğlan K ö y ü n 

de. Bulgaristan (¡üç-  
ıııer.leriııden. 

Babaeski.

1 2 4 13 /1 15 3 0  B aal C)zl>aş. ( Dilekti özeli : Askerlik hizmeti
.14800/13801 S au ıan p a zarı K u r - hakkında).

¡¡u ıılu cam i k a rş ıs ı S i
vas H a lı P a za rı "Hü
sey in  E rc a n  ya n ın d a  
A n k a ra .

Dilekçi : Terhisinden dört sene sonra, noksan hizmetin ik 
mali için tekrar celbe tâbi tutulmasında isabet göremediğini 
beyanla, durumunun incelenerek icabının yapılmasını istemek
tedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
askerde iken almış olduğu iki ay hava değişiminin hizmetten 
sayılması lüzumunun ilgili komutanlığa tebliğ edilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tebdilhava müddetinin askerlik hizme
tine mahsup edilmesi ve binaenaleyh dilekçinin tekrar celbe 
tâbi tutulmaması hakkında icabedenlere emir verildiği vekâlet 
cevabından anlaşılmasına göre bu bapta komisyonumuzca bir’ 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7576 13 . VII . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve rıe sebepten verildiği

12406/11523 Meryem öztürk. ( I ) i le k ç t öze ti : Y ılim  maaşlımı

Sytıaiye Köyünde. r< rilıııcsi h a k k ın d a ).
Ese - Ordu. Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde babası Ali Osman'ın şehit 

düştüğünü, annesinin de o tarirte başka bir kocaya vardığı için 
kendisini himaya edecek ve haklarını koruyacak kimsesi kal
madığından onun bunun elinde yetiştiğini ve hâlen evli ve beşi 
çocuk annesi olduğunu beyanla, geçmiş müddetlere ait yetim 
maaşının verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 3107 sayılı 
Kanun gereğince dileğin yerine getirilmesine imkân olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Geçmiş müddetlere ait hakkın, kati bir 
mecburiyet veya mücbir bir sebep dolayısiyle mahfuz tutulması 
icabedip etmiyeceğinin tâyin ve takdiri kaza merciine ait oldu
ğundan, dilekçinin bu bapta usulü dairesinde sözü geçen mer
cie müracaatta muhtariyetine ve bu itibarla vâki talebi hak 
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. K a ra r  tarihi

7577 13 . VII . 1953

1 2 4 1 7 /1 .15:î4 V ııs u f  B a y r a k la r . (D ihkçc  özeti: Tabanca bedelinin
Subaşı B ağda! Cad. tazmin ettirilmesi hakkında).
No. i:J5. 
Sam sun.

Dilekçi : Tamir etmek üzere dükkânına koyduğu taban
caların hilâfı kanun müsadere edilerek bir kısmının ziyama se
bebiyet verilmesi üzerine bunların bedeli olan 650 liranın taz
mini hakkında Hazine aleyhine ikame ettiği dâvanın zaman 
aşımından dolayı reddi yolunda mahkemece verilip Temyizen 
tasdik olunan hükümde isabet göremediğini beyanla, mezkûr 
tazmin bedelinin Hâzineden alınıp kendisine verilmesini iste
mektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi tarafından 
Hazine aleyhine Samsun Asliye Hukuk Mahkemesinde 650 li
ranın tahlisi talebiyle açılan dâvanın mezkûr mahkemece red
dine karar verilmiş ve bu kararın Temyiz Mahkemesince tas
dik edilmiş olduğu, tashihi karar talebi de reddolunmuş bulun
duğundan bu bapta idareten yapılacak bir muamele görüle
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 54 nciı maddesi mucibince komisyonumuzca yapı
lacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7578 13 . VII . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahihinin
No. arlı, soyadı ve ;ı d resi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

12421/11538 Musa (Kirler ve a”. (Dilekçe özeti: Toprak clağıtımın-
12072/11777 Suayıplı Köyünde. dan şikâyet). *

Kırşehir. Dilekçiler : 27 numaralı Toprak Komisyonunca hak sahibi 
okuyan kimselere arazi verildiği halde kendilerine toprak tev
zi edilmediğinden bahsile, gereğinin yapılmasını istemektedir
ler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Şikâyet konusunun ehem
miyetle nazara alınarak icabının yapılmış ve neticeden dilek
çilere de bilgi verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Başvekâlet cevabına göre bu hususta 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7579 13 . V I I . 1953

1 2 1 2 3  1 1 .>40 Ra s . ' n u -  ö z .  v a r .  (Dilekçe özeti : î  s kâin haklarının
Ç i n a r i ı  M a h .  No. 2 .  tanınmasına dair).

Dilekçi : Oğlu Ali Çinki 1946 yılında İmroz Adasında is
kân edilmiş olduğu halde kendisi ile kızı Pakize’nin iskân dı
şı bırakıldıklarını beyanla, iskân haklannm tanınmasını iste
mektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçi ile kızı Pakize’
nin Ali Çinki'n>n iskân işlerine iştirak ettirilmelerine veya 
müstakillen iskânları cihetine gidilmesine bugün için kanuni 
imkân kalmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekillik cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat 
edebileceğine karar verildi..

Karar No. Karar tarihi

7580 13 . V I I . 1953

12426/11543 İsmail A-d-ç.
Muhtar.
Pingen Koyüı 
Divriği.

Dilekçi : Açık artırma suretiyle mâliyeden satm aldıkları 
arsa ve bahçelerin tapularının verilmediğinden ve işgallerinde 
bulunan toprakların da göçmenlere dağıtıldığından bahsile

(Dilekçe özeti : İşe/allerinde bulu
nan arazinin göçmenlere terzi çelil
miş olmasından ve saireden şikâ
yet).
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Dilekçe Düokçc sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Kom isyon kararı ve ne sebepten verildiği

gereğinin yapılmasını istemektedir.
Başekâvletin cevabi yazısında : Hâzineye ait araziden bir 

kısmının göçmenlere tevzi edilmiş olmasında bir yolsuzluk bu
lunmadığı ve başkaca hsr hangi bir hakkın ziyama da meydan 
verilmemiş olduğu ve keyfiyetin dilekçilere de tebliğ- edildiği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Başvekâlet ce
vabına göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat 
edebileceğine karar verildi..

Karar No. Karar tarihi

7581 13 . V I I . 1953

13S93/12936 Hatice Giray. i Dilekçi özeti : Dul maaşıntn û<-
15440/14413 Çevirıneei Xo. \o. I'» '1,1, n tahsisi hakkımla).

*stiU" nı1' Dilekçi : Müteveffa kocası Albay Mehmed’in Hanedana
olan nispeti, Esma Sultan adındaki üçüncü zevcesinin 431 sayılı 
K anunun  meriyeti tarihinden yirmi beş sene evvel vefat et
mesiyle zâil olmuş iken mumaileyhin yanlışlıkla mezkûr ka
nuna tevfikan hudut dışı edildiğini ve bu har'eket tarzının 
hiçbir hukuki netice tevlidetmemek lâzımgeleceğini beyanla, 
{in! maaşının iadeten tahsisini istemektedir.

iç işle ri Vekâletinin cevabi yazısında : Albay Mehmet’in 
.1315 y ılın d a  Sultan Aziz’in kızı Esma ile evlendiği ve bunun 
ölümü üzerine 1320 yılında Hatice Giray’la teehhül ettiği ve
13.’ I y ılın da  da Akkâ’da vefat eylediği ve aynı sene karısı ile 
e zaman hayatta  bulunan iki kız çocuğuna bağlanan maaşın 
■.cnradim kesild iğ i ve her ne kadar 431 sayılı Kanunun tatbiki 
sırasında ’.maileyhin dilekçiden evvelki karısı Esma’mu öl
düğü anlaşılmakta ise de bundan mütevellit Hayrettin ve Sa
dettir. adındaki çocuklarının hayatta bulunmaları hasebiyle 
H anedanla olan manevi rabıtasının devam ettiği ve bu sebeple 
m ezkûr kanunun 2 nci maddesine tevfikan yurt dışına çıkanl- 
. asında b ir  yanlışlık ve yolsuzluk bulunmadığı ve dilekçiye 

maaş tahsis ediüp edilemiyeceği hususunun da Maliye Vekâ
letine tetkik ettirilmesi lâzımgeleceği bildirilmektedir.

Maliye Vekâletinden bizzat dilekçi Hatice Giray’a verilen 
5 . IX . 1952 gün ve 11981 sayılı cevapta da : Albay Mehmed’in 
vatandaşlık hakkı 431 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince 
sakıt olduğundan bu arada tekaütlük hakkı da sukut ettiği ve 
bu sebeple dilekçinin kesilen yetim aylığın'n iadeten tahsisine
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Kom isyon Kanın ve ne sebepiı-ıı v e rild iğ i

imkân görülemediği, beyan olunmaktadır.
Gereği görüşülüp düşünüldü : Dilekçinin kocası müteveffa 

Albay Mehmet, Hilâfetin ilgasına ve Osmanlı Hanedanının 
Türkiye Cumhuriyeti memaliki haricine çıkarılmasına dair olan 
ve 3 Mart 1340 tarihinde kabul edilerek aynı zamanda yürür
lüğe giren 431 sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü maddelerine daya
nılarak milli hudut dışına çıkarılmıştır.

Halbuki mumaileyhin damatlık sıfatı ve bundan mütevellit 
nispeti, karısı Esma Sultanın mezkûr kanunun meriyeti tari
hinden yirmi küsur sene evvel vefat etmesiyle zail olmuş ve bu 
suretle Hanedanla olan maddi ve mânevi rabıtası kesilmiş bu
lunduğundan kendisinin yanlış bir tatbik yüzünden hudut dışı 
edilmesi kanun vâzımın güttüğü maksadın tamamen aksine 
ve hilâfına tasaddi edilmiş bir hareket tarzı olmak itibarı il© 
hiçbir hukuki netice tevlit etmemek lâzımgelir.

Her ne kadar 431 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde : 
«Osmanlı Hanedanının erkek, kadın bilcümle âzası ile damat
ların ve bu Hanedana mensup kadınlardan mütevellit kimse 
lerin Türk vatandaşlık sıfatı ve rukuku merfudur.» denil
mekte ise de bir evvelki bendde zikrolunan sebepten dolayı 
mezkûr kanunun 2 nci maddesinde kasdedilen # ve rabıtaları 
devam etmekte olan damatlardan addine imkân bulunmıyan 
Albay Mehmet’in damat sayılarak hudut dışı edilmiş olması 
nasıl hukukan hükümsüz ise bu halin bir neticesi sayılmış olan 
(Türk vatandaşlık sıfat ve hukukunun) zıyaa uğTaması keyfi
yeti de bahis mevzuu olmamak ve mumaileyh Albay Mehmet 
vefatı tarihine kadar Türk tebaası addedilmek icabeder.

Kaldı ki, 5958 sayılı Kanunla, mülga hilâfet ve miinderis Os
manlI saltanatı hanedanının padişahlar sülbünden olan erkek 
âzası ve bunların erkek furuu hariç, diğerlerine Türkiye’ye gel
mek hakkı verilmiştir. Eğer Albay Mehmet sağ olsaydı, esasen 
bu kanun hükmünden de faydalanarak Türkiye’ye gelecek ve 
bilcümle haklarını iktisap edecekti.

Eski damatlardan Mehmet Şerif'e ait olarak selef Dilekçe 
komisyonlarından biri tarafından ittihaz ve 10 . I . 1947 gün 
ve 2 sayılı cetvelle neşredilen ve Meclis kararı mahiyetini almış 
olan 12 . XII . 1946 tarih ve 4 numaralı kararda aynen: «Eski 
Dâhiliye nazırlarından Mehmet Şerif’in eşi Sultan Emine’nin 
431 sayılı Kanunun neşrinden evvel ölmüş bulunmasına ve bu 
suretle damatlık sıfatı zail olmasına binaen yurda dönmesinde 
kanuni ve siyasi bir mahzurun bulunmadığını ifade eden Baka
nın mütalâası dairesinde memlekete kabulüne karar verildi.» 
denilmiştir.

Adı geçen Mehmet Şerif bu karar üzerine yurda dönmüş 
ve bütün haklarını tekrar iktisap etmiştir. Bundan da anlaşıldı
ğına göre bu durumda olanların damatlık sıfatlarının, dolayı-



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

siyle hanedana olan nispetlerinin zâil olmuş bulunduğu daha ev
vel Büyük Meclisçe de kabul edilmiş bulunmaktadır.

Binaenaleyh, yu k a rd ak i m addi ve h u k u k i sebep ve delillere  

nazaran, d ilekçi H atice G ira 'y a  kocası A lb a y  M eh m ed ’in  ve fa

tından sonra bağlanm ış ve bilâhara. 1520 say ılı K an u n a  tevfikan  

kesilmiş olan yetim  a y lığ ın ın  iadeten tahsisi lâzım  geleceğinden, 

gereğinin  ait o lduğu vekâletçe bu dairede yapılm asına Âzadan  

Salih Esad Alper en’in muhalefetine karşı ekseriyetle karar 
verildi.

Muhalefet : Hâdise mahiyeti itibariye kaza merciince tet
kik ve karara bağlannmak icabeder. Vazife noktasından işbu 
karara muhalifim.

Trabzon Mebusu 
Salih Esad Alperen

Karar No. Karar tarihi

7582 13 . V I I . 1953

17Ü00/15844 E d ip  A c a r lı V . (D ilek ç i ö z e ti : B ir kısıttı hiztnel-
Mehm et A li  Türker. lerin in  ete neısbına tesir  e t tir ilm c-
A n a fa rta la r V a k ıf  si h a k k ın d a ).
H a m  K a t  N o .  

A v u k a t .

A n k a r a .

Dilekçi : Askeıl Temyiz Mahkemesinden istihsal ettiği 
18 . VI . 1952 gün ve 708 sayılı Karar gereğince, 5 sene, dokuz 
ay, yirmi iki günlük hizmeti de nasbma tesir ettirilmek lâzım- 
gelirken, Millî Savunma Vekâletince bu hizmetlerinin nazara 
alınmamış olduğunu beyanla, tanınmıyan mezkûr hizmetlerinin 
dahi kıdemine eklenmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Karardaki sa
rahate uyularak muamele yapıldığı, yedek subaylıkta ve ücret
te geçen hizmetler hakkında mezkûr kararda bir açıklama bu
lunmadığından bu hizmetlerin nasba tesir ettirilmesine imkân 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Askerî Temyiz Mahkemesinin istinat 
olunan ilâmı Müddeiumuminin mütalâasına mâtuf bulunmuş ve 
mezkur mütalâa ise yalnız maaşta geçen memuriyetlere inhisar 
etirilmiş olmasına ve sözü geçen ilâmın dilekçinin iddia ettiği 
hususlara da şâmil olup olmadığının tavzih yoliyle tâyini lâ-. 
zımgeleceğine binaen, mumaileyhin usulü dairesinde bu yola 
müracaatta muhtariyetine ve bu sebeple talebi hakkında ko-



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

misyonum uzca bir muamele yapılmanna mahal olmadığına itti- 
fakîa karar verildi. ,

Karar No. Karar tarihi

7683 13. V n  . 1963

Balkan Sözeii Kâtip
M ara Bolu Bilecik Ankara

\h<hıll«h Ay temiz İsmail Aşkın (hner HU* ıt

Balıkesir Klazıfc Malatya Seyhan
A li F a h ri İşeri H âm il A li  Y on tu  S a r i O ca kcıoğ lu  Salım S erçt

Trabzon lıriu Yozgad
Salih Emd Alper vn Keşif Kemal Timıtroghı Faik Erbaş

(Dilekçe &aym : 118)
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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

—HI Sayı : 80 !$"

Î 8 . İ  . 1954 Pazartesi

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

:>615/6005 Firuz Jvöscoğlıı. (D ilek ç i ö z e ti  : F u zu li şûğılh r
Amada Köyünde. • ilin d e bulunun arazinin m uhtaç
Reyh;:nİ!. ç iftç iy i dağıtılm ası h a k k ın d a ).

Dilekçiler: Hazinç malı olduğh halde dilekçede adlan yazılı 
şahısla) tarafından tesahup edilmekte ve 16 bin lira mukabili 
Oeyhanh çiftçilere icara verilmiş bulunan Reyhanlı kazasının 
Amada köyündeki 10 bin dönümlük arazinin bü haksız ikti
saptan kurtarılarak bu köyün muhtaç çiftçilerine dağıtılmasını 
'¿»temektedirler.

Maliye Yekâletinm cevabi yazısında: Bahis mevzuu arazinin 
tapuda mülkiyetinin Hazine namına ve intifa hakkının hayvan 
otlatm ak üzere, Amada ve Behliliye köyleri namına kayıtlı 
dduğu halde tahsis maksadı dışında kullanıldığı anlaşıldığın

dan,intifa kaydının tashihi maksadı ile mahkemeye müracaat 
ed ild iğ i ve kaydm kaldırılmasını mütaakıp dağıtılacağı bildi- 
• İmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmedi- 

nr. karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

7584 16 . XI . 1953

1 .VI i)fi/13i) 13 Kaanazaıı tkikardeş- ( D ilekçe  öze ti : ¡50 lfra  para cczu-
ler. sııı.nı taksiti, bağlanm ası veyah ut
Möh’bibev Aiah. dr. • - uf İt dilim  si h a lk ın d a ) .

■'erek. Dilekçi : Başkasına ait olup taşımakta bulunduğu, bir çuval 
içerisinde zuhur eden kaçak tütünden dolayı halikında hükmo- 
lunan 450 lira para cezasını; yaptığı hamallıkla defaten öde
mesine imkân bulunmadığını ifade ederek ya, 10 nar lira üze
rinden taksite bağlanmasını ve yahut affedilmesini istemekte 
dir.

Gümrük ve Tekel Vekaletinin cevabi yazısında : Mukassa- 
tan dâhi bu para cezasını ödemeye muktedir olmadığı anlaşıl
dığından hakkmdaki cezanın hapsen infazı için dosyası müd-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi K om isyon kararı ve ne sebepten verildiği

deiumumiliğe gönderilmiş olan dilekçinin; A f Kanunundan isti
fade ettiğinden hükmün bu yoldan da infazına imkân kalmadı
ğı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7585 16 . X I . 1953

(D ilek ç e  özeti : A ld ığ ı b ir  ilâmı 
in faz e ttirem ed iğ in d en  ş ik â y e t ).

Dilekçi : 500 aded çam ağ-acının damgalanması ve nakli
ye tezkeresi verilmek suretiyle kendisine teslimi hakkında 
Araç Asliye Hukuk mahkemesinden aldığı ilâmı bir türlü 
infaz ettiremediğinden şikâyet etmektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısmda : Mezkûr ilâm 500 
aded ağacın şikâyetçiye teslim edildiği, ancak bunlardan 84 
tanesi ormanda kaim vasiyette bulunduğundan 416 adedinin 
damya ve nakliye muamelesinin yapılabildiği ve mumailey
hin dilekçesinde bahis konusu edilen ilâmların kâmilen infaz 
olunduğu 1949 yılından sonra bu iş hakkında her hangi bir 
şikâyetinin etmediği HM’rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkın
da Komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmediği
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7586 16.XI.1953

1 3 0 . 3  v 1 1 Î K > 2  D a i m  A c a r l ı .  

A  r a ç .

72.33/3718 N'isnlı özgüven.
HaHcn,!Al Malı.  
O ’ ak İdare Kurulu  
Lyesi'ideıı.

Ka ra iti a ti.

(Dileker- özeti : Çarşı ve malı (il
lâ t bekçilerinin, eskiden- olduğu 
gibi muhtarlıklar v< ya belediye
ler enirin' verilm işi hakkında).

Dilekçi : Emniyet memurlarının umuru zatiyelerinde istih
dam olunan beklilerin eskisi gibi muhtarlıklar veya beledi-' 
yeler emrine verilmesini istemektedir.

îrrleri Vekâletinin cevabi yazısında : 1,5 yıl önceki bir 
duruma ait olan şikâyet mevzuunun halen mevcut bulunma
dığı bi1 dirilmekte, keza kendilerinden şikâyet edilen memur
lar hakkında tatbik edilen muame!eve dair Komisvonun vâki 
ranma cevaben de : Hâdisenin 14.11.1951 tarihinde vuku 
bulduğu, halen tora emniyet teşkilâtında bu gibi hal ve ha
reketler m mevcudiyetinin tesbitinin mümkün olmadığı bil
dirilmektedir.

GererH düniniiMü : Talebin mâtuf bulunduru kanun de
ğişikliği hakkında gerek bu bakımdan ve gerekse vekâlet
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Dilek*;»'
No.

7 2 0 6 /6 7 4 5

sr>02/7885

cevabına göre Komisyonumuzca bir muamele ifasına mahai 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilek»;».' sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı \ »* ııe sebepten verildiği

7587 16.XI.1953

(Dilekçe özeti : Vazifelerini suiis
timal edeıı emniyet memurları 
hakkında tahkikat yapılmasına 
dair).

Dilekçi : Geçen yıl dövüldüğünden bahsile yaptığı şikâyeti 
üzerine ciirmü meşhut hükümleri dairesinde muamele ifası ge 
reken emniyet memurlarının; faili himaye kasdı ile talebini 
umumi hükümlere sokarak evrakını bugüne kadar yargıçlığa 
göndermemiş bulunduklarından şikâyet ederek evrakını sü
rüncemede bırakan emniyet memurları hakkında tahkikat ifa
sını dilemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Hâdise ile ilgili bu
lunan Başkomiser Zeki Akdoğan ile Komiser Süleyman De 
mirbaş ve Komiser Muavini Necip Bilgin haklarında düzenle
nen tahkikat evrakının kasa idare heyetine tevdi olunmak 
üzere 9. III. 1953 tarihinde Beykoz Kaymakamlığına gönderil
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7588 16 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : İskân edildikleri 
tarihti■■ kendilerine verilmiş olaıı 
arazinin eli erinden alınmak isten
diğinden şikâyet).

Dilekçiler : 1313 yılında yurda gelen Bulgaristan göçmen
lerinden olduklarını beyanla iskân edildikleri İznik Kazasının 
Mahmudiye Köyünde o tarihte kendilerine teffiz edilmiş bu
lunan arazilerin bu kere kaymakamlıkça ellerinden alınmak 
istendiğinden şikâyet ederek; 23 . V III . 1948 tarihli müracaat 
larvada dahi belirtmiş bulundukları üzere mezkûr yerlerin 
kıymetleri üzerinden kendilerine bırakılmasını istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Ormandan açmak su
retiyle işgal ve intifalarına geçirmiş oldukları mezkûr arazile
rin dilekçilere iskân suretiyle verildiğine dair bir kayıt bulun
madığı gibi ellerinde de bu ciheti tevsika medar bir vesikaları 
da olmadığı,

ILasaıı Mangır 
ve ar.
Mahmudiye Kö.yiiıı- 
de.
İznik.

İsmail Ellibir.
Giimüfjsuyu ıııcv- 

kiinde 7 /1  de. 
J’ açaba’hçe - İstanbul.
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No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

Hazine adına mukayyet bulanan bu toprakların müştekile
rin ellerinden alınması hususunda da her hangi bir muamele 
sepk etmemiş olduğu,

4753 sayılı Çiftiçyi Topraklandırma Kanunu hükümleri
nin bu köyde tatbiki sırasında da duıumlarmm nazarı dik
kate alınacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca tâyini muameleye mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Dilekçi : Milli Korunma Kanununun 5020 sayılı Kanunla 
değişen 2 xıci bendine göre icara vermiş bulunduğu binası için 
belediye encümenince tesbit edilen bedeli icarın tahsili ve müs- 
tecirin; vecibelerini yerine getirmediğinden dolayı açtığı tali 
liye dâvasını kanunun sarahati hilâfına reddetmek suretiyle 
kendisini ızrar eder? hâkim hakkında taaminat dâvası açması 
mümkün bulunmadığından gereken kararın Yüksek Meclisçe 
ittihaz olunması hakkmdaki vâki müracaatı yanlış anlaşılmak 
suretiyle ve 953 sayib bir kararla gûya bir tefsir 'eklifinde 
bulunmuşçasına talebinin reddedilmiş olduğundan bahsilc 
zikrolunan ma-idei kanımiyenin mahkemelerce çeşitli bir şe
kilde tatbik edilmekte bulunmasının, dolayısiyie Teşkilâtı Esa
siye Kanununa muhalif olarak muhtelif hukuki neticeler tev
lit etmekte bulunduğundan, zâyi olan hakkının telâfisi için 
meselenin diğer alâkalı komisyonlarca da incelenmek suretiyle 
icabeden kararın verilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan incelemeye 
nazaran : Bahis mevzuu dâvaların yapılan yargılamalar neti
cesinde karara bağlanıp ve Temyiz Mahkemesince de tasdik 
edilmiş bulunmasına mebni idareten yapılacak bir muamele ol 
madiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Hâkimlerin bu kabil mesuliyeti; Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 10 ncu babında, 573 ve 
mütaakıp maddelerinde tâyin ve tesbit edilmiş bulunmasına bi
naen tesbit olunan bu esaslara göre mafevk kaza mercilerine 
müracaatta muhtar olan dilekçinin vâki talebi hakkında ko
misyonumuzca yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7589 1 6 . x ı . 195:;

12874/11831 Nuri Batu.
819/760 Spor Cad. Acısıı 

So. No. 21.
Beşiktaş - İstanbul.

f Dilelivt özeti : Kanuni sarahate 
rafımın dâvasını reddetmeli sure
liyi' liendisini ızrar eden hâliimiıı 
mali nıcsiiliyetinin tâyin buyurul 
r:ası hakkında).

Karar No. Karar tarihi

7590 16 . X I . 1953
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11201/10420 Ahm et Ivucan. .

Kapucubaşı Malı. 
Rdrenıit.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Tasarruf hakkını 
selbedcn Edremit Belediye, Reisi 
Cevdet ile buna zahir olun hâ
kimden şikâyet).

D ile k ç i : Ekli olarak takdim ettiği tapu senedinden de an
laşılacağ ı üzere, murisi Kâmil’e ait ve 40 yıldır adı geçenin 
tahtı tasarrufunda bulunan gayrimenkulün; gûya bunan muh
ta rlığ ı zamanında avariz  parası ile temin ve tedarik edilmiş ve 
belediyeye ait bulunduğundan bahisle sahibi nüi'uz olan Ed
rem it Belediye R eisi Cevdet ve adamları tarafından zaptolun- 
duğundan ve açtıkları meni müdahale dâvası da lehlerine ne
tice lendiği halde Tem yiz Mahkemesince bozulduğumdan şikâ
yet ve tazallüm ü hallederek Halk Partisinin adamları olan 
bu günkü hâkim  ve mahkemelerden bu hakkını istihsal etmek
ten âciz kalm ış bulunduğundan tasarruf hakkimn Yüksek 
M eclisçe tem in olunmasını istemektedir.

A dalet Vekâletinin cevabi yazısında : Temyiz Mahkemesin
ce bozularak mahalline iade edilmiş olan karar üzerine Vekâ
letçe idareten yapılacak bir muamele olmadığı ve dilekçinin işi
ni usulü dairesinde takibetmesi lüzumunun kendisine tebliği 
hususunun Cumhuriyet Müddeiumumiliğine yazıldığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş bulunan bir 
meseleye taallûkuna binaen vâki talep hakkında Komisyonu
muzca yap ılacak  bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7591 16 . X I . 1953

137!)/1057(i Ali Yağnruvlu. 
Çiftçi.
S ifa  M alı. İstasyon. 

Cad. No. 92/A. 

M alatya.

(Dilekçe özeti : Derme suyu mec
rasının değiştirildiğindi >ı şikâyet)

D ile k ç i : Mücerret bâzı eşhasın menfaat temini ve gûya 
e le ktrik  enerjisi istihsal maksadiyle; halkın içme ve sulama 
ihtiyacını karşılamakta bulunan Derme suyu mecrasının değiş
tirilm esi yüzünden bağ ve bahçelerinin susuz kaldığından ba
his vc bu iddiasını müeyyit 57 muhtarlığın imzasını muhtevi il
m ühaberi de ekli olarak takdim ettiğini ifade ederek mezkûr 
m ecranın  eski hali ile bırakılmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Bayındırlık Vekâle
tinden alman malâmata atfen : Şehrin bağ ve bahçeleri arasın
dan geçmekte olan bu kanalın muntazaman kontrol edilebilmesi 
ve sulamadan % 40 nispetinde faydalanılması maksadiyle; mec
ranın değiştirilerek suyun yeni kanaldan akıtılmasının memle
ketin  menfaatine daha uygun görüldüğü ve ileri sürülen iddi
aların yersiz bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
Komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmediğine, di-
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Dilekle Dilekçe sahibinin

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

lekçinin şahsi hak bakımından kaza merciine dahi müracaatta 
muhtriyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

7592 16 . X I . 1953

8059/12719 Ali Osman Eskihan.
Nahiyede mukim. 
Armutlu - Oemlik.

(Dilekçe özeli 
hılebine dair).

Aylık bağlanmas

Dilekçi ; Milis takım kumandanı olarak Milli Mücadelede 
sepk eden hizmetine ve bu uğurda her iki gözünden âma kaldı
ğına ve halen 72 yaşında, muavenete muhtaç bir durumda bu 
lunduğuna temas ederek aylık bağlanması hususunda Yüksek 
Meclisten atıfet dilemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Kuvayı Mil 
liyede çalıştığı sırada ve harb içinde yaralanmasından miite 
vellit her hangi bir mâlûliyeti olmıyan dilekçiye ihtiyarlığı se
bebi ile ârız olan görmemezliği dolayısiyle Vekâletçe yardım 
yapılamıyacağı bildiriimektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre komisyonumuz 
ca yapılacak bir muamele olmadığına ve dilekçinin kaza mer
ciine dahi müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. ' Karar tarihi

7593 16. X I .1953

3433/12518 Ali Oral.
Kavak özel İdaıv 
3. Daire tahsildarı. 
Kavak.

(D ilek çe  özeti : Sam sun v ilâ y e t in 
de yap ılm ası m uka rrer verem  s a 
nataryum unun K avak  Kazasında  
inşası hakkında.).

Dilekçi : İktisadi ve zirai faaliyet sahasmdan mahrum olan 
Kavak Kazası halkının %  80 inin musap olduğu hastalıklar ve 
tu kazanın iklim bakımından olan müsaadeli dolayısiyle Sam
sun’da inşası mukarrer verem sanatoryumunun burada ku
rulmasını istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında :
Samsun’da inşasına başlanılmış olan 1 0C3 yataklı verem 

hastanesinin bir bölge hastanesi bulunması itibariyle nüfus 
kesafeti ve sair yönlerden il merekzinde yapılmasında fenni 
icaplar bulunduğu ve bu bakımdan talebin yerine getirilmesine 
imkan görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko 
misyonumuzea bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karaı No. Karar tarihi

7594 1 6 .X I .1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

10114/9141 Mustafa Bayrak.
Ceza evinde tutuklu, 
(türün.

(D ilek ç e  özeti : S a ly u rt m evk iin 
d e ya p tık la rı b inaları y ıkan  ve bir 
çocu ğu n  ö lü m ü n e s e b e b iy e t  v eren
bucak m üdü rü , karakol kom u ta m  
Ç ü rü k  llâ k iın i C elâ l ve S ancı y a r 
d ım cısı S am i T  a n r iv e r d i ’d  en şi
k â yet ve se rb est b ıra k ılıp  dâva la 
rın ın  başka b ir  m a h k em eye nakli 
h a k k ın d a ).

Dilekçi : Topraksız çiftçilerden bulunmasına binaen, istifa
de maksadiyle işgal ve üzerine 43 bina yaptırmış bulundukları 
Salyurt mevkiindeki arazilerin gûya Sultansuyu Harasına dâhil 
ve lüzumlu bulunduğu beyanı ile ve Hazine tarafından mücer
ret vâki bir iddia üzerine buradaki binaların Çelikanlı Nahi
yesi müdür ve karakol komu'anı tarafından yıkt’ rıldığmdan ve 
bu sırada bir çocuğun enkaz altında kalarak ölümüne sebebi
yet verdiklerinden ve bu çocuğun validesi ile diğer kadınların 
vakanın daha önce hâdis olan bir inhidam dolayısiyle vukubul- 
duğu yolunda ifade vermeleri için darb, tehdit ve icbar edilip 
karakolda alakonulduklarmdan, haklarında tahkikat yapıl
makta olan bu kişilerin tesiriyle ve gûya jandarmaları yarala
dıkları hakkında; Gürün Hâkimi Celâl ve Savcı Yardımcısı Sa
mi tarafından hazırlanan bir tertip neticesinde de haksız olarak 
tevkif edilmiş bulunduğundan kefalet kargılığı vâki tahliye 
teklifinin dâhi nazarı itibara alınmadığından şikâvet ederek 
kendileri mağdur durumda iken suçlu mevkiine ge'iren bu me
murlar hakkında icabeden muamelenin yapılmasını ve vâla za
rarlarının tazmin ettii'iîip, tahliyeleri ve Gürün Ağır Ceza Mah
kemesinde derdest bulunan dâvalarının başka bir mahkemeye 
nakVunma"i esbabının temin buyurulmasın! islemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bir müfettiş marife
tiyle yapılan soruşturma ve incelemeye göre : Gürün Hazine Ve
kili tarafından 30 . V . 1951 günlü bir dilekçe ile ve nıüHdveîi 
Hâzineye, intifaı Sultansuyu Harama ait Salvurt Yaylasını 
Mustafa Bayrak ve arkadaşlarının sürdüklerinden bahrile za
rarın tesbiti istenmesi üzerine adı geçen yargıcın; mahalline 
giderek ke^if yaptığı, miiştekive hakaret edip ve kollarını b-'ğ- 
la*arak Gürün’e gönderdiği iddiasının teeyyüt ekmediği ancak 
delil tesbitini mütaakıp mumaileyh ve arkadaşlarını ilceve gö
türüp ve kamu dâvasının açılmıyacağmı öğrenmesi üzerine ser
best bırakması doğru görülmediği idn gereken inzibati caza- 
n’n tâyin ve takdiri için evrakın inzibat meclisine tevdi olun
duğu.

Müşteki ve arkadaşlarının; bahismevzuu yavlava vâla mü
dahalelerinin men’i hakkında Göbekviran bucak müdürlüğünce 
veri1 en kararı infaz i''in mahalline piden iandarmalan varalı- 
y -n  bu ki"ilerin tevkiflerinde bir volsuzluk bulunmamakla i"e 
de, 13 . V I I . 1951 çiinlü tahliye dilekçesi üzerine 21. V I I , 1951



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

tarihine kadar bir muamele yapılmamış olması doğru görülme
diğinden badema tekerrürüne mahal bırakılmaması lüzumunun 
adı gevon hâkime tebliğ olunduğu...

Kendisinden şikâyet olunan savcı yardımcısının ise; yara
landıklarından bahsile müracaatta bulunan müşteki ve arka
daşlarını yanında bulunan Hükümet tabibine muayene ettirme
miş bulunması mucibi muaheze bulunduğundan haklımda 
gereken cezanın tâyin ve takdiri hususunun keza inzibat mec
lisine yazıldığı ve hatır için tevkif olundukları baklandaki id
dianın da keza teeyyüt etmediği bildirilmektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Nahiye müdürü ile ka
rakol komutanı haklarında verilen meni muhakeme kararının 
vilayet idare heyetince de tasdik olunmak suretiyle kesbikatiyet 
eylediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanuni iktizası yapıldığı anlaşılan vâki 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7595 16 . X I . 1053

11293/10493 Osman Bozok.
Topkapı Karaaiı- 

nıetpaşa II. İlkokul 

Başöğretmeni.

Fatih - İstanbul.

I D ilekçe ö zeli : ilâm a m Hal en il 
t; I (icnfi-ın ı n öd en »ı ediğim d e n şikâ 
İ l i  i ) .

Dilekçi : 1935 - 1939 yılları arasında İnebolu Kazasının Ka
radeniz Mahallesi İlkoklunda yaptığı öğretmenlik zamanına ait 
ek görev ücretinin ekli olarak takdim ettiği Devlet Şûrası ilâ
mına rağmen ödenmediğinden şikâyet etmektedir.

Mezkûr ilâmın : Filhakika dâvacı Osman Bozok'un bu ala
caklarının sırf ödenek bulunmadığından bahsile verilmemesi su
retiyle yapılan işlemin iptalini derpiş etmekte bulunduğu gö
rülmektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Kastamonu Vilaye- 
tince; 1939 - 1934 Mali yılları arasında tek öğretmenli okullar
da çalışmış bulunan öğretmenlere ek görev ücretlerinin mali 
imkânsızlık yüzünden ödenemediği 1951 ve 1952 yılları vilâyet 
bütçesine konulan tahsisatla da toptan ödenmesine imkân bu
lunmadığından sair istihkak sahipleri ve ilâm alan daha bir
çokları ile birlikte dilekçinin alacağının da sırası geldiği vakit 
ödeneceği bildirilmektedir.

Komisyonumuzca görülen lüzum üzerine ilâma istinadeden 
bu alacağın tediyesi esbabının istikmali için yazılan tezkere
ye karşılık aynı vekâletten alman yazıda :

Adı geçenin alacağına dair Kastamonu Vilâyeti Daimi En
cümenince verilen ilişik karara göre; malî yıl sonuna değru 
tasarruf temin edildiği takdirde bu alacağın da ödeneceği bil
dirilmekte ve zikrolunan kararda da filhakika senelere göre sı-



Dilekçe Dilekçe saiıibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kaı-avı ve ııe sebepten verildiği

raya konulan bu kabîl alacaklar için her yıl bütçesine tahsisat 
konulduğu, 1935 yılma ait olan bu alacağın da 1054 yılı Bütçe
linden ödenmesi gerekmekte olduğu, tasarruf temin ediidiği 
takdirde 1953 Bütçesinden ödenebileceği ayrıca belirtilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7596 ie  . X I  . 1953

1I7Hİ/10889 Süleyman Siilu. 
ve ar.
( ‘umaovası H u i u s 
ca Köyünden. 
İzmir.

( Dilci, o  ö z ı t i  : Z iraa t Harikası iz 
ini r Ş ıth ısinden  ş ik a y e t) .

liiiskçiler . Nuri Çıka! adındaki şahıstan 1 0 0  0 0 0  lira bedel 
mukabili satmalıp 25 bin lirasını ödemiş oldukları 1 9 0 0  hektar
lık arasiye ait bakiye 75 bin liralık borçları için Ziraat Bankası 
İzmir Şubesine müracaat ettiklerini ve mezkûr bank' tarafın
dan alıca adedinin artırılması ve mesaha hususunda yapılan te' - 
lifleri de keza 10 bin lira masraf ihtiyar ederek ikmal ettikleri 
halde adı geçen bankaca mezkûr yer için başka alıcı olup ol
madığı hususunun civar yerlere mektup yazılmak suretiyle so
rulmasından ve ba kanuni taleplerinin 7 aydır bir türlü nstioe- 
•lendmlmemesindeki maksada hayret ettiklerini ifade ve şikayet 
ederek genel müdürlükte bulunan dosyaları üzerindeki muame
lenin bir an önce neticelendirilmesini istemektedirler.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabiyazısır.da : Adı ge
çen şahsa ait 1925 dekarlık bu araziye ayrıca 4 grup .müstahsil 
talip bulunduklarından Ziraat Bankası tarafından durumun 
Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğünden sorulduğu ve alı
nan cevapta: Mezkûr arazinin Kesre Köyü hudutları dâhilinde 
bulunduğu ve yabancı çiftçilere satıldığı takdirde bu köy hal
kının ihtiyaçlarının tatmin edileceği ve bu köyün toprağa muh
taç çiftçilerine verilmesinin uygun oîacağanın da açıklanmış bu
lunduğu belirtildiği bildirilmektedir.

Gayrimenkulu üaerindeki tasarruf hakkı kanun dairesinde 
ve mutlak olan malikin bu "durumuna rağmen; sair alıcılardan 
bahsile arazi edinme kredisi talebinde bulunanların dileklerinin 
is af olunmamasında kanuni bir isabet görmiyen komisyon; 
durumu tekrar Vekâletten sormayı kararlaştırmakla bu ba.pt?, 
yazılan tezkereye karşılık aynı Vekaletten alman cevabi yazıda:

Mezkûr arazinin 50 000 lira peşin para ile Ser ver A his ve 
Baruk Akyüz adındaki şahıslara satılmı-; olduğu, bu nıüstah- 
sıllann başkaca kredi talepleri olup olmadığı, varsa krediden 
faydalandırılmamaları sebebinin tahkik ettirilmekte bulundu
ğu Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün işarına atfcıı bildiril
mektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Mahiyetine vs Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olma
dığıma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7597 16 . X I . 1953

12171/11308 Musa Eken. (Dilekçe özeli : Öğretmenin has
Kova! Köyünde. ka bir mahalle naklolunması hak-
Sivas. kında).

Dilekçi : Sivas Hocabey Köyü Öğretmeninin şunun bunun 
işlerini takip maksadiyle günlorce okulu kapalı tutmakta, dola- 
yısiyle çocukların talini ve terbiyesi ile lâyikı veçhile meşgul 
olmamakta bulunduğundan şikâyet ederek bunun başka bir 
yere naklolunmasını istemektedir.

Milli Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Valilik tarafın
dan bu mevzuda yapılan tahkikata nazaran; iddianın asılsız ol
duğu ve bu bapta alınan yazanın da gönderildiği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7598 16 . X I .1953

12173 11310 Zübeyt, Taçyıld ız. 

Muhtar.

Kovalı Köyünde. 

Ulaş Bucağı - Sivas.

(Dilekçe özeti : Zilycd bulunduk
ları arazi! erinin ellerinden alın
ın aması hakkında).

Dilekçi : 30 yıldır; Şark muhacirlerinden olan Kovalı Köyü 
balkının tahtı tasarrufunda bulunan ve Toprak Komisyonunca 
da ihtivaçlılar meyan:nda bu köye verilmesi kararlaştırılıp keza 
borç senetleri dahi bunlar adına tanzim edilmiş Ermeni arazi
lerinin ellerinden ahnıp Hocabey Köyüne verilmek istendiğinden 
şikâyet ederek halkın sızlanmasına meydan verilmemesini iste
mektedir.

Deviet Vekâletinin cevabi yazısında : Mütegayyip eşhastan 
Hâzineye intikal etmiş olan mezkûr arazilerin 30 yıldır Hoca
bey köylüleri tarafından işlenip Kovalı köylülerinin buradaki 
zilyedlik iddialarının hakikata uygun olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karav verildi.

Karar No. Karar tarihi

7599 16 . X I . 1953
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Dilekçi' Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

2174/11311 Ali Rıza Çağlar.
Pamukla Sanayii 
Müessesesi Zatişleri 
memurlarından.
.VI a la t vii.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Emekli Sandığı 
Kanununda yapılarak olan deği
şiklik hakkımla).

Dilekçi . Jandarma gedikli erbaşlığında geçen 18 küsur 
senelik hizmetinin fülî hizmet müddetine eklenebilmesi için, 
5434 sayılı Kanunun geçici 14 ve 124 ncü maddelerinde mes- 
küt bırakılan bu hizmetlere ait tahsisatın sureti tesviyesinin! 
bir an önce tâyin ve tesbit buyurulmasını istemektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Karşılıkları ne 
suretle tahsil edileceği henüz malûm olmıyan bu hizmetlerin 
iştirakçilerin fiilî hizmetlerine eklenmekte ve aylıklarının, 
da buna göre tahakkuk ettirilmekte bulunduğu, kanunda 
zikrolunan bu hizmet karşılıklarının tahsili hususunun sadece 
Sandığı alâkalandırmakta bulunduğu ve bu itibarla kanunun, 
çıkıp çıkmaması keyfiyetinin iştirakçileri mutazarrır etme
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkın
da Komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7600 16.XI.195S

12167/11313 Balıattin Akar. <Dilekçe özeti: Hastalığının mes-
Kavakdere Cad. lek hastalığı olarak kabulü için
\To. 71. tahkikat icrasına dair).
Bev-koz İstanbul. Dilekçi : Çalışmakta olduğu PTT Fabrikası kurşun işin 

den dolayı tutulduğu astm bronşit hastalığının meslek has
talığı olarak kabul buyurulması için icap eden tahkikatın 
ifasını istemektedir..

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : 1946 - 1947 yıl
larında ve 3 muhtelif devre de 32 gün 3 saat kurşun habbe 
ihzarı işlerinde çalıştırılan mumaileyhin bu tarihlerden önce 
vâki hastalık müracaatları dolayısiyle gereken muayene ve 
tedavisinin yaptırılmış bulunduğu.

İşçilerin ihtiyaç hainde fabrikanın her kısmında ve vü
cudundan istifade edilebilecek her işte çalıştırılmakta olduk
larından miistedinin de bu işte çalıştırılmış bulunmasında, 
bir usülsüzlük olmadığı.

Tutulduğu hastalığın meslek hasta'bğı olup olmadığı ve 
talebin bu bakımdan incelenmesinin İşçi Sigortalan Genc| 
Müdürlüğüne ait olduğu ve netekim belgelerinin de adı ge
çen kurumun İstanbul şubesine gönderildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkın
da Komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığın^
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No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

ve dilekçinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7601 16.XI.1953

1 ¿197/11310 Hüseyin Ali Muz- (Dilekçe özeti : 18 yıl önce hiz-
13646/12706 har Dinç. meiçi olarak vermiş olduğu krzı-
18540/1)436 Eski Unpazarj ’ nın kendisine teslim olunması hak

Arpacı Osman ya kında).
tunda, Dilekçi : Türk tabiiyetine geçebilmek ve pasaport tem in ede

Ydana. b ilm ek iç in  tarihten 18 yıl önce Beyrut Başkonsolosu Abdülgani
Yurtman'a hizmetçi olarak vermek zorunda kaldığı k ısm ın  

adı geçen tarafından sabık Cumhur Reisi îsm ;t İnönü’ye 
hizmetçi olarak verilmiş bulunduğunu, hayat ve memat) ada a 

haberdar olmadığını ifade ederek Abdülgani Y u rtın a n  bale 

kında icaheden tahkikatın yapılmasını ve evlâdının kendisine  

teslim edilmesini istemektedir.
İçi /  eri Vekâletinin cevabi yazısında: İsmet İnönü’nün ya

nında bu isimde bir kız olmadığı ve adı geçen Seni Yurtman’m. 
alman ve örneği ekli ifadesine nazaran da Beyrut’ta tanıdığı 
Recep adındaki bir şahsın delâletiyle aldığı bu kızı 18 sar* 
önce gene ayni şahıs vasıtasiyle babasına teslim ettirme; bu
lunduğu.

Sabık başkonsolos Yurtmanin tarihten 6 ay evvel İstanbul 
da vefat ettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Icabeden tahkikat C. Savcılığınca yapı
larak ademitakip kararma bağlanmış olmasına nazaran komis
yonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7602 16 . XI . 1953

121SO' i 1317 Ra.“¿it Tosun ve ar. (Dilekçe özeti : Arazi veril ¡nesi
M a lıla r . hakkında).
Oğuz Köyii. 

Kemah - İm
Dilekçi : Köy halkının toprağa muhtaç kimseler olduğunu 

beyanla göçmenler meyamnda kendilerinin de bir an önce top- 
raklandırılmalarını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr yerde Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununun tatbikına başlandığı vak.t ihtiyar 
lıların komisyona başvurmaları gerektiği hususunun alâkalılara 
tebliği için Erzincan Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göro 
talep hakkında komisyonumuzca muamele ifasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7603 16 . XI 1953
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2182/11319 İbrahim Yıldırım.
Suphi Aktan Cad. 
Koçlar Çıkmazında.
Servet Koç evinde. 
Adapazarı.

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

( Dilekrt  özeti  : 
ir  o! ekibi ¡( (rufu  

Uru ¡ut ra u z a

S c ı i r v s t f e r  I, o n 
dan ta rlıotunaıı 
t hakkında i.

Dilekçi ; 10 yıldır şoförlük  yapm akta o lduğu halde bugüne 

kadar hiçbir ceza görmediğini ifade ederek, 172 plâka sayılı 

kamyonu ile ve boş olarak Bolu'ya  gitm ekte iken kontro l ekibi 

tarafından ehemmiyetsiz bir sebeple tanzim  edilen zabıta imha

sı dahi alınmaksızın hakkında 35 lira  para  cezası tahakkuk et
tirilmiş bulunduğundan şikâyet ederek bu yolsuzluğun önüne 

geçilmesini istemektedir.
içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Cezaya mesnet it t i

haz edilen zabıt varakasının Bayındırlık V ekâletine  bağlı k o n t

rol ekipleri tarafından tanzim olunarak belediyeye gönderil 

miş bulunduğu, müştekinin encümence verilm iş olan bu  k a ra r  

aleyhine 5 günlük kanuni müddet içerisinde irazda bulun
madığı için kararın keesinleşmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

K a ra r  No. K a ra r  tarih i

7604 16 . X I . 1053

12184/11321 Hüseyin Uluşan.

Cöeenck Köyünde. 

D. P. İkinci Başkanı 

Pülüm ür.

ılı kı

k ında) .
ı/arıitnı.

S:Jt> .saydı Kanun  
ı/a ¡/ılınası h-ak-

Dilekçiler : 5098 sayılı Kanundan bilistifade te b 'id  o lu n 

dukları mahalden köylerine dönmüş bulunduklarını bıraktık
ları emvalin şunun bunun eline geçmiş olduğunu ifade ederek 
emsalleri misillû kendilerine de 5826 sayılı K an u n  gereğince 

yardım yapılmasını istemektedirler.
Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiler hakkında 

da bu kanun gereğince icabeden muamelenin yapılması husu

sunun Tunceli Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 

komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7605 16 . X I . 1053

12188/11324 Ilışan Batu  

öğretmenler. 

F ın d ık lı.

<Dilekçi özeti  : K a nu n i  islilikti!: 
hirnıın ödem  bit mı si irin tahsise'  
ııandı ri lmesi  hakkında'}.

Dilekçiler : Fındıklı Kazası öğretmen ve başöğretmenle
rinden bir kısmının tamamen ve bir kısmının da; kısmen ço

cuk munzam vazife ve olağanüstü aylık ve zamlarını alamıya-
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l)ilek<,-<' Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

rak düyuna kaldığını ve 1952 yılında da keza tahsisatsızhk 
yüzünden ödenemediğini ifade ederek icabeden tahsisatın gön
derilmesini istemektedirler.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Çoruh Valili
ğinden alınan 29 Mart 1952 tarihli tel yazıya nazaran; adı ge
çen kazada alacaklı öğretmen kalmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş bulunduğundan komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar veerildi.

Karar No. Karar tarihi

7606 16 . X I . 1953

12189/11325 Kâmil Öztürk. (Dilekçe özeti : Aylıklı olarak is
Memleket Hastane ' Uhdam olunması hakkında).

mik(. o 1(. Dilekçi : ileride maaşlı bir vazifeye geçmek ümidiyle, 4 ay
Hastabakıcı. , , , , . , „ , . , , , , ,^  dır memleket hastanesinde fahrıyen ve hastabakıcı olarak ça

lışmakta bulunduğunu ifade ederek aylıklı olarak tâyini için 
emir voriîm esini istemektedir.

Sağhk ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : Mu
maileyhin istediği göreve tâyin yetkisinin 5442 sayılı Kanunla 
vilâyet makamlarına bırakılmış olması itibariyle Vekâletçe ya
pılacak bir muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal ol 
madağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7607 16 . X I . 195°.

12100/11326 Mehmet Nehir ve ar. (Dilekçe özeti : Toprak tevziatın-
Abidoğlu Köyünde. dan faydtdaruhrılmalurı hakkıv-
Misis - Adana. da).

Dilekçiler : Senenin ancak tirkaç ayında ve bizzarure yap
tıkları berberlik ve demircilikten dolayı, toprak komisyonunca 
kendilerinin arazi dağıtımından faydalanamıyacaklarmın bil
dirilmiş bulunduğundan tazallümü hal ederek bu haktan mah
rum bırakışmamaları için emir verilmesini istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerden 5 inin 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gercğince ve müddeti içerisin
de istek beyan kâğıdı vermemiş oldukları, bunlardan Salâha d '1in 
Şen her ne kadar beyan kâğıdı vermiş ise de durumuna göre 
Toprak Kanununun 34 3r> nci maddelerindeki sıradan E fık
rasına girmiş bulunması itibariyle ve toprak kifayetsizliğinden 
dolayı dağıtımdan faydalanamadıkları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

hakkında komisyon ııımızc;ı bir muamele ifasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7608 16 . X I . 1B53

12101/11327 Y u su f Çağlar.

Atpazarında  K e lk il

han Otelinde. 

Ankara.

( Dilekçe özeti : 
dair).

Yardım talebim

Dilekçi : Trende parasını zayi etmiş bulunduğundan dola
yı ve bizzarure gelmiş olduğu Adapazarı Kazasında; yardım te
mini maksadiyle kaymakamlığa yaptığı müracaatının belediye
ye, oradan da Emniyete intikal ettirilmek suretiyle baştan atıl
dığı ve bu münasebetle kendisinin lüzumsuz yere emniyete, 
savcılığa götürüldüğünden ve hakaret gördüğünden ve saire 
den şikâyet ederek yardım yapılması için emir verilmesini is
temektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Belediye tarafından 
kendisine nakil ücreti verileceği sırada esnaftan para toplama 
müsaadesi talebeden mumaileyhin, Cemi îanat Nizamnamesi 
ne göre bu iznin verilmemesinden münfail olarak belediye reisi 
ve üyeleri hakkında hakaretiâmiz ifadeleri muhtevi kâğıtlar 
yazarak çarşıdaki dükkân duvarlanna asması üzerine savcılı
ğa tevdi edilip ve hakkında bu makamca ademi takip karan 
verilmiş bulunduğu.

Müstedinin; Ankara Vilayetinde de benzeri bir şikâyette 
bulunması üzerine hakkında yapılan tahkikat neticesinde 
hiçbir işle meşgul olmayıp bâzı zevatı izaç etmek suretiyle 
tufeyli bir hayat geçirdiği ve Hükümeti tenkideder mahiyette 
beyannameler yazdığı görülerek Ankara C. Savcılığına gönde
rildiği ve yaptırılan muayene neticesinde pisikopat olduğunun 
anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7600 16 . X I . 1053

2104/11329 İbrahim Güngör ve 

ar.
Erm enek Köyünde. 

M ihaliççik .

(D ilek ç e  ö zeli : O rm an İdarenin 
d in  alacaklı bu lun dukları 120 li
ranın bir an iiııcı öden m esi hak 
k ın d a ).

Dilekçiler : Orman İdaresi hesabına yaptıkları istihsal ve 
nakliye işlerinden dolayı alacaklı bulundukları paraların ay
larca ödenmediğinden şikâyet ederek tahakkuk eden 120 lira 
alacaklannın hemen ödenmesini istemektedirler.

Tanın Vekâletinin cevabi yazısında : Mevzuubahis paranın
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tarih ve numaraları tezkerede yazılı iki tediye fişi ile İbrahim 
Güngör’e ve Muharrem özcan'a ödendiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre yerine getirileli 
ği anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele iî>. 
sma mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

7810 16 . X I . 1953

12195/11330 Durmuş Yürür.
Ceza Evinde tutuklu 
Tokad.

(D ilek çe  özeti : İddin cezasının  
hapse tahvili h a k k ın d a ).

Dilekçi : Hakkında; noksan tahkikata müsteniden verilmiş 
olan idam cezasının Eüyiik Millet Meclisine intikal etmesi ha
linde hapse tahvil olunmasını istemektedir.

Adalet Vekâleti cevabi yaz sında : Tokad Ağır Ceza Mahke 
meşince dükmolunan idam cezasına ait dosyanın Yar git ayca 
İncelenmekte bulunmasına binaen hüküm hakkında bir müta
lâa beyanına mahal görslmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Zikrolunan kararın kesbi katiyet etmesi 
halinde Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 nn maddesine tevfikan 
Yüksek Meclisçe gereken incelemenin yapılması ve icabeden 
hususatm re’sen nazarı itibara alınacağı tabiî bulunmasına bi
naen vâki talep hakkında bu bakımdan komisyonumuzca yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7611 16 . X I . 1953

12196/11331 Sefer Kalyoncu ve 
ar.
İmamlar Köyü 
Muhte rı.
Düzce.

(D ile k ç e  öze ti : M era ların ın  g ö ç 
m enlere tahsis olunduğundan şi

k â y e t) .

Dilekçi : Senenin ancak mahdut aylarında istifade edebil
dikleri köy merasının civar köylere yerleştirilen göçmenlere 
tahsis edilmiş bulunduğundan şikâyet etmektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkur köy merasın 
dan 150 dekarlık ihtiyaç fazlasının 12 göçmen ailesine tahsis 
edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza mercüne ait bulunan talep 
hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadı 
gına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7612 16 . X I . 1953



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verild iğ i

12198/11333 Mustafa Hızlı. 
12971/12076 Hamidiye Mah. Sağ

lık So. No. 16. 
Babaeski.

12200/11335 Ömer Kakalın. 
12484/11563 Kazancı Mah. Bağ

datlı So. No. 44. 
Ereğli - Konya.

12201/11330 Murat Akbulut.
Tabuoğlu Enver 
eliyle.
Knrahan Köyünde, 
îspir.

(Dilekçe özeti : Arazi verilmesi 
hakkında).

Dilekçi: Serbest göçmen olarak 1945 yılında Bulgaristan ’dan 
yurda geldiğini ve bu tarihten beri vâki müracaatlarına rağmen 
kendisine arazi verilmediğini ifade ederek toprak tevziatı yapı
lıncaya kadar Hazine topraklarından icaren veyahut 2510 sayılı 
iskân Kanununa tevfikan toprak verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : 2510 sayılı Kanunla 
konulan müddet içerisinde iskân talebinde bulunup ve çiftçi ol 
duğu, keza imkân bulunduğu takdirde dilekçiye ev yeri ve top
rak verilerek borçlandırılması; müddeti içerisinde müracaat 
etmemiş ise 4753 sayılı Kanun hükümleri dairesinde toprak ih
tiyacının temin edilmesi hususunun valiliğe yazıldığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca muamele ifasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7613 16 . X I . 1953

( Dilekçe özeti : Tekrar işe alınma
sı hakkında).

Dilekçi : Hariçte vukubulan bir hâdiseden dolayı mahkum 
edildiği 105 günlük cezası yüzünden; 1937 yılından beri çalış
makta olduğu Ereğli Pamuklu Sanayi Müessesesi dokumacılı
ğından mâruz sebep dolayısiyle mezuniyet talebetmiş bulunma
sına rağmen haksız ve sebepsiz olarak çıkarılıp ve tekrar işe 
alınmadığından şikâyet etmektedir.

işletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin duru
mu açıklandıktan sonra; ihtilâfın mahkemeye intikâl etmiş bu
lunduğu bildirilin sktedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup ve nite
kim bu merci tarafından da İncelenmekte olduğu anlaşılan ta
lep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7614 16 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : Yapılan mükerrer 
ve füzuli vergi tarhiyatından şi
kâyet).

Dilekçi : Adına fazla ve mükerrer vergi tarhedildiğinden 
şikâyet etmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5423 sayılı Esnaf Ver
gisi Kanununa tevfikan yapılmış olan tarhiyatta her hangi bir
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verild iğ i

kanunsuzluk bulunmadığı bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan vâki ta

lep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7615 1 6 .X I . 1953

12202/11337 IIulûsi Avun, 
ve ar.
Can Topçuasım 
Mah. Nalbant So. 
No. 1.
Manisa.

(Dilekçe özeti : Tecil ve kredi ta
lebine dair).

Dilekçiler : Tabiî âfetler ve sair iktisadi sebepler yüzünden 
birkaç yıldır üzüm mahsullerinin harap olduğunu ifade ederek 
Ziraat Bankasına olan borçlarının 5 senede ödenecek şekilde 
taksitlendirilmesini ve eskisi gibi kendilerine gene kredi 
verilmesini istemektedirler.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi
lerin muhtelif kredi müesseselerine olan borçlarını yatırmamış 
bulunmalarına, binaen taleplerinin yerine getirilmesine imkân 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre ta
lep hakkında Komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7616 16 . X I . 1953

12203/11338 Mustafa TTooaoğln 
ve ar.
Tüccardan.
C!avcuma.

( Dilekçe özeti : Devrek Enerji 
hattının kazalarından geçirilmesi 
hakkında).

Dilekçiler : Devrek Kazası için Kozlu’dan alınacak olan 
enerji hattının Çaycuma’dan geçirilmesini istemekte ve bu du
rumun ilerde yapılacak olan Karabük hattı için de faydalı ve 
aynı zamanda iktisadi olacağını belirtmektedirler.

Bayındırlık Vekâletinin cevabi yazısında : Çatalağzı - Kara
bük enerji hattının inşaatının ikmali uzun bir zamana miitevak 
kıf bulunduğundan Çaycuma elektrik enerjisinin Filyos’tan ve 
rilmesi uygun görülerek projelerinin buna göre yapılması için
14. I V . 1952 gün ve 2641 sayı ile İller Bankasına yazıldığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında Komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7617 16 . X I . 1953
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12205/11339 A li A km .
Yeni Mah. de Bekir-
oğlu.
îlgaz.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verild iğ i

(Bilekçe özeti : Yaptığı bir müra
caatın cevaplandırılması hakkın
da).

Dilekçi : Sureti ekli dilekçelerinin Kara Kuvvetleri Kuman- 
danlığınca cevaplandırılmadığından şikâyet etmektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin as
kerlik safahatına dair istediği malûmatın 28 Ocak 1952 tarihin
de kendisine tebliğ edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yerine getirilmiş olduğu anlaşılan talep 
hakkında Komisyonumuzca muamele ifasına mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7618 16 . X I . 1953

12206/11340 Yahya Ncrgiz. 
vc ar.
îstanyon Rençber 
Ma1'. Muhtarı.
v,;i.:ii.
Hrzır.catı

(Bilekçe özeti 
kında).

İmam tâyini hal;-

Dilkçiler : Erzincan’ın Minberli Camisine bir imam tâyin 
edilmesini veya bir akaar tahsisini istemekte ve hademei hay
ratın daimî mezuniyet sisteminden şikâyet etmektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Hademei hayrata ait bâzı 
hususatı ihtiva eden bir kanun lâyihasının hazırlanın akta oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7619 16 . X I . 1953

12207/11341 Timur Turanlı.
Merkez Şubesi. 
Sağlık koruyucusu
3985.
İğdir.

(Bilekçe özeti : tğiır Sıtma Sa
vaş Reisi Agâh’ lan şikâyet).

Dilekçi : Kendisine hakaret eden İğdır Sıtma Savaş Reisi 
Agâh hakkında icabeden kanuni takibatın yapılmasını ve mu
maileyhin başka bir bölgeye nakledilmesini istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : Ge
reken tahkikatın ifası için Kars Valiliğine ve bu bölgede tef
tiş yapan müfettişe yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7620 16 . X I . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

12208/11342 Eteni Y ılm a z  Pavi- 
y on lar M ah. L01 

So. N j. 20. 
E rzin can .

Komisyon ka ra rı ve ne sebepten verild iğ i

(Dilekçe özeti 
kında).

İş  verilmesi- hak-

Dilekçi : özel idare tahsildarı iken işine nihayet verilmiş 
olduğunu ve o tarihten beri işsiz ve perişan kaldığını ifade 
ederek her hangi bir mahalde kendisine iş verilmesini iste
mektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Teşkilâttaki münhal- 
lere yüksek tahsillilerle, stajyer ve kadro dolayısiyle açıkta 
kalmış olanların tâyin edilrnelrte olması itibariyle dilekçi hak
kında yapılacak muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep haklan da komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7621 16. X I . 1953

12209/11343 K âzım  Ö nel.

Ç ay  M ah. de. 
E m ekli J . Oııb. 
İskenderun.

(Dilekçe özeti : Tekaütlük hakkı 
ve kredi talebine dair).

Dilekçi : Temditli jandarma eratına tekaütlük hakkı tanın 
masını derpiş eden kanun lâyihasında; kendisi gibi daha önce 
terhis edilmiş bulunanların da nazarı itibara alınmasını ve ken
disine ev kredisi verilmesini istemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi
nin durumunun tetkik edilerek banka usullerine göre yardım 
imkânı bulunduğu takdirde kendisine yardım yapılması için 
Emlâk Bankası adına şubesine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında; komisyonumuzun kanun teklifine 
yetkili bulunmaması bakımından ve krediye mütaallik husus 
hakkında da keza verilen vekâlet cevabına göre komisyonu
muzca bir muamele ifasına mahal görülemediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7622 16 . XI . 1953

12211/113-15 H ilm i Tezer. 
A v u k a t. 
C eyhan.

(Dilekçe özeti : Bir tefsir talebine 
dair).

Dilekçi : Müvekkili hakkında Ceyhan Asliye Ceza Mahke
mesince kaçakçılık isnadından dolayı ve 5G77 sayılı Kanuna 
tevfikan verilen takipsizlik ve müsadere olunan eşyaların Güm 
rük İdaresince teslim ve iadesine mütaallik kararın; bu idare 
tarafından mezkûr kanunun yanlış imal ve izahı dolayısiyle 
tatbikmdan imtina olunduğundan şikâyet ederek müvekkilinin 
mağduriyetten vikayesi için ve infaz esbabının temini zımnında 
kanunun alâkalı maddelerinin tefsir edilmesini istemektedir.
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Dilekçe

No.

12214/11348

12216/11350
14629/13633

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verild iğ i

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında: Gerek mez
kûr mahkeme kararında ve gerekse zikrolunan Af Kanununda; 
âmme alacağından madut olan Gümrük Resminin mahfuzi- 
yeti belirtilmiş olması bakımından ve 5383 sayılı Kanunun 89 
ncu maddesine göre teminat mahiyetinde olan bu eşyanın ala- 
cağa karşılık haczine karar verilmesinden her hangi bir 
kanunsuzluk bulunmadığı ve dilekçinin bu mevzuda Devlet 
Şûrasına başvurduğu gibi ayrıca ihtilâtlara mahal kalmaması 
için de vekâletçe de bir tefsir teklifinde bulunulduğu bildiril 
mektedir.

Gereği düşünüldü : ihtilâfın Devlet Şûrası tarafından İnce
lenmekte bulunmasına ve komisyonumuzun tefsir teklifinde 
bulunmaya yetkili olmamasına binaen vâki talep üzerine bu 
bakımlardan komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7623 16 . XI . 1953

( Dilekçe özeti : iskân talebine 
d a ir ).

Dilekçi : Bulgaristan göçmenlerinden olup ve yerleşmiş ol
duğu İnegöl’de iskân hakkının verilmediğinden şikâyet etmek
tedir.

Başvekâletin cevabi yazısmda : İskân hakkını haiz göçmen
lerden olduğu takdirde hemen iskân hakkından faydalandırıl
ması hususunun Bursa Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmediğine, di
lekçinin kaza merciine dahi müracaattta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7624 16 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : İkramiyesinin 
ödenmesi hakkında).

Dilekçi : 21 seneye baliğ elan ordu hizmetine mukabil ka
nuni hakkı olan emeldi maaş veya ikramiyesinin ödenmesini 
istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Müddeti hiz
metine göre verilmesi icabeden 300 lü-a ikramiyenin İzmit em
valine gönderildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına ve di-

Şevket Şaban Yıldı
rım.
Hisarın Köyünde 
eski Süvari Başge
diklisi.
Gölcük - İzmit.

Halil İbrahim 
İşbilen.
Yenice Mah. Abdlil- 
lahefendi Çıkmazın
da No. 3.
İnegöl.
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Dilekçe

No.

12218/11352

12223/11356

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verild iği

lekçinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7625 16 . X I . 1953

İbrahim Yenal 
ve ar.
Kasap.
Sungurlu.

(Dilekçe özeti : Gayrikanuni ola
rak alman koruma parasından şi
kâyet).

Dilekçiler : Ticari meşgaleleri olan kasaplık dolayısiyle 
haftada bir alıp kestikleri 7 aded hayvanın Çiftçi Mallan, 
Koruma Meclisi ve Murakabe Heyetincee sürü addedilmek] 
suretiyle koruma parasına tâbi tutulduklanndan şikâyetle; 
bu kararın iptal olunmasını ve gayrikanuni karar veren bu 
heyetler hakkında da takibat icrasını istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Çorum Valiliğinden 
alman yazıya nazaran : Gelip geçici sürü sahiplerinden vergi 
alınmasının gayrikanuni olduğu hususu teşkilâta bildirildiği 
halde hilâfına muamele yapan koruma meclis reisi ve üyeleri 
hakkında takibat yapılması için emir verilmiş olduğu ve ay- 
nca bu kararın iptali için Devlet Şûrasına da intikal ettirile
ceğinin anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
aynca Komisyonumuzca tâyini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7626 16.XI.1953

Muzaffer Can. (Dilekçe özeti : Bir vazifeye tâyi-
E^ki P. T. T. Memu- ni hakkında).

Dilekçi : Bilimtihan intisabetmiş olduğu P. T. T. idaresin 
den askerlik hizmetini ifa etmek üzere aynldığını, terhisini 
mütaakıp 3,5 yıl bekledikten sonra tekrar imtihana tâbi tutu
lup, Uşak merkezinde çalışan 4 arkadaşı ile birlikte muvaffak 
olamadıklarının bildirilmiş olduğunu ifade ve beyanla; sep- 
keden hüsnümesaisinin de nazan itibara alınmak suretiyle 
iadei memuriyet ettirilmesini istemektedir,.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin; Es
kişehir P. T. T. Merkez Memurluğuna tâyin edilmiş bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında Komisyonumuzca tâyini muameleye mahal görülmedi
ğine karar verildi

Karar No. Karar tarihi

7627 16.XI.1953
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12226/11359 Osman Tort ve ar.
iktisat Fakültesi 
öğrencilerinden 
No. 4555.
İstanbul.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verild iğ i

(Dilekçe özeti : İmtihan hakkı ve
rilmesine dair.

Dilekçi : İstanbul Üniversitesi iktisat ve Hukuk fakülteleri
1 ve 2 nci sömestr talebelerinden olup üst sınıfa terfi edebil
meleri için 4 sömestrde vermeleri icabeden imtihanlardan bir 
tanesini veremedikleri için kayıtlarının silinmiş olduğunu ve 
verilmesi icabeden Şubat imtihanı haklarının da tanınmadığını, 
Fakülte İdare Heyetince de talimatnamenin 7 nci maddesinin 
buna müsait olmadığının kararlaştırılmış bulunduğunu, halbuki 
gerek İktisat ve gerek Hukuk Fakültesi talimatnamesinin 3 
ve 22 nci maddeleri ile : Kendi durumunda olup da (Tek ders
ten kalanların) imtihan haklarının mahfuz tutulduğu ve nite
kim üniversite senatosunun bu bapta bir karar da vermiş ol
duğunu ifade ederek bir imtihan hakkı daha verilmesini iste
mektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında bağlı İstanbul 
Üniversitesi Rektörlüğü yazısiyle : Üniversite Yönetmeliğinin 
7 nci maddesinde, keza bu maddeye atıfta bulunan iktisat Fa
kültesi Lisans Yönetmeliğinin 4 ncü maddesinde : İlk iki sö
mestrde okutulan dersleri 4 sömestrde başaramıyanlarm kayıt
larının silineceği yazılı bulunduğu, dilekçinin kaydının da bu 
bakımdan silindiği ve Yönetim Kurulunca da talebenin is’afi
nin mümkün görülmediği senatonun bahis mevzu kararının da 
bir defaya mahsus olarak verilmiş ve bu yolda da ilân edildiği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bu duruma göre kabule şayan bulun- 
mıyan talep hakkında bir muamele ifasına mahal görülmediği
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7628 16 . X I . 1953

12261/11393 Ali Ceylân 
¡2227/11360 ve ar.

Irgıllı Köyünde. 
Çivril - Denizli.

(Dilekçe özeti : Işıklı barajı hak
lında).

Dilekçiler : Yapılan Işıklı Barajının köyleri arazisine zarar 
vermemesi ve istimlâke mahal bırakılmaması için 3 kilometre
lik bir set daha yapılmasını istemektedirler.

Bayındırlık Vekâletinin cevabi yazısında : Irgıllı ve Bey- 
köyleri arazilerinin su altında kalmaması için, istimlâk cihetine 
gidilmiyerek şeddenin sol sahilden Çandır Köprüsüne kadar 9 
kilometre uzatılmasının kararlaştırılarak projelerinin hazırlan
ması hususunun Aydın Su İşleri Müdürlüğüne yazıldığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

kında Komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verild iğ i

7629 16 . X I . 1953

12229/11362 Dursun Kayman.
Karabük Köyünde. 
Taşova.

(Dilekçe özeti : Arazisinin göç 
menlere verildiğinden şikâyet),

Dilekçi : Emek ve masraf ihtiyar etmek suretiyle kabili 
zeri bir hale getirdiği 35 dekar arazisinin; iskân komisyonun 
ca elinden alındığından şikâyet ederek iade edilmesini iste
mektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyet mevzuunu« 
bu husustaki tamim esasları dairesinde incelenip ve bir hak 
ziyama meydan verilmemesi hususunun Tokad Valiliğine ya
zıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında Komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7630 16 . X I . 1953

12231/11364 Mustafa Bahriyeli.
Yalıköy Ortaçeşme 
No. 82. de.
Beykoz : İstanbul.

(Dilekçe özeti : İskân talebine 
dair),

Dilekçi : 1949 yılında yurda gelen Bulgaristan göçmenlerin 
den olup mevzuata aşina bulunmamasına binaen ve vâki şifahi 
müracaatının da zapta geçirilmemiş olması itibariyle iskân hak
kından mahrum edilmek istenildiğinden şikâyet ederek kanuni 
hakkının tanınmasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : 2510 sayılı Kanunun 
7 nci maddesiyle tesbit edilen 2 yıllık müddet içerisinde müra
caat etmemiş olan dilekçinin iskân hakkının tanınmasına ka
nunen imkân görülemediği bildirilmektedir.

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

Kanıl No. Kgrar Tarihi

7631 10 . X I . 1953

12232/11365 Vecdi Taşkın.
Veysel Hamam 
çıkmazı No. 33/E. 
Kemeraltı - îzmir.

(Dilekçe özeti : Emeklilik Kanu
nundan faydalandırılması hakkın
da).

Dilekçi : 7 nci Tayyare Alayı pilot çavuşlarından iken ve
3 aylık bir tebdilhava raporu da bulunduğu halde kendisin« 
hiçbir hak tanınmadan terhis edildiğini ifade il« uğradığı bu



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

I^ 3 /1 1 3 6 6  Ahmet: Akıncı, 
ve ar.
Nusretiye Mah. 102. 
So. No.' 22. 
Karacabey.

12235/11368 Şaban Z o rb a lı ve ar. 

Paşa Köyünde. 

Manisa.

Komisyon kararı ve ne sebepten verild iğ i

haksızlığın telâfisi için muayeneye sevkolunarak alınacak neti
ceye göre Emekli Kanunundan faydalandırılmasını istemektedir.

Mili; Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 169 sayılı bir 
raporla yer hizmetine ayrılan dilekçinin bu hizmette de vücu
dundan faydalamlamıyacağı anlaşıldığından; sicil âmirlerinin 
bu kanaati üzerine sicillen ordudan terhis edildiği ve aradan 3 
sene gibi bir zaman geçmiş olduğundan yeniden muayeneye 
sevkına imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bulu
nan dilekçinin vâki talebi hakkında komisyonumuzca bir mua
mele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karal No. Karar Tarihi

7632 16 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : İskân talebim 
dair).

Dilekçiler : Muhacirlik sıfatlarına binaen; 2510 sayılı İs
kân Kanununun 39 ncu maddesine göre kendilerine borçlan
dırma yolu ile Karacabey hudutları dâhilinde toprak veril
mesini istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Kanunan tesbit edilen müd
det içerisinde müracaat etmemiş bulunduklarından dolayı is
kân hakları sâkrt olan dilekçilere iskân yolu ile toprak veril
mesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında-komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığı
na, dilekiçlerin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetlerine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7633 16 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : Arazi isteğine 
dair).

Dilekçiler : Köylerinde bulunan hâli arazinin kendilerine 
dağıtılması için 12 numaralı Toprak Komisyonuna yaptıkları 
müracaatın bu komisyon reisi tarafından alâkasızlıkla karşı
landığını ifade ederek; bir an önce topraklandırılmalarını 
ve bu komisyon reisinin başka bir yere alınmasını istemekte
dirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Bu köyde dağıtıma 
tâbi 600 dekar toprak tesbit edilmiş ise de bunların tapulu 
olduğu iddia edilmiş bulunduğundan durumun yeniden tetkiki 
için komisyonun 1952 programına almdığı ve keyfiyetin di- 
lekiçlere de tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verild iği

7634 16 . X I . 1953

12236/11369 Recep İnam. 
12537/11651 Hisar Mah. de. 

Sandıklı.

(Dilekçe özeti: Kredi temininde Zi
raat Bankasınca kendisine müşkü
lât çıkarıldığından şikâyet).

Diiekçi : Traktör ve pulluk tedariki için Ziraat Bankasın
dan almak istediği kredi için kendisine müşkülât gösterildiğin
den şikâyet etmektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye gerekli kre
dinin verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yerine getirilmiş o'lduğu anlaşılan vâki 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7635 16 . X I . 1953

12238/11371 Fatma Üstünkol
Yakademirciler Kö
yünde.
Çaycuma.

(Dilekçe özeti : Şehit maaşı bağ
lanması hakkında).

Dilekçi : Şehit düşen oğlundan dolayı kanuni hakkı olan 
maaşının verilmediğinden şikâyet etmektedir.

Milü Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Oğlunun şe
hit olduğu tarihte evli olup, kocasının 1936 ynilmda ölmesi ile 
dul kalmış olan dilekçiye mülga 1683 sayılı Kanuna tevfikan 
maaş verilmesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmediğine ve 
diüekçinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7636 16 . X I . 1953

12239/11372 Halil Tekin.
Fırlaklı Köyünde. 
Dede Hocaoğlu. 
Musabeyli - Kilis.

(Dilekçe özeti : Arazi talebine 
dair).

Dilekçi : Kan gütme sebebiyle tebidedilmiş bulunduğu Alan
ya Kazasında sefalet içerisinde kaldığını ifade ederek; sair 
göçmenler gibi kendisine de emlâk ve arazi verilmesini iste
mektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçinin durumuna göre 
iskân yolu ile ev vo arazi verilmesine, Alanya ve Hınıs kazala
rında Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun arazi dağıtımına
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verild iğ i

mütaaJllik hükümleri uygulanmamakta olduğundan topraklandı- 
nlmasına imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında komisyonumuzca bir muamale ifasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7637 16 . X I . 1053

12243/11376 Mehmet Ali Sarı. 
Malmüdürü. 
Akseki.

< Dilekçe özeti : Terfi ettirilmedi- 
(tinden şikâyet).

Dilekçi : 1950 yılında terfi müddetini doldurmuş ve bu 
mevzuda mütaaddit müracaatlarda da bulunmuş olduğu halde 
kanuni hakkının verilmediğinden şikâyet etmektedir.

Maliye Veekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye ait 1049 
ve mütaakıp yıllar tezkiye varakalarının terfiine müsait bu
lunmaması bakımından maaşının 4598 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre yükseltilmesinin mümkün olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmediğine ve 
dilekçinin 'kaza mrciine dahi müracaatta muhtariyetine karar 
verildi

Karar No. Karar tarihi

7638 16 . X I . 1053

12245/11378 Eyüp Yenen
Kınık Yukarı Malı. 
Bulgaristan Göç
menlerinden . 
Bergama.

12246/11379 Zekeriya Sertel 
ve ar.
Şumiiu göçmeni, 
rindar
Kınık - Îr'inir.

12244/11377 Remzi Konuk.
Göztepe 1 nci Orta 
So. No. 4.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Çift hayvanı veril
mesi hakkında).

Dilekçiler : Diğer muhacir ailelerine verildiği gibi ken
dilerine de çift hayvanı ve aleti verilmesini istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Tahsisat kifayetsiz
liği dolayısiyle dilekçilerin talebinin şimdilik is’afi mümkün 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına ma
hal görülemediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7639 16 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : Millî Emlâk ihale
lerinde vâki suiistimallerden şikâ
yet).

Dilekçi : İstanbul Millî Emlâk ihalelerine daima hile ve fe 
sat karıştırıldığından ve bunlardan menfaat temin edilmekte 
bulunduğundan, ezcümle : Kendisine ihale olunan demirlerin
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

12250/11383 Osman Kırpak.
Kunduzhan. Mah. 
Nurullalı So. No. 
323.
Çorum

12251/11384 Şaban Caşyan.
Adliye Bekçisi.
Ulus Meydanı No. 4 
Ankara.

K o m is y o n  kararı ve ne sebepten verildiği

tesliminde ve Karaköy’de satılan binaların satış kıymetleri 
üzerindeki suüstimallerden bahsile keyfiyetin tahkik ettiril
mesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis konusu edilen 
ihâle ve safahatı belirtildikten sonra; devlet mallarının satı
şında suiistimallere gidilmemesi için gereken tetbirlerin alın
makta ve satışlarda sivil zabıta memuru bulundurularak tâ- 
liplerin anlaşmalarının önüne geçilmekte olduğu, vâki iddiala
rın hakikata istinadetmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Hâdise ve zaman zikretmek suretiyle 
yapılan şikâyetin usulü dairesinde tahkik ve karara bağlan
ması icabedeceğine göre ayrıca komisyonumuzca yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7640 16 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : Maluliyet maaşı 
bağlanması hakkında).

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde başından almış olduğu 
yara yüzünden mâlûl kaldığını ifade ederek muayeneye sevkı ile 
verilecek rapora göre maaş bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında: yaralanan vo 
ilk tedavi gördüğü zamana ait hastane raporu veya teşhisli bir 
kaydı mevcut olmadığı için dilekçi hakkında; 325 tarihli Teka
üt Kanununun 24 ve 25 nci maddelerine göre yapılacak bir 
muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan vâki 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7641 16 . XI . 1953

(Dilekçe özeti : Fuzulen alman 
verginin iadesi hakkında).

Dilekçi : Devlet Demiryolları bekçilerinden bulunduğu 
sırada 1 . 10 . 1947 tarihinde yürürlüğe giren 5088 sayılı Ka
nunla ve bu tarihten itibaren tanınan vergi muafiyetinden isti
fade ettirilmiyerek kendirfndan fuzulen kesilmiş olan verginin 
iadesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında: Maliye Vekâleti ib  
adı geçen idare arasında bu konuda yapılan muhabere netice
sinde; müracaat sahibine yapılan tebliğatm bir suretinin gön
derildiği bildirilmekte ve mezkûr tebligatta da bu muafiyetin 
zikrolunan kanun tatbikatına ait yapılan 346 seri sayılı tami
min ne§ir tarihi olan 1 . 7 .  1949 dan itibaren uygulanabileceği,



Dilekçe Dilekçe sahibinin
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

daha önceki içtihat üzerine yapılmış olan muameleye teşmil 
edilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7642 16 . X I . 1953

12256/11388 Nimet Kunduh.
Şeker Mah. Koca- 
Kavak So. No. 11. 
Turhal.

(Dilekçe özeti 
hakkında).

Aylık bağlanması

Dilekçi : Birinci devre mebuslarından Bekir Sami'nin km  
olduğunu ve 30 . 9 . 1949 tarihinde katileşen bir ilâmla koca
sından boşandığını ifade ve beyanla mezkûr tarihten itibaren 
5289 sayılı Kanuna tevfikan verilmesi icabeden aylıklarının 
ödenmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında: Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği 1 . 1 .  1949 tarihinde evli bulunan dilekçiye kanunun 
2 nci maddesine göre aylık bağlanmasına imkân olmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7643 16 . XI . 1953

13489/12565 Kâzım Ayral.
Osmanbey Rumeli 
Caddesi Rumeli 
Ap. 2 numaralı 
Daire.
Şişli - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Birliklerde ve it
halât bürosunda geçen hizmetleri
nin fiilî hizmet müddetine eklen
mesi hakkında).

Dilekçi : Müstafi sayılmak suretiyle ayrılmış bulunduğu 
Tekel Başmüdürlüğünden sonra intisap ettiği ithalât ve ihra
catçılar Birliği Umr.mi Kâtipliğinde ve ithalât Bürosunda ge
çen hizmetleri; M ilî Korunma Kanunu ile vücut bulan birer 
teşekkül olması ve bu kanunun değişik 6 nci maddesinin 11, 
12 ve 14 ncü mad eleri ile de kendi durumunda olanların te
kaütlük ve sair memuriyet hukuku mahfuz tutulmuş bulundu
ğu halde bu teşekküllerde geçen 3 senelik müddeti hizmetinin; 
5434 sayılı Kanunda derpiş olunmadığından bahsile, Ticaret 
Vekâleti ve Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünce kabul edil
mediğinden ve muhtelif sebepler tahtında Devlet Şûrasına mü
racaat müddetini de geiçrmiş bulunduğundan bahsile yanlış 
bir içtihatta bulunmak suretiyle kendisinin emekli ikramiye
sinden mahrumiyetini tevlit edecek olan bu halden kurtarıla
rak zikrolunan Emekli Sandığı Kanununun yürürlüğe girme
sinden önce ve ke?a yukarda bahsolunan Milli Korunma Ka-



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

14231/13256 Fazıl Semerkand. 
16535/15431 Devlet Demiryolları 
19703/18362 Cer Dairesi Motor 

Şubesinde.
Ankara.

nunu hükümleri dairesinde bu hizmet müddetinin borçlandırıl
mak suretiyle fiilî hizmet müddetine katılması esbabının te
min buyurulmasını istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi
nin bu mevzuda yaptığı müracaatlar üzerine Ticaret Vekâleti 
ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar 
sonunda mumaileyhin; çalışmış bulunduğu teşekküller Milli 
Korunma Kanununun o nci maddesi ile kurulmuş olmayıp 34 
ncii maddesine göre taazzuv etmiş bulunduğundan 5434 sayılı 
Kanunun borçlanmaya mütaallik hükümlerinden faydalandı
rılmasın;) kanunen imkân olmadığı bildirilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü 
niin cevabi yazısında :

Zikrolunan 6 nci maddenin; hususi şekilde kurulmuş özel 
hukuk müessesesi olan birliklere teşmil olunamıyacağına göre 
mumaileyhin burada geçen hizmetinin emeklilik hesabında na 
zarı itibara almamıyacağı ve 5434 sayılı Kanunun geçici 24 ve 
25 nci maddeleri ile de bir münasebeti bulunmadığı bildirilmek 
tedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadı 
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7644 16 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : Bir tefsir talebim 
ı l ı ı i r ) .

Dilekçi: Devlet Demiryolları ve Limanlan işletme Genel Mü
dürlüğü Memur Ve Hizmetlilerinin Ücretlerine Dair Olan 3173 
asyılı Kanuna bağlı cetvellerde yazılı memur ve hizmetlilerin 
tâyin ve nakillerine mütedair Ulaştırma Vekâleti tarafından 
yapılan bir tefsir teklifinin Maliye Vekâletince kabul olunması 
üzerine hâsıl olan ihtilâfın el’an giderilmemesine binaen bin
lerce idare personelinin mağdur bir vaziyete düşürüldüğünden 
şikâyet ederek bu hale bir nihayet verilmesini ve bu mevzua 
dair sevkedilmiş bulunan tefsir talebinin nihai bir karara bağ- 
!anmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cev^tü yazısında : Bu mevzuda Mali
ye vekâletinden alın:an cevabi yazı ile filhakika: 31. IH . 1950 
tarihinde yürürlüğe giren 5616 sayılı Kanunun 8 nci madde
siyle işçilikten memur sınıfına geçebileceklerin ücretlerinin, 
ne suretle tâyin edileceği hususunun sarahaten tesbit edilmiş 
bulunması bakımından hâdisenin yorumuna mahal olmadığının 
bildirilmiş bulunduğu, ancak zikrolunan tarihten önce nakli 
yap:lan dilekçi hakkında bu kanunun tatbikinin mümkün ola
madığı, mumaileyh tarafından idare eleyhine dâva açılmış bu-
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lunması bakımından da talep hakkında bir muamele ifasına im
kân görülemediği belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tefsir talebinde bulunmaya yetkili ol- 
mıyan komisyonumuzca gerek bu bakımdan gerekse işin kaza 
merciine intikal etmiş bulunması bakımından talep hakkında 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Dilekçi : 31 Mayıs 1938 yılında yürürlüğe giren 3407 sayılı 
Kanunun neşri tarihinde, bir yıldır 25 lira maaş almakta iken 
bu kanunun muvakkat maddesine tevfikan 30 liraya çıkarı
lan maaşının 25 lirada iktisabettiği kıdem süresi nazarı iti
bara alınarak 1.VI.1940 tarihinde 35 liraya çıkarılması icap 
ederken Vekâletçe bu yolda muamele ifa olunmaması üzerine 
Devlet Şûrasında açtığı dâvanın 29.III.1941 tarih ve 1950 
sayılı sureti ekli ilâmla «Mezkûr kanunla yapılan maaş artı
rılmasının bir terfi mahiyetinde olmayıp bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte alınmakta o1an maaşın fiilen alınmaya 
başladığı tarihten itibaren kıdem zammının yapılması iktiza 
edeceği» şeklinde karara bağlanmış olduğunu belirterek, bu 
ilâma rağmen ancak 2 yıl sonra terfi ettirilmek suretiyle 
mağdur edilmiş bulunduğundan, kendisi ile aynı durumda 
olup keza Devlet Şûrasından karar almış bulunan Hikmet 
Karasan, Süreyya îsgör ve Hakkı Erkmen haklarında; Dilek
çe Komisyonunca ittihaz buyurulan kararlara mümasil ittihaz 
olunacak yeni bir kararla kendisine ait ilâm hükmü dairesin
de muamele ifasının ve farkı maaşlarının tediyesi hususunun 
temin buyurulmasın! istemektedir.

Dilekceve merbut tasdikli ilâm ve Dilekçe Komisyonu ve 
Vekâlet Müdiran encümeni kararlan örnekleri miistedinin 
vâki bevanını miieyyit bulunmaktadır.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : 1 Evlûl 1937 
tarihinde 25 lira maaş almıva baslıyan dilekçinin; 30 Mavıs 
1938 tarihinde 4307 sayılı Kanunla maaşının '30 liraya yük
seltilmiş bulunduğu ve zikrolunan ilâmla filhakika maaşı
1 Eylül 1940 tarihinde 35 liraya çıkanlır» ve mütaakıp terfi
lerin de bu tarihten hesaplanması gerekirken kadrosuzluk, 
yüzünden yapılamadığı ve halen de kadrosunun 2 üst derece
sini almakta bulunduğundan yükseltilmesine imkân görüle
mediği.

Krar No. Karar tarihi

7645 16 . X I . 1953

15095/14094 Hâmit Vardar.
İlköğretim müfettişi. 
Gemlik. •

(Bilekçe özeti : 35 liraya olan 
terfiinde vâki 2 yıllık gecikme
nin Bevlet Şûrasından aldığı 1950 
sayılı ilâm dairesinde telâfi olun
ması ve farkı maaşlarının öden
mesi hakkında).
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Bu durumda olan ilk tedrisat müfettişleri için kıdem sıra- 
sına göre tanzim olunan bir listeye göre açılan müfettiş 
kadrolarının tercihan bunlara tahsis edildiği gibi terfileri 
çarelerinin aranılmakta bulunduğu ve Yüksek Meclisten kad
ro alınabildiği takdirde bu işin daha çabuk neticelendirilebi- 
leceği bildirilmektedir.

îlâm hükmünün infazı bakımından 1953 bütçesi ile muma
ileyhin terfiinin temin edilip edilmediği hususunda tekrai 
yazılan tezkereye alınan karşılıkta : Dilekçiye 30.IV.1953 ta
rihinden itibaren 50 liralık bir kadro verilmek suretiyle aylı
ğının 79 liraya yükseltilmiş bulunduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : îlâm hükmünün infazı maksadı ile 
dilekçinin terfi muamelesinin yapılmış olmasına ve bu tarihe 
takaddüm eden aylara ait müterakim maaş farkının tediyesi 
mevzuunun da kaza merciinin tetkikına tâbi mesailden bulun
masına binaen Komisyonumuzca başkaca yapılacak bir mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7646 16.XI.1953

(Dilekle özeti : Tazminat mahkû
miyetine mütaallik bir ilâmdan ve 
l\ T. T. idaresince mecburi hiz 
/nete tâbi tutul mamasından şikâ
yet).

Dilekçi : P. T. T. İdaresince; 346 sayılı Kanuna tevfikan 
6 arkadaşı ile birlikte kendi aleyhine açılan tazminat dâvala
rının bazıları hakkında lehe, kendisinin de dâhil olduğu bir 
kısım arkadaşlar hakkında da aleyhe olarak hükme bağlanıp 
ve Temyiz Mahkemesi tarafından da aynı şekilde tasdik edil
mesindeki gayritabiilikten bahsile; lehlerine hüküm verilen 
arkadaşları hakkında tatbik olunduğu gibi adı geçen idare ta
rafından kendilerinin de mecburi hizmete tâbi tutulmalarını is
temektedir.

Ula .tırma Vekâletinin cevabi yazısında : P. T .T. idaresi he
sabına devam etmekte olduğu Teknik Okul birinci sınıfında 
kaldığımdan dolayı; 3467 sayılı Kanuna tevfikan Bursa Asliye 
Hukuk Mahkemesinin Temyiz Mahkemesince tasdik edilmiş 
olan 20 . XII . 1951 gün ve 1668 sayılı kararı ile tazminata 
mahkûr.ı edilmiş bulunan dilekçinin ;halen iktisa-ıetmi^ bulun
duğu fcıı memuru sıfatı ile ve başkası hakkında verilen bir ka
rara tebaan mecburi hizmete tâbi tutulmasına imkân olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir meseleye taallûk eden talep hakkında Komis-

16314/15241 Ali Ihsan Belkaya.
Telefon Müdürlüğü 
Fen memuru.
İzmir
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yonumuzca muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

7647 16 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : Yeni Emeklilik 
Kanunu lâyihasında; muvakkat 31 
nci maddem göre. tekaüde ayni- 
mış olanların durumlarının da na
zarı itibara (diriması hakkında).

Dilekçi : Bütçe Komisyonunda İncelenmekte bulunan ve 25 
yılım dolduran memurlara emeklilik hakkı ve yarı nispette ik
ramiye verilmesini derpiş eden kanun lâyihasında, kendisi gibi 
vazife icabı yorgun düşerek Emekli Sandığı Kanununun mu
vakkat 31 nci maddesine göre rızası ile emekliye ayrılmış olan 
ların da ikramiye hakkından faydalanmaları cihetinin nazarı 
itibara alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifine mütaallik olan 
vâki talep üzerine Komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7648 16 . XI . 1953

(Dilekçe özeti : Âdi malûl olarak 
emekliye ayrılmış bulunanların da 
çıkarılacak olan yeni kanundan 
istifade ettirilmeleri hakkında).

Dilekçi : 26 küsur senelik Devlet hizmetinden sonra tabip 
raporu üzerine ve 5234 sayılı Kanuna tevfikan âdi mâlûl olarak 
emekliye ayrılmış bulunduğunu beyanla; 25 senesini ikmal eden 
memurlara ikramiye hakkı verecek olan yeni emeklilik kanunu 
lâyihasında kendi durumunda olanlara da yer verilmesini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanua teklifine mütaallik olan 
talep hakkında Komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

167^2/15627 FeyzulJalı Önder .
Fırat Mah. No. 25. 
Malatya.

16748/15624 Hamdi Barış.
40. So. No. 7,/B. 
Alt kat.
Bahçolievler - An
kara.

7649 16 . X I . 1953
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16811/15682 M. Zıihtü özen.
Ki zil toprak Mah. 
Tavliç So. No. 3-B. 
Eskişehir.

(Dilekçe özeti : Emekli aylığına 
zam yapılması hakkında).

Dilekçi : Almakta olduğu 81 lira emekli aylığının geçimine 
kâfi gelmediğinden bahsiyle zam yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevsuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında Komisyonumuzca yapılacak bir mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

7650 16 X I . 1953

16812/15683 Galib Yavaşça. (Dilekçe özeti: Mîllî Korunma Ka
Diş Tabibi. nununun tadiline mütaallik lâyi
Kilis. hanın meriyete vaa’ı hakkında).

Dilekçi : Millî Korunma Kanununun kiralara mütaallik olan 
hükümleri üzerinde yapılacak değişikliği ihtiva eden bir kanun 
lâyihasına; akaar telâkki olunan binalar için de ayrıca bir hü
küm ilâve olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mezkûr lâyiha kanuniyet kesbetmiş
bulunmasına binaen talep hakkında komisyonumuzca bir mua
mele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7651 16 . X I . 1953

16837/15698 Fikriye Yıldız. (Dilekçe özeti : Temditli süvari
J. Mehri Ali. erlerinin aylıklı kadroya alınma
Yıldız karısı. larına dair).
Artuva. Dilekçi : Temditli süvari erlerinin aylıklarının maaşlı kad

roya alınmasını derpiş eden kanun lâyihasının bir an önce ka
nuniyet kesbetmesini dilemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile 
alâkalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir muame
le ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7652 16 . X I . 1953

16840/15701 Salâhattin Yener. (Dilekçe özeti : İstanbul Beledi-
Belediye Tahsil Şu tahsildarlarının Barem dâhili me
besi Memuru. murlar meyanına. ithali hakkında)
Erenköy - İstanbul. Dilekçi : İstanbul Belediyesi tarafından barem dışı bıra

kılmış olduklarından dolayı mağdur bir duruma düşen tahsil
darların eskiden olduğu gibi gene barem içi memurlar meya- 
nına ithal olunmasını istemektedir.

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

ilgili bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir amuamele 
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7653 16 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : Emekli aylıklarına 
zam yapılması talebine dair).

Dilekçiler : Eski hükümlere göre tekaüde sevk edilip ve bu
gün yaşlan 70 i tecavüz etmiş bulunduğunu ve 3 ayda bir al
makta oldukları tekaüt maaşları ile geçinemediklerini ifade 
ve tazallümühal ederek aylıklannın artırılmasını istemekte
dirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir lcanun teklifi mevzuu ile 
alâkalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7654 16 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : Ücretlerinin artı
rılması hakkında).

Dilekçiler : Ücretle müstahdem bulunmalan itibariyle me
murlara tanınan bilcümle haklardan faydalanmadıklan gibi 
ilâveten almakta bulunduklan ücretlerin de az ve geiçmlerine 
kifayet etmediğinden tazallümü hal ederek artırılmasını iste
mektedirler.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko
misyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

7655 16 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : 5134 sayılı Ka
nunun 65 nci maddesinin tadili 
hakkında).

Dilekçi : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun geiçci 65 nci maddesinden; bu kanunun meriye
tinden önce emekliye ayrılmış bulunanların da faydalanmala- 
n  esbabının temin buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep haklımda komisyonumuzca yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

16860/15718 Mithat Emengen.
Samanyolu So. Za
fer Ap. No. 56.
Kat No. 7.
Şişli - İstanbul.

16857/15715 İbrahim Kater. 
ve ar.
Vilâyet Zatişleri ka
leminde.
Samsun.

16850/15711 Emin Almak, 
ve ar.
Emekliler adına. 
Şişli - İstanbul.

7656 16 . X I . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

1697f/15820 Abidin Sümer. 
16873/15726 îkiçeşmelikte. 
18233/16961 775 So. No. 20. 

İzmir.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti. : Dilekçe Komisyo 
n unun 3361 sayılı Kararına mevzu 
vâki itiraz dosyasının Umumi He 
/jetçe tetkik hu.yurulması talebim 
dair).

Dilekçi : Dilekçe Komisyonunca hakkında ittihaz buyurul
muş olan 2338 sayılı karara vâki itirazında; komisyon başkan 
ve üyelerini reddetmiş bulunmasına, keza İçtüzüğün 57 nci mad 
desindeki sarahate rağmen müracaatının yine bu komisyonca 
salâhiyet harici tetkik olunup 3361 sayılı bir karara bağlanma 
smda, keza bu kararda bulunan ve daha önceki kararın kesbi 
katiyet etmiş olduğu hakkındaki meşruhatta da hukuki ve ka
nuni isabet bulunmadığını ifade ederek; dosyasının Umumi 
Heyette görüşülmek suretiyle Divanı Muhasebat Genel Kurulu 
tarafından verilen kararla hâsıl olan mağduriyatinin gideril 
meşini dilemektedir.

Gereği düşünüldü : Meclis komisyonlarının faaliyetleri İç 
tüzüğün hükümlerine tâbi bulunmuş olmasına, keza zikrolu- 
nan 57 nci madde ile de komisyon kararlarına itiraz etmek hak
kı münhasıran mebuslara tanınmış bulunmasına binaen vâki ta
lep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadı
ğına karar verildi.

Krar No. Karar tarihi

7 6 5 7 16  . X I . 195 3

16874/15727 Binnaz Yılmaz.
Valde Camii So.
No. 15.
Aksaray - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Atatürk’ün namı
na bıraktığı vasiyetnameye dair).

Dilekçi : Atatürk’ün namına bırakmış olduğu vasiyetname 
hakkındaki müracaatlarının cevapsız bırakıldığından tezalliirnü- 
hal etmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait mesailden bu
lunan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7658 16 . X I , 1953

16879/15*32 Mehmet Yücebaş ve (Dilekçe özeti : ücretle rinin maa-
Dıırsun Tanoğlu. şa tahvili hakkında).
Erkek ve kadın ceza , , ,
evi »ardivanhn Dilekçiler : Almakta oldukları cüzi ücretle geçinmekten
jjjç ‘ âciz kaldıklarını ifade ederek maaşlı kadroya alınmalarını is

temektedirler.
Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan ta-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

lep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

7659 16 . X I . 1953

16881/15734 Mızrap Sağır.
Tekel müstahdemle
rinden.
Koruma memuru. 
Samsun.

(Dilekçe özeti : Hazırlanmakta 
olan Barem Kanunu lâyihasının 
bir an öne,e kanuniyet kesmbetme- 
si talebine dair

Memurlara tamnan haklardan mahrum ve almakta olduk
ları ücretler geçimlerine kâfi gelmemekte bulunan müstahdem
lerin de terfihlerini temin edecek olan yeni barem kanunu lâ
yihasının bir an önce kanuniyet kesbetmesi temennisinde bulun
maktadır.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifa
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7660 16 . X I . 1953

16949/15794 Galip Demirel.
Adalet dairesi Ceza 
mahkemeleri Başkâ
tibi.
Urfa.

(Dilekçe özeti : 5434 sayılı Kanu
nun geçici 65 nci maddesinde de
ğişiklik yapılması hakkında).

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun geçici 65 nci maddesinde, 
borçlanabilmek için tâyin olunan müracaat müddetini geçir
miş olan memurların da bu haktan faydalanabilmeleri için bu 
müddetin bir miktar daha uzatılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca, bu sıfatla yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7661 16 . X I . 1953

18006/16757 Rasim Tulanay.
Mahkeme mübaşiri 
Gebze.

(Dilekçe özeti : Vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hak
kında).

Dilekçi : Mücadelei Milliyede mesbuk hizmetinden dolayı 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına mütedair vâki 
müracaatı üzerine; her ne kadar Dilekçe Komisyonunca bu ta
lebi vazife dışı görülerek kanuni merciine müracaat etmesi 
lüzumuna karar verilmiş ise de ilişik vesaikle de mevsuk bu
lunan bu hakir isteğinin bir kere daha tetkik buyurulmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü Daha önce karara bağlanıp ve yeni bir
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kanun teklifini icabettirmekte bulunan talep hakkında İçtüzük 
hükümlerine göre yeniden tetkikat icrasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

7662 16 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : Dilekçe Komisyo
nunun 3669 sayılı kararma itiraz)

Dilekçi : Milli Mücadelede sepkeden hizmetlerine mukabil 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkındaki vâki 
müracaatı üzerine ittihaz buyurulan 29 . IV . 1952 gün ve 3669 
sayılı Dilekçe Komisyonu kararına itiraz etmektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçe Komisyonu kararlarına karşı iti
razda bulunmak hakkı; içtüzüğün 57 nci maddesi ile münha
sıran mebuslara tanınmış bir hak bulunmasına binaen vâki 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7663 1 6 .X I .1953

16980/15825 Ilayri Sürekçioğlu.
Ticiler Malı. Ka
vaklar So. No. 14. 
Adapazarı

16985/15829 Mehmet Sancak.
Jandarma Birliğin
de uzatmalı Onbaşı. 
Çatak.

(Dilekçe özeti : Temditti jandar
ma onbaşıları hakkında bir kanun 
teklifinde bulunulmasına dair).

Dilekçi : 20 yıldır Jandarma mesleğinde ve temditli onbaşı 
olarak çalışmakta bulunduğunu ve yakında da müddeti hiz
metini ikmal ve ancak 300 lira ikramiye verilmek suretiyle ve 
mağdur edilmiş bir durumda ayrılacağını ifade ve beyanla, 
polisin gördüğü vazifeleri daha ağır şerait altında ifa eden bu 
meslek mensuplarının da barem dâhiline alınmasını, bu müm
kün görülmediği takdirde ikramiye miktarının artırılmasını 

istemektedir.
Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 

bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7664 16 . X I .1953

17015/1581,3 Zeynep Demiray.
ve kızı Hikmet De
miray.
Unkapam Küçükpa- 
zar Ilaeıkadın Cad. 
No. 52.
İstanbul

(Dilekçe özeti : Vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hak
kında).

Dilekçiler : Millî Mücadelede; bilfiil ve müfreze komuta
nı olarak hizmet etmiş bulunan Kozanlı İsmail Kaptan’m karı
sı ve kızı olduklarını ifade ederek muavenete muhtaç bir du
rumda bulunmalarına binaen müteveffanın bu mesbuk hU*
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

metine mukabil kendilerine vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü':  Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili bulunan talep hakkında komisyonumuzca bu sıfatla yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7665 16 . X I . 1953

17063/15895 Ekrem Ortaç.
61. Tümcıı Muhase
be Memuru.
Adliye So. No. 12. 
Büyükada - İstanbul

(Bilekçe özeti : Devlet Şûrasının 
bir kararından şikâyet).

Dilekçi : Tashihi karar talebini muhtevi bir müracaatını 
3546 sayılı Kanunun 54 ncü maddesi hilâfına ve mucip sebep
ten âri bir kararla reddetmiş bulunan Devlet Şûrası 5 nci Dai
resinden şikâyet ederek; zikrolunan kanunun 33 ve 34 ncü 
maddeleri muvacehesinde aşikâr olan hakkının, iddia ettiği 
veçhile terfiinde sicil tarihi mebde ittihaz olunup ve müta- 
akıp terfilerinin de 3 sene üzerinden tesbit ve farkı maaşları
nın ödenmesi hususunun karar altına alınmasını istemektedir.

Gereği dkşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi muvacehesinde talep hakkında komisyonumuzca ya
pılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7666 16 . X I . 1953

17087/15918 Emin Kural.
Maliye Veznedarlı
ğından Emekli. 
Suşehri.

(Dilekçe özeti : Emekli aylığının 
artırılması hakkında).

Dilekçi : Bugünkü hayat şartlan ile mütenasip olarak emek
li aylığının yükseltilmesini ve ölüm halinde 200 lira teçhiz ve 
tekfin parası verilmesi talebinde bulunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ- 
kab bulunan talep hakkında komisyonumuzca muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7667 1 6 .X I .1953

17090/15921 Nasuhi îltekin.
J. K. K. I Uzm. 
Onb. 11162 
Yenice - Devrek. 
Zonguldak.

Dilekçe özeti : Temditti jandarma 
onbaşılarının kanuni durumları
nın ıslah olunması hakkında).

Dilekçi : Temditli jandarma onbaşılarının mağdur durum
dan korunmaları için terfi ve terfihleri esbabının temin buyu- 
rulmasını istemektedir.

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

kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele 
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7668 16 . XI . 1953

17102/15933 Haşan Aydın. (Dilekçe özeti : Aylık bağlanması
Oihangiroğulların- hakkında).
dan.
Ortakapı Malı. dt 
Kars.

Dilekçi : 75 yaşında ve muavenete muhtaç bir durumda 
bulunmasına binaen sepkeden vatani hizmetlerine mukabil ken
disine bu tertipten yardımda bulunulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ala
kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca, bu sıfatla yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7669 16 . XI . li)5C

17108/15938 Mehmet Ilışan Tiitek 
bağlık Merkezi 
Sağlık Memuru. 
Kemalpaşa.

( Dilekçe özeti : 5434 saydı Kanu
nim tadili hakkında).

Dilekçi : 18 yıllık ücretli hizmetinin tamamının emeklilik 
hesabında nazarı itibara alınabilmesi esbabının temin buyuru1 - 
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile  a lâ  

kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele 
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7670 16 . XI . 1953

17111/15941 Mehmet Pınar.
Meşrutiyet Mah. 
Yeııi So. No. 7 B 
Zonguldak.

( Dilekçe özeli : Emekli ikramiyesi 
re ri İm esi hakkında).

Dilekçi : Emekli ikramiyesi itasını, etki ve yeııi emeldiler 
arasındaki farklı durumun giderilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifini icabettirea 
talep hakkında bu bakımdan komisyonumuzca yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7671 16 . X I . 1953
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Dilekçi' Dilekçe .sahibinin
No. adı:soya«1ı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

ve ar
Özel îdaıv tahsil
darları.
P olatlı.

17122/15950 Mehmet Çarkçı ( Dilekçe özeti : Memur id ad) w a
dâhil edilmeleri hakkında).

Dilekçiler : Memur haklarından istifade edebilmeleri için 
D e v le t Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 
K a n u n  şümulü içerisine alınmalarını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca, bu sıfatla yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7672 16 . XI . 1353

7123/15951 Kemal Çinel. (Dilekçe özeli : Memur ve müstah-
ve ar. dı m tefrikinin kaldırılması hak
Galatasaray Lisesi kmda).
Ambar memuru. 
İstanbul.

Dilekçi : Gördükleri hizmet bakımından hiçbir farklı du
rumları bulunmıyan ücretli müstahdemlerin de barem dahili 
memurlara tanınan haklardan istifade edebilmeleri için memur 
ve müstahdem tefrikinin kaldırılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ctlâkai) 
bulunan talep hakkında Komisyonumuzca bu sıfatla yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7673 16 . X I . 1953

17126/15954 Sairn Anul. (Dilekçe özeti : Dilekçe Komisyo-
Ereğli Malı. Gütıay- nunun 3546 sayılı Kararına iti
cim So. No. 13. raz).
Şehremini - Istanlm: Dilekçi : Hakkında tatbik edilen Vekalet emri muamelesi 

aleyhine açtığı idari dâvayı Teşkilâtı Esasiye Kanununun 8, 59 
ve 103 nen maddeleri ve Umumi Heyetin karan hilâfına red- 
deylemiş bulunan Devlet Şûrası 5 nci dairesinin işbu kararın
dan şikâyeti muhtevi müracaatının Dilekçe Komisyonunun 3546 
sayılı kararı ile reddedilmiş olmasındaki isabetsizliğe işaret 
ederek dosyasının celbi ile alâkalı komisyonda ve yahut Unu 
mi Heyette incelenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : îçtiizük’ün 57 nci maddesine göre talep 
hakkında Komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7674 16 . X I . 1953



17128/15955 H. Tahsin Kalafat- 
oğlu.

. Refah Şehitleri Cad. 
desi No. 25. 
Heybeliada - î.̂ tan 
bul.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

4 2

(Dilekçe özeti : Emekli aylığının 
artırılması hakkında).

■ Dilekçi : Almakta olduğu 174 lira emekli aylığının; bugün
kü geçim şartlarına tekabül etmediğini ifade ederek artırılma
sını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâkalı 
bulunan talep hakkında Komisyonumuzca bu sıfatla yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

7675 16 . X I . 1953

17146/15971 Celâl öktem.
Hançeri i Malı. 
Abbasağa So. 
No. 36. eVdp. 
Samsun.

(Dilekçe özeti : Devlet Şûrası 5. 
 ̂ dairesinin 51/3770 - 52/2843 sayı

lı kararından şikâyet).

Dilekçi : Memurin Kanununa tevfikan faydalandırılması 
icabeden Millî Mücadele zammının tanınmaması dolayısiyle aç
tığı idari dâvanın reddini mutazammın Devlet Şûrası 5 nci da
iresinin 51/3770 - 52/2843 sayılı kararma itiraz ederek mağdu
riyetine mahal bırakılmamasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesinin açık hükmü karşısında Komisyonumuzca yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7676 16 . X I . 1953

17156/15980 Münip Atasever. 
19912/18561 Eski Polis komiser

lerinden.
Kars.

(Dilekçe özeti 
kında).

tskân talebi hak-

Dilekçi : Ebeveyninden kendisine irsen intikal edip, övey 
kardeşi ve teyzesi tarafından tesahup edilmek suretiyle kanuni 
hakkı gaspedilmekte bulunduğundan dolayı bu emlâkine muka
bil kendisinin Garp vilâyetlerinden birinde iskân olunmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin, daha önce ve aynı mealde 
vâki mütaaddit müracaatları üzerine selef komisyonlar tarafın
dan gereken kararların verilmiş bulunduğu anlaşılmasına bi
naen; yeni talebi üzerine dahi bu bakımdan bir muamele ifası
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7677 1 6 .X I , 1953
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Dilekçe

No.
Dilekçe sahibinin

adı, soyadı vc adresi

17169/15993 Mehmet Tat. 
18112/16848 Çay Mah. Saka So. 

No. 31.
İskenderun.

(Dilekçe özeti : Bir mahkûmiyet 
' kararından şikâyet).

Dilekçi : Suriye’de bulunan anne ve babasını ziyaretten do 
nüşünde çocuklarına hediye olarak beraberinde götürmekte ol
duğu 30 lira değerindeki birkaç entari için kaçak muamelesi 
tatbik ve Türk Ceza Kanununun 58 nci maddesine tevfikan 4 
ay hapis ve 239 hra para cezasına mahkûm edilmiş bulunduğum
dan şikâyet etmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

7678 16 . X I .1953

17212/16022 Fahriye özbilgin.
Hocaalizade Mah. 
Ragıp So. No. 14. 
Bursa.

(Dilekeçe özeti : Yetim maaşının 
iadeten tahsis olunması hakkında)

Dilekçi : İhtiyar ve mâlûl bir durumda bulunmasına binaen 
kesilen yetim aylığının iadeten tahsis edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü :Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâka
lı bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal olmadığına lcarar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7679 16 . X I .1953

17217/16027 Ali Kibar.
Fartik Köyünde, 
fînye.

(Dilekçe özeti : Emekli aylığının 
artırılması hakkında).

Dilekçi : Geçim zorluğu çekmekte ve rahatsız bulunduğun 
dan bahsile 59 küsur liradan ibaret olan emekli aylığının 100 
liraya çıkarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâka
lı bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

76â0 16 . X I .1953

17220/16030 Osman îmamoğlu.
Cumhuriyet Mah. 
Aydınlık So. No. 34. 
Kayseri.

(Dilekçe özeti : Memleket menfaa
tine olarak umumi bir ahlâk sefer
berliği yapılması hakkında).

Dilekçi : Memleket selâmeti halamından umumi bir ahlâk 
seferberliği yapılması lüzumuna işaret ederek, bu meyanda dai
relerde çalışan kadınların da aile yuvalarına gönderilmelerini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında k§
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adi, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ae sebepten verildiği

misyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

7681 16 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : Yeni Emekli ko
nunu lâyihasının müzakeresinde 
yaş haddinden tekaüde ayrılan su
bayların durumlarının da göz 
önünde bulundurulması hakkın- 
da).

Dilekçi : Yüksek Meclise sunulmuş olan Emeklilik kanunu 
lâyihasının müzakeresi sırasında; kendisi gibi yaş haddinden 
dolayı subaylıktan tekaüde ayrılmış olup da halen diğer Dev
let dairelerinde çalışan tekaütlerin; aylık ve ikramiyelerinin 
halen almakta oldukları maaş üzerinden tediyesi cihetinin göz 
önünde bulundurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile alâkalı bulu
nan talep hakkında komisyonumuzca ve bu sıfatla yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7682 16 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : İlkokul mezunlaı- 
rina da memuriyete intisap hakkı
nın tanınmasına dair).

Dilekçi : Bir vazifeye intisap hususunda konulan orta tah
sil kaydının kaldırılarak, ehliyeti olan ilkokul mezunlarına da 
imkân bırakılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7683 16 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : Ücretlerinin artı
rılması hakkında).

Dilekçiler : Almakta oldukları 60 lira ücretle geçinemedik- 
lerini ifade ederek ücret kadrolarının 100 liraya yükseltilme
sini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca, bu sıfatla yapı-

17297/16098 Hüseyin Bircan. 
17828/16607 ve ar.

Defterdarlık Odacı
ları.
Niğde.

17225/1603."> Rıza Gak.
Kestanelik - Çatalca

17221/16031 Faruk Onay.
Çimento Sanayii 
Müessesesi tç Hiz
metler Şefi.
Sivas.



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

17334/16] 34 Seyfi Alatlı.
Emekli kıdemli
Yüzbaşı.
Bartın.

lacak bir muamele olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

7684 1G . X I . 1953

tDilekçe özeti : Emekliler (ırasın
daki farklı durumun giderilmesi 
hakkında) .

Dilekçi : 1330 yılından önce tekaüde sevkedilmiş bulundu
ğu için; gözlerinden mâlûl olduğu halde maluliyet maaşından 
istifade edemediği gibi 1930 yılından sonra tekaüde sevkedilen 
emsal rütbedekilere nazaran 80 lira noksan maaş almakta bu
lunduğunu ifade ederek bu farklı durumun giderilmesini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında komisyonumuzca; bu sıfatla yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7685 16 . X I . 1953

17353/16153 Hüseyin öeal.
Cumhuriyet Malı. 
Çarşı Cad. Sinema 
civarı No. 119/A. 
Fethiye.

(Dilekçe özeti : İkramiye müdde
tini ikmal etmeksizin re mâliden 
emekliye ay ¡'ilanların yeni lâyiha 
ile haklarının korunması hakkın
da).

Dilekçi : 28 seııe 4 aylık hizmeti sonunda ve âdi mâlûl ola
rak emekliye çıkarıldığını ifade ederek yeni Emeklilik Kanunu 
tadilâtı dolayısiyle mağduriyetlerinin nazara itibara alınmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun iekli,'i ile alâkalı bulu
nan talep hakkında bu bakımdan komisyonumuzca yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7686 16 . X I . 1953

17360/16160 Kadri Yüce.
Dernek Malı. No. 
Malatya.

(Dilekçe özeti : Emeklilik Kanu
nu tadilâtı dolayısiyle haklarının 
korumasına dair).

Dilekçi : 27 senelik Devlet hizmetinden kendi isteği ile ve 
ikramiyeden dahi mahrum olarak ayrılmış bulunduğunu ifade 
ederek; Emeklilik Kanununun tadilatı dolayısiyle kendi duru 
munda olanların haklarının da ko anmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile alâkalı bulu-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

nan talep hakkında, bu bakımdan komisyonumuzca yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7687 16. X I . 1953

(Bilekçe özeti : Bir kanun teklifi 
hakkında).

Dilekçi : 25 yaşını doldurduğundan dolayı ve 1683 sayılı 
Kanuna göre kesilen yetim ayılısının yeni Emeklilik Kanununa 
tevfikan verilebilmesini temin maksndiyle vâki kanun teklifi
nin bir an önce kanuniyet keshetm osini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile alâkalı bulu 
nan talep haklan da komisyonumuzca, bu sıfatla yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7688 16 . X I . 1953

17389/16187 Makbule Ertürk. 
188^0/17560 Tevkii Cafer Mah.

Atşreçmez So. No. 13. 
Fener - İstanbul.

17392/16190 Bahattin Karanfil 
Dok Fabrikasında, 
îstinye.

(Bilekçe özeti: Ayhk bağlanması 
hakkında).

Dilekçi : Ferit Paşa suikastından dolayı idam edilen baba
sından kendisine aylık bağlanması için yaptığı müracaat üze
rine verilen 2 . V I . 1952 gün ve 4675 sayılı kararın yersiz ol
duğunu ifade ederek, annesine ve aynı hâdisede idam edilen 
Yüzbaşı İbrahim’in çocuklarına verildiği gibi kendisine de ba
basının bu vatani hizmetinden dolayı maaş tahsisi gerektiğini 
ifade etmektedir.

Gere?i düşünüldü : İçtüzüğün 57 nci maddesi muvacehesin
de komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7689 16 . X I . 1953

19442/18107 Müyesser Türkataç. 
17413/16211 Kaptan Arif So.

No. 53.
Erenköv - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Yapılan bir kanun 
teklifinin ne, muamele gördüğü 
hakkında).

Dilekçi : Kocasından ayrıldığı halde kanunun meskût bu
lunması itibariyle iadeten tahsis olunamıyan yetim maaşının 
verilmesini temin edecek olan vâki kanun teklifinin ne mua 
mele gördüğünün bildirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile alâkalı bulu-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. udi, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

nan talep hakkında komisyonumuzca; bu sıfatla yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7690 16 . X I . 195S

(Dilekçe özeti : Maaş tahsisi hak 
kında).

. Dilekçi : 60 yaşında bakire ve muavenete muhtaç durumda 
bir kimse olduğunu ifade ederek babasının ölümü tarihinde 
25 yaşını doldurmuş bulunduğu için tahsis edilemiyen maaşı
nın yeniden bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında Komisyonumuzca, bu sıfatla ya 
pılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7691 16.XI.1953

17466/16261 Makbule Soday.
Akdeğirmen Bezirci
6 nci So. No. 11.
Sivas.

17467/16262 Osman Dursun.
Keler Mah. de- 
Eski Hükümet Tl», 
li&i Odacısı. 
Yeşilhisar.

(Dilekçe özeti : Emeklilik hakkım 
iktisap edintiye kadar tekrar bir 
odacılıkta çalıştırılması hakkında)

Dilekçi : Yeni Emeklilik kanunundan istifade edeb’Jmesi. 
için ve 15 yıllık müddetini doldurmak üzere Kayseri Vilâye
tindeki odacılıklardan birinde tekrar tavzif olunmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiveti itibarı ile taler» hakkında, 
Komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7692 16.XI.1953

■17472/16267 Nurnllah özer.
Emekli Jandarma 
Başçavuşu.
Borlu - Gördes.

(Dilekçe özeti : Vazife mâlvlü ad
dolun ması hakkında).

Dilekçi : Vazife mâlûlii muamelesine tâbi tutulması gere
kirken âdi mâlûl o’ arak emeklive sevkedilip ve bu yolda maaş 
tahsis edildiğinden şikâyet etmektedir.

Gereği düsüniiMii : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında Komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7693 16.XI.1953
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D ile k le  D ilekçe sahib in in
N  o. ad ı , soya d ı ve ad res i

17487/16282 İbrahim öççethı.
Sahil Sağlık idaresi 
koruyucusu.
Fethiye - Muğla.

K o m isy o n  k a r a r ı ve ne sebepten v e rild iğ i

(Dilekçe (keti : Ücretlerim artırıl
ması hakkında).

Dilekçi : Müstahdem ücretlerinin de hayat pahalılığı ile 
mütenasip bir şekilde artırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında Ko
misyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

7694 16.XI.1953

16456/15362 Ferhuııde Tulgar.
Çiftli avazlar Yeni
bahar So. No. 7. 
Göztepe - Erenköy, 
Ntanlml.

(Dilekçe özeti: Orman olduğu iddi- 
a siyi e ve f/ay-rika-nuni olarak istim
lâkine tevessül olunan Marıdatepı 
merasının iıı<l< olunması hakkın
da) .

Dilekçi : Gelibolu’nun Evrese Nahiyesinde kâin ve diğer 
hissedarlarla müştereken ve batapu mutasarrıfı bulundukla
rı 38 bin dönümlük Mandatepe merasim 1952 yılında satmak 
istemeleri üzerine orman idaresi tarafından mezkûr yerin or
man olmasına binaen 1945 yılında devletleştirilmiş bulundu
ğundan bahsile bu satışa müsaade olunmadığı gibi gûya zama
nında müracaat etmemiş olduklarından dolayı da istimlâk be
delinin verilemiyeceğinin bildirilmiş olduğunu beyanla.

1952 yılına kadar fiilen tasahubedip vergilerini dahi ver
miş oldukları bu meranın gerek vergi ve gerekse orman kayıt
larında dahi bu vasfı ile mukayyet, bulunduğu, keza 4785 sayı 
lı Kanunun birinci maddesinin A fıkrası ile orman şümulü ha 
ricinde bırakılan yerlerden olduğu, bu itibarla zikrolunan ka
nuna tevfikan istimlâk olunmasına imkân bulunmadığı gibi 
1945 yılında devletleştirilmiş bulunmasının da varit olmadığı, 
velev ki, istimlâk edilmiş bulunsa dahi 5658 sayılı Kanuna 
tevfikan iadesi gerekeceğinden her bakımdan hakkı tasarruf 
larını selbeden bu gayrikanuni muamelenin ıslah olunarak me
ranın iadesi esbabının temin buyurulmasını istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : 17 Numaralı Tahdit 
Komisyonunca yapılan tetkikata nazaran : Heyeti umumiyesi
2 781 hektar olan mezkûr yerin 2 139 hektarlık bir kısmının 
orman sayılan ve 4785 sayılı Kanunla devletleştirilen orman

lardan olduğu tesbidedilmiş olup bu duruma göre devletleşti
rilen bu saha için 4785 ve 5653 sayılı kanunlarla tâyin olunan 
müddetler içerisinde eski sahipleri tarafından müracaatta bu
lunulmamış olduğundan bedelinin ödenmesine imkân olmadığı.

Aynı zamanda bu sahanın devlet ormanları ile bitişik ol
ması halamından 5658 sayılı Kanuna tevfikan iadesinin de müm
kün bulunmadığı ve bu şekilde yapılan tebligat üzerine miiş-
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.\To. ad ı, so y a d ı v e  adresi K om isyon kararı ve ııe seb ep ten  v er ild iğ i

tereklerden Fahri Tarlan tarafından Devlet Şûrasına dâva açıl
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup ve Dev
let Şûrasına dahi intikal etmiş bulunduğu anlaşılan vâki ta
lep hakkında bu sebebe binaen komisyonumuzca yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi,

Dilekçi : Sivil Devlet memuriyetinde geçen 7 küsur sene 
lik müddeti hizmetinin 4712 sayılı Kanun dairesinde kabul ve 
nn şıplarına tesir ettirilmiş bulunmasına rağmen, Divanı Mu 
hasebat Genel Kurulunun Mayıs 1950 tarih ve 1949 sayılı ka
rarına uyularak ancak kararname tarihindeki rütbesine ait 
maaş farklarının verilip diğer rütbelere ait olanların tediye 
olunmadığı, halbuki yine Divanı Muhasebatın 1940 tarihli 
bir kararında : Nasıp tashihatımn kıdem düzeltilmesinden ayrı 
bir mahiyet taşıdığı ve 1108 sayılı Maaş Kanununun 26 keza 
219 sayılı Meclis Kararma istinat eden bir hak olduğu ve do- 
layısivle bundan mütevellit farkı maaşlarının verilmesi icabe- 
deceği belirtildiği, halde yukarda zikrolunan 1949 sayılı karar
daki mubayenet dolayısiyle hakkın tecezzi ettirilmesindeki 
isabetsizliğe işaret ettikten sonra, mezkûr karara karşı başka
ca bir müracaat mercii olmadığına göre; mâruzâtının incele
nerek mağduriyetini önliyecek bir karar verilmesini istemekte
dir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin; 
nasıplarımn 4712 sayılı Kanuna tevfikan düzeltilip ve buna gö
re de 3ö Ağustos 1951 den muteber olmak üzere 3 ncü sınıfa 
yükseltildiği açıklandıktan sonra, 219 sayılı Meclis Kararı, 
1108 sayılı Maaş Kanununun 26 nci maddesi 1940 ve 1950 ta 
rihli Divanı Muhasebat Umumi Heyet kararları muhtevaları 
da belirtilerek; verilmesi kabul olunan maaş farklarından fil
hakika ilk karara muhalif olan 1949 sayılı Divanı Muhasebat 
Kararma uyularak mumaileyhe ancak son rütbedeki maaş 
farkının ödenmesi için alâkalılara tebligat yapılmış bulunduğu. 
Maliye Vekâletince; sonradan Devlet Şûrasından alınan 
52-263/52-274 sayılı istişari karara göre son rütbeye ait maaş 
farkının dahi verilmemesi icabettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îdari bir dâva konusu olan talep hak-

Karar No. Karar tarihi

7695 16 . X I . 1953

16676/15561 Naci Sökmen. (Dilekçe özeti : Divanı Muhase
bat Umumi Heyetinin 17 Mayıs 
1910 tarih ve 1939/16519 sayılı 
hararı ile 5 . 1 .  1950 gün ve 1949 
sayılı karan arasındaki vâki mıı- 
bayenetten şikâyet).

66. Tümen Maliye 
Şubesinde.
Topkapı - Maltepe, 
İstanbul.
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Dilekçe
No.

17068/15900

17270/16071

D ilek ço  sah ib in in
adı, soyad ı ve adresi

kında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

K o m isy o n  kararı ve ne seb ep ten  v er ild iğ i

7696 16 . X I . 1953

Ali Gülarslan. 
Emniyet Müdürlüğü 
3/2475 Yaka sayılı 
Komiser.
Bilecik.

( Dilekçe 
dair).

özeti : Terfi talebine

Dilekçi : Almış olduğu Şark İadem zammı dahi nazarı iti
bara alınmaksızın kıdem sırasının geriye atıldığından ve bu yol
da tanzim olunan kıdem tablosunun kanunsuzluğundan, gerek 
birinci üst derece maaşa ve gerekse başkomiserliğe terfii gecik
tirilmek suretiyle hukukunun muhtel kılındığından, keza Bey
tüşşebap Emniyet Komiserliğinde sepkeden verimli mesailerin
den bahis ve şikâyet ederek başkomiserliğe terfi ettirilmesini 
ve komiserlikte geçen müddetinin 6 senesinin başkomiserlikte 
geçmiş addolunarak emniyet amirliğine yükseltilmesini istemek
tedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin; 4598 sa
yılı Kanuna tevfikan, kadrosuz olarak yapılan terfi tarihleri 
ve birinci üstderece maa°a yükseltilmesindeki gecikmenin Bey
tüşşebap Kaymakamı ve İçel Valiliğince hakkında tanzim edil
miş bulunan tezkiyelerden ileri geldiği belirtilerek; kıdem tab
lolarının tanziminde : Memurların sınıflarında üst derece aylı
ğını evvel alanların öne alınmasının esas tutulduğu, mumailey
hin de 1951 yılı kıdem tablosundaki sırasına göre münhal bu
lunmadığından başkomiserliğe terfi ettirilemediği, kıdem sıra
sına vâki itirazının Devlet Şûrasının örneği ilişik ilâmı ile ka
rara bağlandığı, 1953 tablosunun tanzimi hususunun da yeni 
baştan tetkik edilmekte bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki idari kaza merciine ait mesail- 
den bulunan vâki talep hakkında bu bakımdan Komisyonumuz
ca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7697 16 . X I . 1953

Zeki Turgu. (Dilekçe özeti : Hakkı Müktesebi
Tahrirat Kâtibi. olan nahiye müdürlüğüne tâyini
Kağıunan. için vâki inhanın İçişleri Vekâle

tince kabul ve tasdik buyurulmast 
talebine dair).

Dilekçi : İğdır Kazasının Taşburnu Nahiye Müdürlüğünde 
4 yıllık bir vazife gördükten sonra 1700 numaralı Dahiliye Me
murları Kanunu ve 1145 sayılı Meclis kararının 9 ncu fıkrası 
hilâfına ve namzet olarak Kağızman nüfus kitabetine ve bilâ- 
hara da tahrirat kâtipliğine alınmak suretiyle yapılan hatalı
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muamelenin ıslahı zımnında tekrar Nahiye Müdürlüğüne tâyini 
i?e asaleti memuriyetinin tasdiki için yapılan inha ve teklifir, 
namzet durumda bulunduğu beyanı ile kabul olunmadığından 
şikâyet ederek; zikrolunan kanun ve kararname ile müstemirren 
4 yıl nahiye müdürlüğü yapmış olmasına göre nihayet 2 yıllık 
âzami namzetlik müddetini ikmal etmiş ve dolayısiyle memuri
yetinin otomatikman tasdik edilmiş sayılacağı tabiî bulundu
ğundan vâki inhanın İçişleri Vekâletince kabul ve tasdik olun
masını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Harb Okulu mezunu 
olup Üslteğmenlikten 3330 sayılı Kanunun H fıkrasına göre 
emekliye çıkarılmış bulunan dilekçinin; vâki muvafakati üze
rine 1946 yılında 20 lira ile Muğla Vilâyetinin Müsgebi ITahiye 
Müdürlüğüne tâyin edilip; daha önce vazife gördüğü Toprak 
Mahsulleri Ofisinde ihtilâsen zimmetine para geçirdiğinden 
do’ ayı 5 yıl 10 ay mahkûmiyetine karar verilmesi üzerine mez
kûr nahiye müdürlüğündeki vazifesine son verildiği, ancak bi- 
lâhara bu suçtan beraet ettiği anlaşılması üzeriııo 23.12.1947 
do gene aynı maaş derecesiyle Taş'ournu Nahiye Müdürlüğüne 
tâyin edildiği, her iki nahiyedeki namzetlik müddeti hizmetinin
4 yıl 10 a y d »  fazla bulunması göz önüne alınarak 5442 sa y ’ı 
Kanunun 49 ncu maddesine istinaden kifayetinin tasdikiyle 
meslek kursuna gönderilmesi Kars Valiliğine yazılmış ise de 
adı geçen valilikten muvafakat alınamadığı, her ne kadar bilâ- 
hara aynı valilikçe tahrirat kâtipliğinden tekrar Hoçvan Na
hiye Müdürlüğüne tâyininin tasdiki teklif olunmuş ise de daha 
önceki iş ’ar muvacehesinde ve 5442 sayılı Kanunun 48 nci mad
desine göre 30 yaşını da geçirmiş bulunması bakımından tekli
fin kabulü cihetine gidilemediği bildirilnıckif.dir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında Komisyonumuzca yapılacak o.), muamele olmadığım 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7608 1 6 .X I .1953

(Dilekçe özeti : Kanuni sebepler 
serdetmek sureliyle yaptığı iadei 
muhakeme talebini reddeden A s- 
kerî Temyiz Mahkemesinden şikâ
yet ve vâki mahkûmiyetinin affı
na dair olan 576!) saydı Kanunun 
neşri tarihine kadar kesilen aylık
larının dahi tesviyesi halikında).

Dilekçi : İstanbul Komutanlığı Askerî Mahkemesince tertip 
ve tasımm olunmak, suç tavsifinde ve ceza tatbikmda kasdi 
hareket etmek suretiyle ve Türk Ceza Kanununun birinci mad-

16658/15543 Sırrı Rellioğlu.
I. Cadde Gürtan Ap. 
No. 1.
Arnavutköy - İstan
bul.
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desinin sarahati hilâfına hakkında müttehaz ve temyizen de 
tasdik ve infaz edilmiş bulunan dokuz küsur senelik mahkû
miyetinin, ibraz ve arzettiği delâil ve mevsuk beyanatı üzerine, 
ailekçe ve Adalet komisyonlarında yapılan incelemeler netice
sinde; komisyon reislerinin ve mebusların dilekçede belirttiği 
şekildeki beyanları ile de teeyyüt ve tezahür eden adlî hata 
dolayısiyle kabul buyurulan 5765 sayılı Kanunla affedilmiş 
bulunduğunu ve bu suretle hukuku medeniye ve müktesebesine 
kavuştuğunu, ancak her nasılsa bir zühul eseri olarak hiçbir 
sun'utaksiri olmaksızın kesilen aylık ve müsadere olunan em
valinin iadesi derpiş olunmadığı için bu maksatla ve kanunun 
tedvinine saik olan adli hatanın mevcudiyetinden, keza askerî 
mahkenenin bu bâtıl kararını re f eder mahiyette ve ahiren alı
nan ikinci Ağır Ceza ve Adliye Temyiz mahkemeleri kararla
rından, keza zikrolunan kanuna ait arzolunan mucip sebep ve 
müzakere zabıtlarını arz ve ibraz etmek suretiyle ilk hükme 
müessir olacak bu kanuni esbap dolayısiyle yaptığı müracaatın, 
Askeri Temyiz Mahkemesi tarafından kanuna ittibaa lüzumu 
hissolunmaksızm, kanuni sebeplerin ademimevcudiyetinden 
ve keza adlî hatanın mevcudiyeti halinde dahi vâki iadei mu
hakeme tale&nin kabule şayan görülemiyeceğinden bahsile ve 
başkaca kanuni bir sebep serdolunraaksizın reddedilmiş bulun
duğundan, dolayısiyle Türk Milleti adına adalet tevzi eden 
böyle bir merciin vazifesinde gösterdiği lâkayitlikten duy
duğu teessürü ifade ve ilâveten ceza evinde yediği ekmek be
delinin de haczen tahsil edilmiş olmasından şikâyet ederek; 
kesilmesi hatalı bir mahkûmiyetten ileri gelen ve buna ait ka
barın verildiği tarihten zikrolunan kanunun neşri tarihine kadar 
alamamış bulunduğu aylıklarının tediyesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Birden ziyade askeri 
şahısları isyana teşvik ettiğinden dolayı Askerî Ceza Kanunu
nun 94 ve 80 nci maddelerine göre 9 sene 4 ay ağır hapis ceza
sına mahkûm edilerek cezası infaz edilmiş bulunan müstediye 
ait bu dosyanın İstanbul Merkez Komutanlığına gönderilmiş 
olduğu bildirilmektedir,

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : tadei muha
keme talebinin incelenmesi, Askerî Usulü Muhakeme Kanunu
nun 265 nci maddesine tevfikan Askerî Temyiz Mahkemesine 
nit bulunduğu, nitekim müştekinin bu bapta yaptığı müracaat
ların da bu mercice incelenerek kanuni sebeplerden âri görül
düğü için reddedildiği, en yüksek mahkeme sıfatiyle verilen 
bu karar aleyhine başkaca bir kanun yolu da tanımamış ve 
5765 sayılı Kanun metni de sarih bulunmasına binaen vekâ
letçe yapılacak muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Ceza hukuku esaslarına göre hususi af, 
bünyesindeki sarahat dairesinde mukayyet affı mutazammın 
bulunması, keza kanunun makable teşmili ve iadei muhakeme 
talebinin reddi hakkındaki şikâyet ve müracaat üzerine de
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komisyonumuzun gerek kanun teklifinde bulunmaya yetkili 
olmaması ve gerekse Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü mad
desiyle mahakim tarafından görülmekte olan işlere ve ittihaz 

olunan kararlara müdahale caiz bulunmaması bakımlarından 
talep hakkında tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi

Karar No. Karar tarihi

7699 16 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : İşine inde edilmeni 
hakkında).

Dilekçi : 12 yıldır çalışmakta olduğu Askeri Fabrikalar top
çu ustalığından; fabrika müdürünün kindisine olan iğbirarın
dan dolayı keyfî olarak ve mukavsle hilâfına, ihbarsız bir şe
kilde çıkarıldığından şikâyet ederek işine iade olunmasını ve 
sair yolsuz muamelelerini zikrettiği müdür hakkında takibat 
ifasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Bir izin me
selesinden dolayı fabrika müdürlüğünü iğfal ettiği tesbit edil
mesi üzerine aylık ücretinin 1/30 i kesilen müstedinin; bu hâ
diseden münfeil olarak müessese müdürlüğüne karşı hakaret 
teşkil eden bâzı tezvirlerde bulunup ve aynı zamanda alâkası
nın kesilmesini de istemiş olduğundan vekâlet makamının tas
diki ile işine son verildiği. Bunun keyfî bir muamele olmayıp 
iş randıman vs disiplinini sarsacak mahiyetteki hareketleri ve 
vâki müracaatı neticesi olduğu, kendisinin îş Kanunu ile de bir 
alâkası bulunmadığı. Müdür hakkmdaki iddialarının da adli 
mercilerce tahkika tâbi tutulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına, dilek
çinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

7700 16 .X I .1953

(Dilekçe özeti : Nasıp tashihine 
dair).

Dilekçi : 30.VIII.1921 nasplı hava üsteğmeni olup bu du
rumuna ve tasdik olunan müspet siciline nazaran 4273 sayılı 
Terfi Kanununun 10 ncu maddesinde yazılı 3 yıllık asgari ter
fi müddetini ikmal ettiği 30. V III . 1944 tarihinde muteber ol
mak üzere yüzbaşılığa yükseltilmesi icabederken 851 sayılı ta
limat dairesinde 30 . V III . 1945 ten muteber olmak üzere terfi 
ettirilmiş bulunduğundan bahsile; bu muamelenin zikrolunan 
kanunun 4 ncü maddesine ve 219 sayılı tefsir karariyle tesbit

18148/16883 Cahit Sümer.
Hava Kuvvetleri.
K. Personel Balkan 
lığı II . Şubede. 
Ankara.

17648/16440 Osman Subayı.
İncesu Tepesi . 
Tuznazm No. 224 
de Başçavuş Ahmet 
Çakır eliyle. 
Ankara.
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edilen terfilerin; terfie hak iktisabedildiği tarihten muteber 
olacağı hakkındaki esasa muhalif olduğunu ve terfilerin 30 
Ağustosta yapılacağı hakkmdaki hükmünde bu esasa mâni ola- 
mıyaeağmı belirterek kıdem itibariyle bir yıllık geçikmesini 
icabettiren yüzbaşılığa terfi tarihinin 30 . V III . 1944 olarak dü
zeltilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
üsteğmenliğe terfi tarihi, keza kanunen tâyin edilen 3 yıllık 
terfi müddeti itibariyle ifade ettiği tarihte yüzbaşılığa yüksel
tilmesinin gerektiği belirtildikten sonra; 851 sayılı mahrut ta
limata i:o tâyin edilen 4 yıllık terfi süresini doldurduğu tarihte 
Yüksek Askerî Şûranın 29 Mart 1945 tarih ve 20 sayıilı karariy- 
le bu müddet her ne kadar havacı üsteğmenler için 3 yıla in
dirilmiş ise de bizzarure bu karardan faydalandırılamadığı, bu 
halüı de terfilerin 30 Ağustos tarihinde yapılacağı hakkmdaki 
kanuni kayıttan ileri gelmiş bulunması itibariyle mağduriye
tinin bahis mevzu olamıyacağı.

Mumaileyhin bu mevzuda açtığı dâvanın da Askeri Temyiz 
Mahkemesince müddet bakımından reddedilmiş bulunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında bu bakımdan komisyonumuzca bir muamele ifasına* 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

77C1 13 . X I .1 9 5 3

(Dilekçe özeti : Bir ilâmın infaz 
olunmadığmdan şikâyet).

Dilekçi : İthal etmiş bulunduğu elektrik kablolarının Güm
rük Tarifesi Kanununun l-H/558 pozisyonuna göre vergilendi
rileceği, Gümrük ve Tekel Vekâleti ile aralarında tahaddüs 
eden ihtilâf üzerine, Devlet Şûrasınca kararlaştırılmış bulun
duğa’ ve âhiren ittihaz olunan 169/52 sayılı tevhidi içtihat ka- 
rariyle de bu husus teyidedildiği halde, mezkûr ilâmların in
fazı cihetine gidilmiyerek başka bir tarife tatbik edildiğinden 
şikâyetle 30 . V I . 1951 gün ve 51/3185 sayılı ilâmın Gümrük ve 
Tekel Vekâletince infazının temin buyurulmasmı istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Vekâletçe; 
ithal olunan bu kabloların zikrolunan kanunun 3-H/553 pozis
yonuna göre vergilendirileceği hakkmdaki hakem heyeti kara
rma itiraz olunması üzerine müttehaz kararın bozulduğu ve 
müştekinin ifade ettiği şekilde ilâmeıı infaz olunmaması key
fiyetinin vârit olmadığı, bilâkis karara göre bu mükellefin zik
rolunan numaralı tarifenin H-2 pozisyonu ile teklif olunduğu 
belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mezkûr kararm tavzihi talebiyle kaza

H elio s E lek trik  ve 

M akiîıa T ü rk  A n o 

nim  Şirketi. 

İstanbul.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

1 7 9 7 5 /1 6 7 2 6  Lût.fi Evren. 

1 8 3 5 6 /1 7 0 8 0  N ecatibey C ad. No. 
5 6 /1 .

Y enişehir - Ankara.

Koalisyon kararı ve ne sebepten verildiği

merciine müracaatta muhtar bulunan dilekçinin vâki isteği 
üzerine komisyonumuzca yapılacak muamele olmadığına karaı 
'/erildi.

Karar No. Karar tarihi

7702 16 . X I . 1953

(Dilekçe özeli : Haksız olarak ya
pılan cvıcklilik muamelesinin ipta
li, 35 - 50 liraya olan terfi tarih
lerinin düzeltilmesi, m ¡iteralcûn 
aylıkları ile farkı maaşlarının 
ö d ( nmesi talebine dair).

Dilekçi : Ankara Defterdarlığı dâvalar ve kalem şefi bu
lunduğu sırada Millî Emlâm Müdürü tarafından, metrûk bu
lunan Alman sefaretinde yapılan bir sirkat hâdisesini Müd
deiumumiliğe bildirmiş olduğundan dolayı unvanı memuriye
tinin mümeyyizliğe, keza memuriyet yeri de değiştirilerek bu 
zatın akrabası olan hususi kalem müdürü Emin Denli tara
fından kendisine tazyik yapılmıya başlandığını, bunun üzeri
ne bizzarure mumaileyhten şikâyete başladığını, bu şikâvetle- 
rinden bir tanesinin her nasılsa gazete sütunlarına intikal 
etmiş bulunmasından bilistifade, siyasi neşriyatta bulunduğu 
iddiası ile ve Hukuk müşaviri de bu yolda imâle olunmak su
retiyle, Memurin Kanununun 9 ncu maddesine istinaden 2 nci 
Asliye Ceza Hâkimliği üzerinde yapılan tesir neticesinde me- 
murivetten tardedilmiş bulunduğunu.

Bilâhara mezkûr hükmün tehiri infazı ve vâki isnadın Af 
Kanunu şumulüne girdiği hakkında hüküm istihsal etmiş bu
lunduğu ha,’ de, yukarda isimleri geçen şahısların bu hükmü 
dahi nazarı itibara almadıklarını, ancak yazılı emir yolu ile 
beraetine karar verildikten sonra 22 .11 .1 9 5 1  tarihinde vazife
sine iade edildiğini beyanla bu şekilde, Teşkilâtı Esasiye Ka
nununa muhalif olarak cerevan eden bu muameleden ve buna 
âmil o’an bu şahıslardan şikâyet ederek hüsnüniyete makrun 
olmıvarak ve tahdidi sinden dol avı yanılmış olan emeklilik 
muamelesinin iptalini ve 4 0  lira üzerinden müterakim maaş
ları ile bu maa^a olan terfiinin 2 7 .X I I .1 9 4 9 , 50  lirava olan 
terfi tarihinin de 2 7 .XII.1952» olarak düzeltilmesini ve bu dere- 
ceve ait 2 avlık farkı maaşının dahi ödenmesine karar veril
mesini istemektedir,

Malive Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 savılı Kanunun 
4 0  nci maddesi ile : 6 0  yadını tecavüz edenler hakkında ku
ramlarınca yaş haddinin uygulanabileceği kabul edilmiş bu-
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lunduğnndan, yaşı mezkûr haddi mütecaviz bulunan dilekçi
nin, bu maddei kanuniyeye tevfikan emekliye sevkında bir 
suiniyet bahis mevzuu olmadığı.

Siyasetle meşgul olmasından dolayı ve Memurin Kanunu
nun 49 ncu maddesine istinaden, alınan karar dairesinde 
hakkında tatbik olunan tard muamelesinde, keza iadei mu
hakeme talebi üzerine verilen karar dairesinde tekrar tavzif 
olunmasında ve bu tarihler arasındaki maaşlarının verilme
mesinde, kanuni şartlan tekemmül etmediği için bidayeten 
terfi ettirilememiş olmasında her hangi bir kanunsuzluk bu
lunmadığı.

örneği eldi olarak takdim edilen ilâmla da mumaileyhin 
bu mevzuda açtığı dâvanın reddedildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara 
bağlanmış olduğu anlaşılan talep hakkında Komisyonumuzca 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7703 16.XI.1953

(Dilekçe özeti : Maliye Vekilinin 
Divanı Âline sevkolunmusı hak- 

kında).

Dilekçi : Oğlunun müdafâasını yapmış ve dolayısiyle gûyı 
Matbuat Kanununa muhalefette bulunduğundan dolayı 20 gün 
hapis ve 333 lira para cezasına mahkûm edilmesindeki maksadı 
belirtmeye çalışarak Sayın Devlet Reisi ve Başvekile yaptığı 
müracaatları ihtiva eden 2 kıta matbuayı da ekli olarak tak
dim ettiğini ifade ve beyanla, zikrolunan broşürlerde de temas 
ettiği üzere Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26, 54 ve 103 ncü 
maddelerine muhalif hareket eden Maliye Vekâleti Hukuk Mü
şavirlerinden Ekrem ve Vasfi adındaki şahısların bu kabil ha 
reketlerini kabul ve tasvibetmek suretiyle bu harekete işti
rak ettiği Ankara Toplu Basın Mahkemesinin 3/953 sayılı dos
yasında bulunan yazı ile de teeyyüt eden Maliye Vekili Haşan 
Polatkan’m Divanı Âliye sevkı için hakkında acele tahkikat 
açılmasını istemektedir.

Başvekâlet cevabi yazısında : Dilekçi hakkında ahnan ma. 
lûmata nazaran, siyasetle iştiglinden dolayı ve mahkeme ka 
rarı ile memuriyetten tardedilip ve sonradan bu kararın kal- 

•dınlması üzerine tekrar hizmete alındığı, bu tarihler arasın
daki müterakim maaşları ile terfi haklarının verilmesi talebi 
ile yaptığı müracaatlarının Devlet Şûrası ve makamat tarafın
dan reddedilmesi üzerine hiçbir ciddî ve hukuki sebebe isna- 
detmeksizin Sayın Cumhurreisi aleyhine dâva açtığı ve bu di
lekçesi ile de Maliye Vekilinin Divanı Âliye sevkını talebetmiş

18003/16756 Lûtfi Evren.
Necati bey Caddesi 

No. 5 6 /1

Yenişehir - Ankara .
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bulunduğu Şikâyet konusunun esasını ve bu hususta cereyan 
eden muameleleri muhtevi notun da ilişik olarak sunulduğu, 
müracaatları ilgili makam ve kaza mercilerince tetkik edilmiş 
bulunması bakımından yapılacak bir muamele olmdığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderacatma göre  

dikkate alınacak değerde görülmiyen vâki talep hakkında ko
misyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmdığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

7704 1C .X I .1953

Rois  
M a  raş 

Abdullah A y  temiz

Sözcü  
T rabzon  

Salih Esad Alpercn

K â tip  

E lâ z ığ  
IIamit Ali Yöney

B ilecik  
İsmail Aşl.ııt

A n k a ra  
Ömer Hilen

B alıkesir  
Ali Fahri İşeri

G üm üşane  
Ahmet Kemal Varınca

M alatya  
A bdülhadir Özbay

Seyhan  

Salim Serçe
U r  fa

Reşit Kemal Tinıuroğlu
Z o n gu ld ak  

Rifat Sivişoğlu

(Dilekçe sayısı : 139)



Dönem : IX

T. B. M. M.
Toplantı: 4

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

$ * y ı : 81 H* —

20 .1 . 1954 Çarşamba

D ilekçe

N o.

6 0 2 4 /5 6 3 4

D ilekçe sahibinin  

adı, soyadı ve adresi

A l i  Şahin.

E renköy B elediye  
m üstahdem lerinden. 

E renkö y - İstanbul.

K om isyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Müstahdeminin 
terfihleri hakkında).

Dilekçi : Yapılan vergi tevkifatından sonra eline geçen 73 
lira ile geçinmek imkânı olmadığını ve çocuk zammından dahi 
faydalanamadığını belirterek müstahdeminin terfihleri esbabı
nın temin buyurulmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Tahsil durumları 
itibariyle maaşlı kadrolara alınmalarına imkân görülemiyen 
dilekçi ve emsallerinin; 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi
ne tâbi müteferrik müstahdemlerden ve bu kanun dışında bı
rakılan kimselerden bulunmaları bakımından ancak bu kanu
na tâbi olanlar için tanınmış olan çocuk zammı; doğum ve 
ölüm yardımlarından faydalandırılmalarına imkân görüleme 
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan vâki talep hakkında komisyonumuzca bir mua
mele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7705 17 . X I . 1953

6 2 3 1 /5 8 0 7  A li  B aşaran .

K a p ta n .

M otu reu lar N am ın a. 

E c ea b at.

(Dilekçe özeti : Çanakkale Ecea
bat arası deniz seferlerine müda
hale olunmaması hakkında!).

Dilekçi : Çanakkale - Eceabat iskeleleri arasında sefer ya
pan vasıtalarının her saat başı ve boş dahi olsa hareket etmek 
zorunda bırakıldıklarından şikâyet ederek Çanakkale Valiliğin
ce alman ve serbest iş erbabının inzibat altına alınması gibi 
terviç olunmıyan bu tedbir ve kararın kaldırılmasını istemek
tedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis konusu tari
fenin meriyetten kaldırılarak sefer adedinin de ikiye indirilmek 
suretiyle şikâyetin bertaraf edilmiş bulunduğu.

Komisyonumuzun 22 . XII . 1952 tarihli toplantısında mez-



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

kûr muamelenin müstenidi olan mevzuatın bilinmesine lüzum 
görülerek bu bapta yazılan tezkereye karşılık alman yazı ile de:

1950 yılına ait zikrolunan tarifenin, belediye encümenince 
tanzim edilerek 2 . V . 1951 tarihinde yürürlükten kaldırıldığı, 
halen mer’i bulunan tarifenin de gene aynı encümence hazır
lanıp ve tatbik edilmekte bulunduğu ve bu tarife örneklerinin 
ekli olarak takdim kılındığı belirtilmektedir.

2 . VI . 1953 günü komisyonda hazır bulundurulması iste
nilen vekâlet mümessili zikrolunan günde davete icabet ede
memiştir.

Mezkûr vekâletten ahiren alman bir tezkere ile de : 1580 
sayılı Kanuna göre böyle bir tarife yapmanın ve buna icbar 
etmenin mümkün bulunmadığı neticesine varılarak idari bir ka
rar olan encümen kararının gene aynı heyetçe kaldırılması hu
susunda yazılan tahrirata karşılık Çanakkale Valiliğinden alı
nan cevaba merbut encümen kararı ile : «İş hayatının geniş
lemiş bulunması dolayısiyle; yolcu nakliyatının kesafet peydah 
ettiği ve yolcuların buna göre işlerini tanzim etmeleri mucip 
sebebi ile eski kararda ısrar olunduğu» bu kararın; ancak ilgi
liler tarafından Devlet Şûrasına açılacak bir dâva ile iptal 
ettirilebileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görül
mediğine karar verildi.

Krar No. Karar tarihi

7706 17 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : Açtığı tapu iptal 
ve men’i müdahale dâvalarının
7 yıldır neticelend,irilmediğinden 
ve kendisine fena muamele yapıl
dığından şikâyet).

Dilekçi : Edremit Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı tapu 
iptal ve men’i müdahale dâvalarının bu mahkemece, 7 yıldır ne- 
ticelendirilmediğinden. keza hukukunun sıyanet olunmayıp 
gadre ve fena muameleye mâruz bırakıldığından bahis ve şikâ
yetle gayrimenkullerinin kendisine teslimini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Açılan dâvalar müna
sebetiyle cereyan eden muamelelerde usul ve kanuna aykırı bir 
cihet görülmediği bittetkik anlaşılarak bu cihetin dilekçiye de 
tebliği için Burhaniye Müddeiumumiliğine yazıldığı, fena mua
mele yapıldığı iddiasının keza sabit olmamasına binaen bu hu
sustan dolayı da tâyini muameleye mahal görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkmda

1 1 1 9 7 /1 0 4 1 7  H . İbrah im  Tekkol.

U ncu Çanakkalel i 
İbrah im  nezdinde. 
E d rem it.



Dilekçe
No.

1 4 9 3 / 1397 

1 2 8 1 7 /1 1 9 2 7  
1 5 9 0 6 /1 4 8 5 2  
J6 1 8 4 /1 5 1 1 4  

5509

komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmediğine ka
rar verildi.

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

Karar No. Karar tarihi

7707 17 . XI . 1953

İhsan Ö roğlu . (Dilekçe özeti : İadei memuriyeti-
B ele d iye F e n  iman u >ıt mütaalik bulunan 1937 tarihli
ru. Danıştay ilâmının infazı hususu -
Bolu. n m  karara, bağlanması hakkında).

Dilekçi : İzmir Belediyesindeki memuriyetine iade olunması 
hakkında Danıştaydan aldığı 26 . XI . 1937 gün ve 33/969 sayılı 
ilâmı infaz etmiyen o tarihteki belediye başkam Behçet Uz’un 
bu sebepten dolayı tahtı muhakemeye alınması keza Danıştay 
Umumi Heyetince 22 . V . 1941 gün ve 198/139 sayı ile karara 
bağlandığını ancak mumaileyhin Denizli Milletvekili bulunma
dı hasebiyle duruşmasının Devre sonuna bırakılması hususunun 
da keza Yüksek Meclisin 1289 sayılı kararı ile mukarrer bulun
duğunu belirterek, arzettiği bu safahata rağmen lehine müt- 
tehaz ve kesbi katiyet etmiş bulunan mezkûr ilâmın e l’an infaz 
olunmamış bulunması itibariyle; Yüksek Meclise vâki müra
caatı üzerine her ne kadar Dilekçe Komisyonunun 6950 sayılı 

. cevabi yazısı ile; tekrar Danıştay’a müracaatı lüzumu bildi
rilmekte ise de bunun bir zühul eseri olmasına binaen mezkûr 
ilâmın Anayasa hükümleri dairesinde infazı cihetinin karara 
tıağlanmasım istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazılarında : Mezkûr Danıştay 
ilâmının gönderildiğinden ve kısaca muhtevasından bahsile; 
dilekçinin o tarihte ve kadrosunun lâğvını mütaakıp fen heyeti 
ressamlığına tâyin olunup bu vazifesinin de lâğvı üzerine 
kadro harici bırakıldığı ve kendisine tahriratta açıklanan ka
nuni duruma binaen açık maaşı verilemiyeceği netice ve ka
naatine varıldığı, keza kendisinin bu arada muhtelif yerlerde 
vazife kabul ederek maaş veya ücret almış ve halen de vazifede 
bulunması dolayısiyle hakkında yapılacak bir muamele olma
dığı bildirilmektedir.

Dosyada bulunan mevzuubahis ilâmın hüküm fıkrasında 
ezcümla : «-Belediye memur ve müstahdemleri nizamnamesinin 
37 nci maddesinde gösterilen nizami mezuniyetin verilmemiş 
olduğu anlaşılmasına ve dâvacmın memuriyeti lâğvedilmiş ol
mayıp unvanı memuriyetinin tebeddül ettiği tebevyiin etme
sine mebni miittehaz muamelenin re f’ine ve aynı mahiyette olan 
fen memurluğuna tâyini lâzımgeleceği» sarahaten belirtilmiş 
ı e dilekçinin zikrettiği ve incelenen Yüksek Meclis karan da 
vâki beyanatım müeyyit bulunduğu görülmüştür.

Aynı Vekâletin vâki ikinci işarında : Devlet Şûrası kararı 
üzerine; mumaileyhin tekrar memuriyete alınması hususundaki 
belediye reisliği yazısına istinaden valilikçe Nafia Vekâletine
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

15166/14165 Ishak Bostanoğlıı.
Zurbano - 74. 
Madrid - İspanya.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

yapılan teklife mezkûr Vekâletçe verilen cevapta:
«Vilâyetiniz belediye kondoktorluğuna tâyini teklif olunan 

İhsan öroğlu ’ndan alman 7 .1 .1943 günlü dilekçede : Muva
fakati -alınmadan yapılmış bulunan bu vazifeyi kabul etmi- 
yeceğini bildirdiği» belirtilmekte.

Adı geçenin verilen vazifeyi kabulden istinkâf eylediği ve 
hüküm tarihi ile bu gün arasında 10 seneyi mütecaviz bir za
man geçmiş ve mumaileyhin bu arada başka yerlerde de vazife 
almış olması itibariyle belediyece bu şahsa tfir vazife 
verilmesi mecburiyeti olmadığı valiliğin işarına atfen bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis konusu ilâmın infazı esbabına 
tevessül edilmiş ve dilekçinin halen de aynı mahiyette bir va
zifede bulunmakta olmasına binaen talep hakkında bir mua- 
.nele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7708 17 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : Tekrar vatandaş
lığımıza kabul olunması hakkın
da).

Dilekçi : 'Aslen Kayserili olup peder ve validesinin vefatı 
üzerine küçük yaşta Kahire de bulunan akrabalarının yanma 
oradan da Madrid’e giderek 8 senedir burada ticaretle iştigal 
ettiğine ve bu hayatının şerefli ve vakur bir Türke yakışır 
şekilde ve vatan hasreti içerisinde geçmekte olduğunu ifade 
ederek Türk vatandaşlığından ıskatına dair olan kararın bir 
kere de Yüksek Meclisçe incelenmesini istemektedir.

Dışişleri Vekâletinin yazısına bağlı Madrid Elçiliği ve Bar- 
selon başkonsolosluğu yazılarında; ezcümle:

Mumaileyhin Dilekçe Komisyonuna ve Devlet Şûrasına gön
derilmek üzere vermiş olduğu dilekçeleriyle melfufatmın gön
derildiği ve kendisinin memlekete karşı bağlılık hisleri bulun 
duğu ve Ispanya’da oturduğu müddetçe kötü bir halinin do 
görülmediği belirtilmektedir.

İçişleri Vekâletinden alman cevabi yazısında: 1908 Kayseri 
doğumlu olan dilekçinin 1911 yılında pederi ile birlikte yurt 
dışına çıktığı ve gönderilen beyannamesine nazaran buralardaki 
konsolosluklarımıza kaydmı yaptırmamış olması itibariyle; 
durumuna uyan 1312 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin son 
fıkrasına göre 2 . 3 .  1950 tarihli Vekiller Heyeti kararı ile va
tandaşlığımızdan ıskat olunduğu ve açtığı idari dâvanm da 
derdest bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Gerek kaza merciine intikal etmiş bulun
ması ve gerekse mahiyeti itibariyle talep hakkında; komisyo-



Dilekçe
No.

12257/11389

12258/11390
14121/13157

-  5 -
Dilekçe sahibinin

adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

numuzca bir muamele ifasına mahal görülmediğine karar' 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7709 17 . XI . 1953

Ahmet Tunca. 
Yanık Köyünde. 
Sapanca.

(Dilekçe özeti : Malaliyet maaşı 
bağlanması hakkında).

Dilekçi : İştirak ettiği muhtelif harblerde kol ve ayağın
dan sakat kalmış bulunduğunu ifade ederek kendisine yar
dımda bulunulmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
bugüne kadar her hangi bir müracaatı mesbuk bulunmadığı 
için şimdi gereken muameleye tevessül edildiği, durumu iti
bariyle 1325 tarihli ve 551 sayılı Kanunlara giren bir mâlûli- 
yeti tesbit edildiği takdirde emsali misüllû kendisine maaş 
bağlanacağı bildirilmektedir^

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7710 17.XI.1953

Bahri Sipahioğlu. 
V II. Kolordu III.
S. de. Harita Yarba
yı-
Diyarbakır.

(Dilekçe özeti : Cezai mahiyette 
nakledilmiş bulunduğu mahalli 
memuriyetinden alınması hakkın
da).

Dilekçi : Kumar oynama isnadından dolayı sevkedilmiş 
bulunduğu mahkemeden beraet etmiş bulunmasına rağmen 
bu sebeple ve cezai mahiyette gönderilmiş olduğu Diyarbar 
kır’dan el’an geri alınmamakta ısrar olunmasındaki isabet
sizliğe ve kanunsuzluğa temas ederek bu tâyin emrinin iptal 
olunup, evvelki vazifesine iade edilmesini veyahut Harita  ̂
Genel Müdürlüğünde bir vazifeye tâyin edilmesini istemek
tedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Tâyin mua
melesinde sürgün edilmenin bahis mevzuu olamıyacağına işa»- 
ret olunduktan sonra ¡askerî hayatının çoğu Ankara’da ve 4 
senesi Çankırı’da geçmiş bulunan dilekçinin zikrolunan sebep 
dolayısiyle nakledildiği yeni birliğinden hiçbir sebebe istinat 
olunmaksızın yerinin değiştirilmesinin prensip harici olduğu 
ve beraet etmiş bulunmasının da Ankara’ya alınması için bir 
sebep teşkil etmiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bu
lunan dilekçinin vâki talebi üzerine Komisyonumuzca bir



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

12259/11391 Rıza Külâhcıoğlu.
Kerimdedemektep 
209. So. No. 7. 
Konya.

12262/11394 Abdullah Büber.
Piraziz Göçekali Kö
yünde.
Bulancık - Giresun .

muamele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

7711 17.XI.1953

(Dilekçe özeti : Mesken masuniye
tinin ihlâl olunduğundan şikâyet).

Dilekçi : Hiçbir vergi borcu olmadığı halde adına tahakkuk 
ettirilen 280 kuruş Arazi Vergisi borcundan dolayı kanuni for
malitelere riayet etmeksizin ve kendisinin bulunmadığı bir sı
rada evine girerek bâzı eşyalarını götüren ve dolayısiyle mes
ken masuniyetini ihlâl etmiş bulunan tahsildar hakkında ica- 
beden kanuni takibatta bulunulmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Görevlerini kötüye 
kullandıkları bildirilen tahsildarlar hakkında vâki iddia üze
rine yaptırılan tahkikat neticesinde, vilâyet idare heyetince 
meni muhakeme kararı verildiği. Yapılan haczin mumaileyhin 
kayınvalidesinin evinde oturmakta olan Rahime adına ve mev
zuat dairesinde tatbik edilmiş bulunduğu ve müştekinin bu 
vaziyetten münfeil olarak bu şikâyeti yapmış olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

7712 17 . X I . 1953

( Dilekçe özeti : Arazi ve iş temini 
hakkında).

Dilekçi : Uzun yıllardır yarıcı olarak, üzerinde emek saf
fetmiş oldukları arazinin sahibi nüfuz Ömer Kelleci ve oğlu 
tarafından elinden alınarak perişan bir durumda bırakıldığını 
ifade ederek, mezkûr arazinin kendisine iade edilmesini, ayrı
ca borçlanma, iskân ve sair suretle kendisine aarazi verilmesini 
istemektedir. *

Başvekâlet cevabi yazısında : Mevzuubahis toprağın adı ge
çen şahıs tarafından satınalınması üzerine dilekçinin yarıcılık 
durumuna nihayet verildiği.

Bulancık bölgesinde henüz arazi dağıtımına başlanmamış ol
duğu için de kendisine münferiden toprak verilmesine imkân 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre



— 7 —
Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7713 17 . X I . 1953

12263/11395 Halide Veziroğlu.
Turgutreis Malı.
Beştepeler So. No. 
28.
Ankara.

(Bilekçe özeti : Ankara İmar Mü
dürlüğünden şikâyet).

Dilekçi : Sahibi bulunduğu arsası üzerine Ankara İmar Mü
dürlüğünün alakasızlığı yüzünden 4 yıldır ev yaptıramadığın
dan tazallümühal ederek bu haksız muameleye son verilmesini 
istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin; bu mev
zuda belediye aleyhine mahkemeye müracaat etmiş bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikâl etmiş bulunduğ-u 
anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7714 17 . X I . 1953

12264/11396 Müfit Cemil Arkan. 
Kadıköy Rıhtım 
Cad. Raifbev Ap. 
Daire 1.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Emeklilik 
nm tanınmasına dair).

hakkı-

Dilekçi : 38 senelik bir hizmet neticesi düçar olduğu hasta
lık yüzünden ve sadece 1946 - 1950 yıllan arasında geçen 4 se
ne 4 aylık maaşlı hizmeti nazan itibara alınmak suretiyle, 
emekli hakkı tanınmaksızm mâlûlen tekaüde sevkedilmiş bu
lunduğundan tazallümühal ederek mesbuk hizmetlerinin na
zarı itibara alınarak bu hakkının tanınmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : 788 sayılı Me
murin Kanununun 84 ncü maddesiyle tanınan ve müstahak 
bulunduğu 6 aylık sıhhi mezuniyeti hitamında devam eden 
hastalığına binaen, 5434 sayılı Kanunun 47 nci maddesine tev
fikan mâlûlen emekliye sevkedilen dilekçinin; bu mevzuda 
açtığı idari dâvanın Devlet Şûrasınca reddedilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup ve Dev
let Şûrasından dahi geçtiği anlaşılan talep hakkında komisyo
numuzca bir muamele ifasına mahal görülmediğine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

7715 17 . X I . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

( Dilekçe özeti : Medeni Kanunun 
¡47 nci maddesinde değişiklik ya
pılması veyahut şehit aileleri me- 
yanında kendisine yardım yapıl
ması hakkında).

Dilekçi : Kanuni eşkâl dairesinde kendisine evlât edindi
ği Süleyman Liman’ın Kore’de şehit düştüğünden, Me
deni Kanunun 447 nci maddesinden bahisle kendisine 
maaş bağlanmadığından bahsile, mezkûr maddei ka- 
nuniyenin değiştirilmesini, mümkün görülmediği takdirde şe 
şit aileleri meyanrnda kendisine de yardım yapılmasını iste
mektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 
cevabi yazısında : Babalık durumu itibariyle; 5434 sayılı Ka
nunun 67 nci maddesinde yazılı dul ve yetimler meyanında bu- 
lunmıyan dilekçiye bu kanunun 66 nci maddesi dairesinde ay
lık bağlanmasının mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Gerek yeni bir kanun teklifi bakımın
dan ve gerekse yardım mevzuunda komisyonumuzca yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7716 17 . XI . 1953

(Dilekçe özeti : Yardım yapılması 
re tedavi ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : 12 küsur senedir çalışmakta olduğu Ereğli Kö
mür İşletmesinden musab olduğu akciğer hastalığından dolayı 
ve birçok haklan ketmolunmak suretiyle çıkarıldığını ve has
talığının meslek hastalığı olarak kabul edilmediğini ifade ede
rek tedavi ettirilmesini ve kanuni olan yardım hakkının tanın
masını istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Musab olduğu has
talığın Sıhhat Şûrasının 432 sayılı Karan ile dahi ve nihai 
olarak meslek hastalığından mâdut bulunmadığı belirtilmiş ol
duğundan dilekçiye; 4772 sayılı Kanuna tevfikan yardım yapıl
masına kanunen imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına ; dilekçi
nin kaza merciine dahi mküracaatta muhtariyetine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

12268/11400 Sezai Taşkın.
Meydan Kapı Mah. 
de. Yüksek Kaldı
rım No. 34. Hanede. 
Sinob.

12266/11398 Numan Liman.
Emmioğlu Mah. 
Fabrika Cad. No. 
(7).
ödemiş.

7717 17 . X I . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

12269/11401 İsmail Sümer. 
12391/11509 Fakidede Mah. de. 
13916/12959 No. 12.

Konva.

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : ladei memuriyet 
ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : İlişik olarak takdim ettiği raporla da sabit bu
lunduğu üzere sıhhi durumu vazife görmesine mâni olmadığı 
halde tertip olunan bir rapora istinaden ve haksız yere emek
liye sevkedildiğinden şikâyet etmekte ve Jandarma Genel Ko
mutanlığındaki dosyasının celbi ile tetkik ve iadei memuriyet 
ettirilmesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin; İzmir As
kerî Hastanesinden verilip ve Millî Savunma Vekâleti Sağlık 
Dairesince tasdik olunan 31 . VIII . 1949 tarihli rapora isti
naden emekliye sevkedilmiş bulunduğu. İddiası veçhile bu mu
amelenin parti ihtilâfı ile ilgili olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan ta
lep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7718 1 7 .X I .1953

12271/11403 İbrahim Yurtseveri 
ve ar.
Pirkinik Köyünde. 
Sivas.

(Dilekçe özeti : Hâzineye olan 
borçlarının terkini hakkında).

Dilekçiler-: Borçlandırılmak suretiyle kendilerine verilmiş 
olan arazilere ait alacağın terkini ile tesis olunan ipoteklerin 
ref’ini istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin; yerli 
ahaliden bulunmaları itibarı ile 4062 sayılı Kanundan fayda
landırılan göçmenler gibi borçlarının kaldırılmasına kanuni im
kân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
Komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7719 17 . X I . 1953

12273/11405 İbrahim Yılmaz.
Gazlıçeşme Demir 
hane Cad. So. No.
15. Berber İsmail 
nezdinde.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : İskân yardımı y a - 
l> i İması lwkkında).

Dilekçi : 1949 yılında yurda gelen Bulgaristan göçmenlerin
den olup, müracaatına karşılık iskân yardımı yapılamıyacağı- 
nın bildirilmiş olmasındaki isabetsizlikten .bahisle; 1950 - 1951 
yıllarında gelen göçmenler gibi kendisinin de bu kanuni haktan 
faydalandırılmasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Serbest göçmen ola
rak yurda geldiği ve saatçilikle iştigal ettiği anlaşılan di
lekçiye 2510 sayılı Kanunun 15 nci maddesine tevfikan ve an-
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cak imkân bulunduğu takdirde bir arsa verilmesi hususunun 
valiliğe yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
Komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına, dilek
çinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

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

7 7 2 0  17 . X I . 1 953

1 2 2 7 8 /1 1 4 1 0  îsa  özd em ir . 

ve ar.

M anifaturacı Ahm et  

Eliyle.
O evhan.

( Dilekçe özeti 
hakkında).

Arazi verilmesi

Dilekçiler : Topraksız çiftçilerden bulunmalarına binaen 
acilen topraklandırılmalarını istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Program gereğince 
toprak tevziatına başlanıldığı vakit yetkili toprak komisyonuna 
başvurmaları lüzumunun dilekçilere tebliğ edilmiş bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre ta
lep hakkında Komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal ol
madığına karar verildi.

Kar al No. Karar Tarihi

7 7 2 1 17  . X I . 1953

1 2 2 7 0 /1 1 4 1 1  A l i  G üldür.

Paşa M ah. 126. 
So. N o . 16. 
A khisar.

(Dilekçe özeti : inhisar bâyiliği 
yapmasına mümanaat eden Akhi
sar Belediyesinden şikâyet).

Dilekçi : 20 yıldır sigara bâyiliği yapmakta bulunduğu; be
lediye arsası üzerinde kâin kulubesinde bu kere belediye reisi
nin bir başkasını himaye etmesi yüzünden icrai faaliyet etmesi
ne mumaniat olunduğundan şikâyet etmektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Belediye encümeni 
kararma karşı alâkalının şahsi hak noktasından kaza merciine 
müracaat etmesi icabettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7722 17. X I . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

1 2 2 8 1 /1 1 4 1 3  M ehm et Ceylân.

O ğuzeli K öyün de. 

C ihanbeyli.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

( Dilekçe özeti : Cihanbeyli kazasî 
Zıvarık Nahiyesi Müdürü Veh
bi’den şikâyet)

Dilekçi : Cihanbeyli Zıvarık Nahiye Müdürü Vehbi’nin gay- 
rikanuni ve gayrimeşru menfaatler peşinde koştuğunu hâdise
ler zikretmek suretiyle belirterek hakkında icabeden tahkika
tın yapılmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen müdür 
hakkında yapılan tahkikat üzerine kaza idare heyetince veri 
len meni muhakeme kararının vilâyet idare heyetince dahi tas
dik edilmiş bulunduğu ve bu baptaki kararların ilişik olarak 
gönderildiği bildirilmektedir.

G-ereği düşünüldü : Kanuni icabı yapıldığı anlaşılan talep 
hakkında ayraca komisyonumuzca yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7723 17 . X I . 1 9 5 ?

12282/1.1414 Ali İhsan Eî'u (Dilekçe özeti : Serik müddeiumu-
Avukat Talât Tuğ misinden şikâyet).
eliyle. Ceza Evinde. 

A n ta ly a .
Dilekçi : Şoförlükle iştigal edip, bir kamyon kazası dola- 

yısiyle derdest bulunan muhakemesi sırasında gûya zabıtaya 
hakaret etmiş bulunduğundan dolayı bigünah olarak 6 ay hap
se mahkûm edildiğini, işbu mahkûmiyet kararında Serik Müd
deiumumisinin kendisine karşı izhar ettiği husumet ve icap- 
sız hareketlerin müessir olduğunu belirterek gereken tahkika
tın yaptırılmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Tedbirsizlikle ölü
me sebebiyet vermekten sanık ve tutuk olan müşteki; mah
kemeye getirilmekte iken kaçması ihtimaline karşı bileklerine 
kelepçe takan merkez jandarma karakol komutanına hiddetle
nerek hakaret etmesi üzerine 3005 sayılı Kanuna tevfikan aley
hine âmme dâvası açılıp, mahkûmiyetine ve ölüme sebebiyet 
verme suçundan firar halinde iken yakalanması nazarı itibara 
alınarak da tevkifine karar verildiği, hükmün sanık tarafından 
temyiz edilmiş bulunduğu, câri işlemlerde usul ve kanuna ay
kırı bir cihet bulunmadığı gibi C. savcısının iddia olunduğu 
şekilde hareket ettiği hakkında hiçbir delil bulunmadığından 
bu mevzuda da bir muamele ifasına mahal olmadığına dair olan 
düşüncenin tasvibedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına, mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7724 17 . X I . 1963



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

1 2 2 8 3 /1 1 4 1 5  H aşan  A y d o ğ a n .

G elik K aradoğan  

O cağınd a V in ççi. 
E r e ğ li K öm ürleri  

işletm esi. 
Zo ndu ld ak .

1 2 2 9 0 /1 1 4 1 9  I lu sa m  A y d ın  ve İz 

zettin  O ğu r K oçlıisar  
C am i îm am  ve H a ti 

bi.
K ızıltepe.

1 2 2 9 1 /H 4 2 0  O sm an K araca.

S a rıy e r  bekçilerin

den.

U zunfıst-ık So. N o. 
15 te.

B ü yü k d ere - İsta n 

bul.

(Dilekçe özeti : Evinin yıktırılma
sı hakkmdaki Ereğli Kömür İşlet 
mesi karanmn durdıurulması hak
kında ).

Dilekçi : Çalışmata olduğu Zonguldak Ereği Kömür İşlet
mesi Gelik mevkiinin ücra bir köşesine yaptırmış olduğu evin 
yıkılması için mezkûr İşletme tarafından verilen kararın dur
durulmasını veyahut tehir edilmesini istemektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : İşletmenin tek
nik ve idare elemanlarının ikametine tahsis olunan bir yer
de dilekçi taralından yapılan bu gecekondu hakkında İşletme 
emniyeti noktasından kanuni muameleye tevessül edilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar olan 
dilekçinin vâki talebi üzerine komisyonumuzca yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7725 17 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : Ücretlerinin artı
rt iması hakkında).

Dilekçiler : İfa ettikleri imamet ve hitabet vazifelerinden 
dolayı almakta oldukları 60 lira ücretin kifayetsizliğinden bah- 
sile artırılmasını istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçilerden İzzettin Oğur’- 
un ücretinin 1952 yılında 75 liraya çıkarıldığı, Hüseyin Aydın 
ise 26 . V I I . 1951 tarihinde 60 lira ücretle tâyin edilmiş bulun
duğundan şimdilik ücretinin artırılmasına imkân bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. K a ra r  tarih i

7726 17 . X I . 1953

( Dilekçe özeti : Ücretlerinin öden- 
tıifsi hakkında).

Dilekçi : Vâki bir yolsuzluk yüzünden 6 aydır bekçi ücret
lerinin verilmediğinden tazallümühal ederek bir an önce öden
mesi için emir verilmesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Muntazam tahsilat 
yapılamaması ve bekçi muhasibinin zimmetine para geçirmesin
den dolayı maaşları verilemiyen bekçilere yapılacak tahsilât 
fazlası ve 1951 yılı bakayasından toplanacak paralarla maaşla-
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Dilekçe Dilekçe .sahibinin

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

nmn verilmeye çlışılacağı bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 

komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

7727 17 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : İskayı talebine 
dair).

Dilekçi : Bulgaristan’dan serbest göçmen olarak yurda gel
diğini ve aile efradı içerisinde yalnız kendisinin çalışabilecek 
bir durumda olduğunu ifade ederek Hazine tarafından satılığa 
çıkarıldığını duyduğu Bursa - Mudanya Demiryolu bekçi bina
sının kendisine verilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : İskân mevzuatı müvacehesin- 
deki durumu itibarı ile iskân hakkına sahip kimselerden bulun
duğu takdirde dilekçinin de emsalleri ile birlikte bir an evvel 
iskânının sağlanman hususunun Bursa Valiliğine yazıldığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
Komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

• Karar No. Karar tarihi

7728 17 . X I . 1953

(Dilekçe özeti ; İskân hakkına 
dair).

Dilekçi ; Mübadil sıfatı ile kendisine iskân yardımı yapıl
masını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : 885 sayılı Kanunun 
muvakkat maddesinde yazılı müddet içerisinde müracaat ettiği, 
yardıma muhtaç ve çiftçilikle iştigal etmekte bulunduğu takdir
de dilekçiye ev yeri ve toprak verilmesi hususunun Kırklareli 
Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

12298/11426 Mazlûm Kahraman.
Dindoğru Malı. Kış
la So. Aşçı Mustafa 
evinde.
Babaeski.

12295/11424 Feyzullah Şenol.
Defterdarlık Verpi 
memurlarından. 
Bedri Akbuhıt. 
iliyle.
Bursa.

7729 17 . X I . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

12299/11427 Özhan İnce ve ar.
Teknik Üniversitesi 
Öğrenci Yatı Yur
dunda.
Gümüşsüyü - İstan
bul.

(Dilekçe özeti : Yeni imtihan reji
mi hakkında).

Dilekçiler : Senatonun 13. X I I . 1951 tarihli bir kararı ile 
değiştirilen İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Yönetmeliği
nin 3 ncü maddesine mütenazır olarak bütün fakülte yönetim 
kurulları eski rejimde mevcut olan baraj rejimini kaldırmış bu
lundukları halde aynı üniversite bünyesi içerisinde bulunan İn
şaat Fakültesi Yönetim Kurulunca; kendi durumlarında olan 
1950 - 1951 ders yılı öğrencileri için zikrohınan imtihan sistemi
nin kaldınlmadağından bahis ve şikâyet ederek; bu hususta 
âdil bir karar verilmesini istemektedirler.

Milli Eğitim Vekâletinin cevabi yazısına bağlı Teknik Üni
versite Rektörlüğü tezkeresinde : Mezkûr değişikliğin; yıl içe
risinde yapılmış bulunması dolayısiyle, vaktin ilerlemiş olması 
ve aynı yönetmeliğin yürürlükte olan devam şartları ve bu fa
külte öğretim talimatnamesi icaplarından ötürü dilekçi ve ar
kadaşları hakkında; 1950 - 1951 ders yılı için tatbik olunamı- 
yacağraın kararlaştırılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanuni ve muhik sebeplere istinadetti- 
ği anlaşılan Fakülte Yönetim Kurulu kararı üzerine komisyo
numuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

7730 17 . X I . 1953

çileri.
İzmit.

12302/11430 Cemil Temel ve ar. (Dilekçe özeti : Aylıklı kadroya
P. T. T. Muhabere- alınmaları hakkında).

Dilekçiler : Bütçenin D cetveline dâhil, ücretli memurlar
dan bulunmalarına ve almakta oldukları ücretlerin kifayetsiz
liğine binaen vâki mağduriyetlerine işaret ederek gördükleri 
PTT muhabere hizmetinin ehemmiyeti nazarı itibara alınmak 
suretiyle aylıklı kadroya alınmalarını istemektedirler.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Aylıklı memur 
kadrosuna geçecek olanların 3656 sayılı Kanunun 17 nci mad
desine tevfikan müsabaka imtihanına tâbi tutulmaları icabetti- 
ği, dilekçilerin böyle bir imtihana tâbi tutuldukları hakkında 
dosyalarında bir malûmat bulunmadığı gibi bu hakkı ihrazet- 
miş bulunanların dahi kadro imkânsızlığı bakımından aylıklı 
kadroya nakillerine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7731 17 . X I . 1953
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(Dilekçe, özeti : 32 numaralı Top
rak Komisyonu ve, köy muhtwnn- 
d(iv şikâyet).

Dilekçiler : Her birerlerinin çiftçi ve kalabalık bir aileyo 
sahip olduklarım belirterek; muhtarın doğru hareket etme
mesi yüzünden imar ve ihya ettikleri arazilerden bir kısmı
nın ellerinden alındığı gibi tevziattan da faydalandınlmadık- 
lanndan bahisle haklarının korunmasını ve icap eden ciddi 
tahkikatın yaptırılmasını istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçilerin her birinin 
çiftçilikle olan alâka ve münasebeti ve ellerindeki arazi mik
tarı ayn ayrı belirtildikten sonra; mezkûr köyde 80 dönüm 
olarak tesbit edilmiş bulunan arazi normunun fevkında arazi 
işgal etmiş bulunanların ellerindeki bu fazla toprakların da 
5618 sayılı Kanunun 7 nci maddesine tevfikan tevzie tâbi tu
tulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
Komisyonumuzca tâyini muameleye mahal görülemediğine ve 
dilekçilerin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetlerine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

7732 17.XI.1953

(Dilekçe özeti : Tekrar orman ba
kım memurluğuna tâyin talebi 
hakkında).

Dilekçi : Yapılan tensikat dolayısiyle çıkarılmış oüduğu 
orman bakım memurluğuna tekrar alınmasını istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Kadrosuzluk sebe
biyle açıkta kalan dilekçinin; mevcut kadrolara bilgi ve ba
şarısı görülenlerin tâyin edilmiş bulunması bakımından bun
lara nazaran daha dûn vasıfta olanlar meyanmda bulunan 
dilekçinin yeniden tâyininin uygun görülmediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Mahivetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında Komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7733 17.XI.1953

(Dilekçe, özeti ; Aylık bağlanması 
hakkında).

Dilekçi : Malatya Mensucat fabrikası işçilerinden iken te
kaütlük muamelesi derdest bulunduğu bir sırada vefat eden

12310/11438 Dursun Anıtsa.
Hurmalı Mah. 148 
So. No. 122.
Adana.

12306/11436 Mahir Erbay.
Burhaniye Köyünde* 
Feke.

12303/11431 Şükrü Hör. 
ve ar.
Kozacı Köyünde. 
Günyüzü - Sivrihi
sar.
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teyzesine ait sigorta aylığının, mezburenin yegâne vârisi bu
lunması hasebiyle kendisine tahsis edilmesini istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : 5417 sayılı Kanuna 
göre, ölen sigortalının yalnız eşi, çocukları, ana ve babasına 
İhtiyarlık Sigortasından aylık bağlanması mümkün bulundu
ğundan sigortalı Hanife’nin yeğeni olan dilekçiye bu bakım
dan tahsis yapılmasına kanuni imkân olmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Mevcut Kanun hükmü muvacehesinde 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal ol
madığına ve dilekçinin kaza merciine dahi müracaatta muhta
riyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Uilekç« Dilekçe «ahi binin
No. udi, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

7734 17 . XI . 1953

12311/11439 Nasır Vurgeç. (Dilekçi özeti : Teğmenlik nasbi-
82. No. D. Ve. Ş. um düzelt ilme si hakkında).
Teftiş Kumlu Bas- , .............................  ...., Dilekçi : Teğmenlik nasbinin düzeltilmesi ıcm 1938 yılında;kanı. _ _  . . .  , , .Son Tetkik Mercime yaptığı müracaatın personel dairesince

kanuni ve vazifeli, merci olan Askerî Şûraya gönderilmesi do- 
layısiyle, 60 günlük kanuni müracaat müddetinin gecikmesine 
sebebiyet verildiğinden ötürü mağdur edilmiş olduğunu ifade 
ederek, sicilinin alay kumandam tarafından 25 gün geç gön
derilmesinden ve yukarda belirtilen ihmalden ileri gelen bu 
mağduriyetin giderilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin; 
Millî Mücadeleye 1337 yılında iltihak etmiş bulunması itibarı 
ile 10 Ekim 1336 tarihinde yükselme derecesine girmiş olma
sına rağmen ancak 1337 yılından sonra terfii nazarı itibara 
alınıp ve bunu temin edecek olan sicili de 25 Mart 1338 tari
hinde düzenlenmiş olduğundan 1 Eylül 1338 tarihinden mute- 
beren üsteğmenliğe ve buna nazaran da diğer rütbelere yük
seltilmiş olduğu, Askerlerin zatişlerine taallûk eden dâvaların 
Askerî Şûrada değil, 3410 sayılı Kanuna tevfikan Askeri Yar- 
gıtayca karara bağlanması icabettiği mumaileyh tarafından bu 
mercie müracaat edilmemiş bulunduğu, velevki üsteğmenlik 
nasbi isteği veçhile 1 Mart. 1338 e götürülse bile bunun albay
lık rütbesine her hangi bir tesiri olamıyacağr belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bir ihtilâf 
konusuna taallûk eden vâki talep hakkında komisyonumuzca 
bir muamele ifasma mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7735 17 . X I . 1953
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12312 /11440  E m iııc  Sarı.
Esk i M alı. den. 

Şelıit Kıza Karısı. 
Devrek.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. iidı, soyadı ve adresi

( Dilekçe özeti : Tütün ikramiyesi 
hakkında).

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde şehit olan kocasından do
layı almakta olduğu tütün ikramiyesinin azlığından şikâyet ede
rek bunun ay beay verilmesini veyahut artırılmasını istemek
tedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 1485 sayılı 
Kanuna tevfikan verilmekte olan ikramiyenin miktarı bâzı te
kel maddelerinin yıllık satışından elde edilen beyiye hasıla
tına göre taayyün etmekte bulunduğundan bunun ay beay ve
rilmesine, keza artırılmasına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehe
sinde talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muame
le olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

7736 17 . X I . 1953

12313, 11441 Şevket A v c ı. (Dilekçe özeti : Maluliyet maaşı
Susuz K öyünde. haf/lanvıası hakkında).
Savsat. Dilekçi : İhtiyat askerliğini yapmakta iken kolundan sa

katlandığını ve dolayısiyle geçimini teminden âciz kaldığını 
ifade ederek kendisine mâlûliyet maaşı bağlanmasını istemekte
dir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Alman ra
porlarına nazaran ârızası 551 sayılı Kanunun Emraz Cetveli
ne girmediği anlaşılan dilekçiye mâlûliyet maaşı bağlanmasına 
kanuni imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına ve di
lekçinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7737 17 . X I . 1953

12320 /11444  M u za ffe r  K a y a . (D ilek ç i ö ze ti : P a r«  eczasın ın  tak-
13041 12146 H am si K öyü n d en . sille- tahsili h a k k ın d a ).

Dilekçi : Maçka Hâkimliğince hükmolunan 500 lira para 
cezasını 5 ayda ve 100 er lira olarak ödemesine emir verilmesi
ni istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Tedbirsizlik netice
sinde tabanca kurşunu ile yaralamaya sebebiyet verdiğinden do
layı dilekçi hakkında verilmiş olan 500 lira para cezasına 
mahkûmiyet kararının Temyiz Mahkeme ..ince de tasdi td^ _>

13401 12494 Bakkal Salim .
B ahçekapı e liyle . 
T rabzon  - M açka,.



Dilekçe
No.

12325/11447

12327/11448
1 4 2 1 5 /1 3 2 4 1

ve aynı zamanda tahsil edilmek suretiyle infaz edilmiş bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir meseleye taallûkuna binaen vâki talep hakkın
da bu bakımdan komisyonumuzca yapılacak bir muamele ol
madığına karar verildi.

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

7738 17 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : Gayrikanuni ola
rak yapılan arazi dağıtımından 
şikâyet).

Dilekçi : Köyleri hududu içerisinde ve yıllardır tahtı tasar
ruflarında bulunan arazilerinden Acıçay ve Akyatak mevkiin- 
deki 2970 dönümlük bir kısmının 3667 sayılı Kanun hilâfına 
Bozkır köylülerine dağıtılıp ve tapularının da bunlar adına ve
rilmiş bulunduğundan şikâyet ederek haksız olarak yapılan bu 
muamelenin ıslah edilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müşteki köy tarafın
dan bu mevzuda Devlet Şûrasına dâva ikame edildiği ve henüz 
karara bağlanmamış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince İncelenmekte olan bir 
meseleye taallûkuna binaen vâki talep hakkında Komisyonu
muzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7739 17 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : ilkokul öğretmeli
leri kadroları hakkında).

Dilekçi : Kadrosuzluk yüzünden 5 yıldır aynı maaş derece
sinde beklemekte bulunduğunu ifade ederek gerek kadronun 
bir an önce verilmesi hususunun ve gerekse emekliye ayrılması 
halinde kaybedilen müddeti hizmetine göre alması icabeden 50 
lira maaşın kendisi için bir hakkı müktesep olarak kabulü es
babının istikmal buyurulmasım dilemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Kadrolarına nazaran 
iki üst derece üzerinden maaş alıp ve kadrosuzluk yüzünden 
terfileri mümkün olamıyan öğretmenler için tanzim edilen sıra 
listesine göre boşalan kadroların bunlara verilmekte olduğu.

Vekâletçe de bu haklı istek üzerinde titizlikle durulmakta 
ve gerekli tedbirlerin alınmakta bulunduğu, meslektaşların bu 
haklı isteklerini tahakkuk ettirmek maksadı ile hazırlanan kad
ro kanun lâyihasının Başvekâlete takdim edildiği, kabul edil
diği takdirde emsalleri meyamnda Haşan Tahsin’in terfiinin de 
mümkün olacakı bildirilmektedir.

Haşan Tahsin Oku
tan.
Tamzara ilkokulu
Başöğretmeni.
Şebinkarahisar.

Ovacık Köyü.
Muhtarlığı.
Çankırı.



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

Gereği düşünüldü : 5761 sayılı Kanunla yerine getirilmiş 
olan talep hakkında Komisyonumuzca bir muamele ifasına ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7740 1 7 .X I .1953

12329/11450 Ramazan Sivas. 
15471/14443 Danişment Köyünde 

Havrabolu.

(Bilekçe özeti : Arazi talebine 
dair).

Dilekçi : Sair muhtaç çiftçiler gibi kendisine de arazi veril
mesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Durumunun incelene
rek dilekçi hakkında da mevzuat hükümleri dairesinde gereken 
muamelenin yapılması lüzumunun 30 numaralı toprak komis
yonu başkanlığına bildirildiği belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında) Komisyonumuzca yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7741 1 7 .X I .1953

12330/11451 Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanlığı. 
Afyon.

(Bilekçe özeti : Gelir Ve rejisi Ka
nununun tadili hakkında).

Dilekçiler . Gelir Vergisi Kanununun ticaret ve sanat er
babına tahmil ettiği vecibelerin tevlit ettiği güçlüklere tema? 
ve işaret ederek zikrolunan kanunun mükellefe huzur verecek 
bir şekilde tâdil edilmesini istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tatbikattan alman 
neticelerden de faydalanılarak hazırlanmış bulunan Gelir Ver
gisi ve Vergi Usul Kanunu lâyihalarının Yüksek Meclisçe su
nulmuş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile alâkalı bulu 
nan talep hakkında bu balamdan komisyonumuzca bir mua
mele ifasıma mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7742 17 . X I .1953

12333/11454 Avni Kaban.
Koca Mustatapaşu 
Mektep karşısında. 
314 sayılı evde . 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Muhacir .<nfatiyh 
arazi verilmesi hakkında).

Dilekçi : Balkan Harbi muhacirlerinden olduğunu ve mes- 
buk vatani hizmetlerini ifade ve beyanla sair mübadil ve göç
menler gibi kenlisine de Emlâki Milliyeden arazi verilmesini 
istemektedir. ,

Başvekâletin cevabi yazısında : 885 sayılı Kanunun 6 ve 
muvakkat maddeleri gereğince dilekçinin durumunun incele-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verild iğ i

nerek müddeti içerisinde müracâatla iskân isteğinde bulundu
ğu ve yardıma muhtaç çiftçi göçmenlerden olduğu tahakkuk 
eylediği takdirde; kendisine ev yeri ve toprak verilerek iskân 
edilmesi, iskân şartlarını haiz olmaması halinde 4753 sayılı 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu dairesinde durumunun ince
lenerek gerekli işlemin yapılması hususunun İstanbul Valili
ğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7743 17 . X I . 1953

( Dilekçe özeti : Tercan Toprak 
Mahsulleri Ofisi ambarında eere- 
ı/an eden yolsuzlu klanları şikâyet).

Dilekçiler: Kazalarında bulunan Toprak Mahsulleri Ambarı 
Şefi Kâzım ve Ahmet Ali Çebi’nin yaptığı yolsuzluklardan ve 
müstahsıla gösterdiği müşkülâttan bahisle haklarında icabeden 
muamelenin ifasını istemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Toprak 
Mahsulleri Ofisi müfettişine yaptırılan tahkikat ve incelemeye 
nazaran : Vâki iddialardan hiçbirinin sabit olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre talep hakkmda 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7744 17 . X I . 1953

i Dilekçe ö z e ti : Arazi verilmesi 
hakkın da).

Dilekçiler : Bulundukları köyde dağıtılacak arazi olmadığı
nı ve kendilerinin de toprağa muhtaç çiftçilerden bulundukla
rını ifade ederek Şarkışlanın Patır Köyü Hamamburnu mev- 
kiindeki arazinin kendilerine tevzi ve tahsis edilmesini iste
mektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : İfade olunduğu gibi
o bölge halkının ihtiyaçlarından fazla toprak arttığı takdirde, 
yetkili toprak komisyonuna müracaat edilmesi lüzumunun di
lekçilere tebliği için keyfiyetin Sivas Valiliğine yazıldığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre

12340/11460- İbrahim Doym uş 

ve ar.

A c ıy ıır t  Konak 

mezrasında. 

Kangal.

12337/11547 Kerim ve ur.
Karg ın  Köyünde. 

Tercan.
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Dilekçi- Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verild iğ i

vâki talep hakkında Komisyonumuzca bir muamele ifasına ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7745 17 . X I . 1953

12341/11461 A r i f  Karakaş. (Dilekçe özeti : Arazi talebine
Kelhisav Köyünde. dair).
Hınıs

Dilekçiler : Toprağ'a muhtaç çiftçilerden bulunmalarına 
binaen : Hınıs Kazasının, Ağveren, Güllüce ve Harabi namı ile 
anılan mevkilerden her hangi birinde kendilerine miktarı kâfi 
arazi verilmesi için hali faaliyette bulunan 23 numaralı Toprak 
Tevzi Komisyonuna emir verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Toprak Komisyonu- 
ca ikinci defa ele alınıp tevziata başlanıncaya kadar boş hazine 
arazilerinin Mâliyece belirtilerek kiraya verilmesinin mümkün 
olduğu Erzurum Valiliğine yazıldığı ve keyfiyetin dilekçilere 
de bildirilmesinin belirtildiğine işaret olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasma mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7746 17 . X I . 1953

12342/11462 Cemal Geyik.
Paşaköyiinde.
ve ar.
Del i i lva s - Şarkışla.

(Dilekçe özeli 
hakkında).

Arazi verilmesi

Dilekçiler : Ulaş Devlet Çiftliğine satılmak üzere ellerinden 
alman topraklarına mukabil yerleştirilmiş bulundukları Paşa 
Köyü hududu içerisinde verilmiş olan arazilerin noksan veril
diğinden ve tapularının el’an verilmemiş olduğundan bahisle bu 
toprakların adlarına tapulandınlmasını ve noksan arazilerinin 
tamamlanmasını istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Toprak komisyonunca 
bu köyde faaliyete geçildiği vakit dilekçilerin durumlarının da 
mevzuat dairesinde incelenip, topraklandırılmaları hususunun 
Sivas Valiliğine ve dilekçilere bildirildiği belirtilmektedir .

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında Komisyonumuzca bir muamele ifasına ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karal No. Karar Tarihi

7747 17 . X I . 1953
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12343/11463 Sefer Koşar 

ve ar.

Sekavi Köyünde. 

Muş.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verild iğ i

(Dilekçe özeti : Köylerinde arazi 
tevziatının bir an önce yapılması 
hakkında).

Dilekçiler : Toprak Kanunu hükümleri dairesinde topraksız 
vatandaşların Muş Vilâyetinde topraklandırılacağı hakkındaki 
ilân üzerine gelip ve yerleşmiş bulundukları bu vilâyetin Se
kavi Köyünde 3 yıldır arazi dağıtımını beklemekte ve dolayı- 
siyle bu köydeki Hazine arazisinden ne malik ve ne de müste- 
cir olarak istifade edemediklerinden çok sıkıntılı bir duruma 
düştüklerini ifade ve beyanla mağduriyetlerinin önlenmesini 
istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Filhakika; Hazine arazisinin 
çok olması dolayısiyle bu köye Karadeniz bölgesinden 100 çift
çi ailesinin yerleşmiş bulunduğu ve her ne ka,dar toprak ko
misyonunca 1951 yılında bu köyde dağıtıma başlanması progra* 
ma alınmış ise de, komisyonun başka vilâyetlere nakli dolayı- 
siyle tevziatın yapılamadığı. Başlanıncaya kadar bu arazinin 
şimdilik bu kişilere Mâliyece kiraya verilmesi lüzumunun adı 
geçen valiliğe yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşnüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
Komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal börülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7748 17 . X I . 1953

12345/11465 İbrahim  Gülşen. 

ve ar.

Nizam  F ır ın ı  Sahibi. 

Zonguldak.

(Dilekçe özeti : ödedikleri 'primle
rin geri verilmesi hakkında).

Dilekçiler : İş Kanunu şümulüne girmediği halde bir zühul 
eseri olarak kendilerinden kesilmiş olan işçi sigorta primlerinin 
geri verilmediğinden şikâyet etmektedirler,

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen iş yerin
den tahsil edilen sigorta primlerinin iadesi hususunda işçi Si
gortalan Kurumunun Zonguldak Şubesine gerekli tebligatın ya
pıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göree vaki talep hak
kında Komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülemedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7749 17 . X I . 1953

12-547i  1 1467 Neşet Bozlrurt. (Dilekçe özeti : Emeklilik ikram i-
Çarşı Mah. No. 21. yesinin verilmesi hakkında).

.Udnyas. Dilekçi : Almış olduğu sağlık raporu üzerine; 23 Aralık
1949 tarihli bir mucible Manyas Askerlik Şubesinden emekli-
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ye sevkedildiğini, bu emir kendisine 21 Ocak 1950 tarihinde 
tebliğ edilmiş bulunmasına ve bu tarihte de 5434 sayılı yeni 
Emeklilik Kanunu meriyete girmiş olmasına binaen; kendisi 
hakkında bu kanunun tatbiki ve ikramiyesinin verilmesi gere
kirken bu hakkının tanınmadığından fcahsile; vazife malûlü 
olduğu kabul edilerek mezkûr hakkının tanınmasını istemek
tedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 1683 sayıb 
Kanun zamanında tesis olunan ve 28 yıl 11 ay 24 günden iba
ret bulunan hizmetine 3 yıllık itibari yıpranma zammı da ilâve 
olunmak suretiyle kendisine aylık bağlanmış olan mumaileyhin; 
5434 sayılı Kanunun geçici 76 ncı maddesi muvacehesinde bu 
kanundan faydalanmasına ve dolayısiyle mezkûr 3 yıllık müd
detinin fiilî hizmetine ilâvesi suretiyle kendisine ikramiye veril
mesine imkân görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan vâki 
talep hakkında bu bakımdan komisyonumuzca bir muamele ifa
sına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

D ile k ç e  D i le k ç e  s a h ib in in

No. ¡ıdı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verild iğ i

7750 17 . X I . 1953

12350/11470 İsmail Safa Sevinç. 
1.7883/16651 Emniyet U. M. Ş.

6 da Başkomiser .
S. No. 2209. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : İçişleri Vekâleti 
inzibat Komisyonunda bulunan 
dosyasının lir an önce karara 
bağlanması hakkında).

Vekâleti inzibat Komisyonunda bulunan 
Dilekçi : İçişleri ^celendirilm em esi yüzünden üst de- 
dosyasının 16 aydır ı. ,  ettirilemediğini belirterek;

rece maaşını alamadığını vt, dosyasının bir an önce
vâki mağduriyetinin önlenmesi . .hiren yaptığı bir müracaat- 
karara bağlanmasını istemekte ve a anladığını beyanla
la da kendisine bir ihtar cezası verilu amirliklerine terfi
aynı cezayı alan diğer arkadaşları emni> 'ediğinden şikâyet 
ettirildikleri halde kendisinin terfi ettirilm 
etmektedir. -rg 25 arka-

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi > -1 edilmiş 
daşı ile ilgili olan dosyanın; muhtelif vilâyetlere nak. "tüle 
bulunan bu kişilerin Memurin Kanununun 55 nci madde. 
göre alınması icabeden müdafaaları için karara bağlanamadığı. 
Dilekçinin 9 IV 1952 tarihinde ikinci üst derece maaşına 
yükseltildiği ve münhal vukuunda yeterliği sabit görüldüğü 
takdirde terfi de ettirilebileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İnzibat komisyonundaki dosyasının ka
rara bağlanmış bulunmasına ve terfi muamelesine ait ihtilâfın 
hallinin de kaza merciine taallûkuna binaen vâki talep hakkın-
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da bu bakımdan komisyonumuzca yapılacak bir muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7751 17 . XI . 1953

12303/11473 Mehmet Üdaeıbaşı.
Yenieami Mah. de. 
Kavak - Samsun.

(Dilekçe özeli : Elinden alınan 20  
dünüm Hazine arazisinin </eri ve
rilmesi hal; lan da).

Dilekçi : 10 nüfuslu efradı ailesinin infak ve iaşesini temin 
maksadiyle işgal ve meydana getirmiş olduğu 30 dönümlük Ha
zine arazisinin 20 dönümünün kendisinden alınarak köylerine 
yerleştirilen muhacirlere tahsis ve bunlar adına tapulandırıl- 
mış olduğundan bahsile, birçok metruk Hazine arazisinin bu
lunduğu bir yerde hakkında yapılan bu muamelenin ıslahı su
retiyle arazinin kendisine iade edilmesini istemektedir.

Devlet vekâletinin cevabi yazısında : Zikrolunan arazinin 
tapuya tescil edilmiş olmasına binaen idareten yapılacak mua
mele olmadığı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

7752 17 . X I . 1953

12355/11-4-7•"> Ali ve Ramazan.
Daıta kardeşler. 
Yüklü Köyünde. 
Yalvaç.

(Dilekçe özeti : Kendilerine silâh
ta tecavüz edenlerin tevkif edilme
diklerinden şikâyet).

Dilekçiler : Bir sirkat hâdisesinden dolayı kendilerine infaal 
duyan Ali Osman Görgülü ve kardeşlerinin silâhlı tecavüzüne 
mâruz kaldıkları ve Ramazan Dana’mn ailesini yaraladıkları 
halde bunların tevkif edilmemiş bulunduklarından şikâyet et
mektedirler.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Hâdise ile alâkalı 6 
sanık hakkında âmme dâvası açılıp ve bunlardan mevkuf bulu
nan Mustafa Görgülü’nün bilâhara tahliyesine karar verilmiş 
olduğu ve ilk tahkikat neticesi belirtildikten sonra; hâdise ka
za merciince tetkik edilmekte olduğuna göre şikâyetçilerin 
usulü dairesinde âmme dâvasına müdahale ederek buna müta-



Dilekçi'
No.

allik bilcümle taleplerini bu mercie ve kanun yollarına baş vur
mak suretiyle yapmaları icabettiğinden vekâletçe idareten ya
pılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince İncelenmekte olan ve bu 
merciler tarafından hükme bağlanması icabeden talep hakkın
da; komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Komisyon k;m m  vo ııe sebepten .verildiği

7753 17 . X I . 1953

ı A b d i i l lâ l i f  Y a lç ın . (Dilekçe özeti : Vâki temyiz re
Cöm ertle r M alı. de. tashihi karar taleplerini ineeleme-
K urşunlıı. elen reddetmek suretiyle görevle

rini ihmal etmiş bulunan Yargıtay
I nci Hukuk Dairesi yargıçları 
hakkında takibat ifasına dair).

Dilekçi : 1338 yılında şahsan inşa ettirip, batapu malik ve 
mutasarrıf bulunduğu dükkânı hakkında; o tarihte tapu me
muru sıfatiyle bu mülkü için yoklama kaydına müsteniden 
kendisine tapu senedi vermiş olan Memiş Tayfun tarafından 
kendisi aleyhine açılan meni müdahale ve ecrimisil dâvası hak- 
kındaki karara karşı hukuki ve kanuni delil ve sebepler zik
retmek suretiyle yaptığa temyiz ve tashihi karar taleplerini 
dosyayı açmadan ve her hangi bir incelemeye tâbi tutmaksızm 
sadece şifahi müracaatlara ittibala hükmü tasdik etmiş bulu
nan Yargıtay 1 nci Hukuk Dairesi yargıçlarının bu suretle 
vazifelerinde ihmal gösterdiklerinden şikâyet ederek hakların
da icabeden tetkikat ve tahkikatın icrası ile Yüce Divana 
nevkolunmalarını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Müştekiler aleyhine 
açılan ve Yargıtay 1 nci Hukuk Dairesinin 21 . X . 1950 gün 
ve 3922 sayılı ilâmı ile; tezkerede yazılı olduğu şekilde dâva
nın tahlil ve münakaşası yapıldıktan sonra usul ve kanuna 
uygun görülen hükmün onanmasına karar verildiği ve yapı
lan tashihi karar talebinin de keza kanunda yazılı sebfepler 
bulunmadığı için reddolunduğu.

Şikâyetçinin Yargıtayın dosyayı okumadan ve şifahi mü
racaatları üzerine kararı tasdik ve tashihi karar talebini de 
reddettiği yolundaki iddiası hakkında hiçbir d î’.il ve '».nüve bu
lunmadığı için vâki şikâyetten dolayı bir işlem yav:r.i i ye.’ 
olmadığına dair mütalâanın Vekâletçe 13 . V III . 1952 tarihinde 
onanmış bulunduğu bildirilmektedir.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi
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22 . X I I . 1952 tarihli toplantıda hazır bulundurulması ka
rarlaştırılan; Vekâletçe yapılan ihzari tetkikatı havi dosya muh
tevasına göre: Müştekilerin aynı mevzu ile ilgili olarak Temyiz 
Mahkemesi Başkanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına yaptık
ları şikâyetlerin Adliye Vekâletine gönderilip ve mezkûr Ve
kâletçe de mahallî savcılıktan vâki müddeiyattan hiçbirinin 
vârit olmadığı yolunda alman cevap üzerine; Ceza İşleri Genel 
Müdürlüğünce Vekâlet makamına hitaben yazılan bir tezkere 
ile:

Mânevi babası Haşan'dan müntakil gayrimenkule müdahale 
eden Ömer Yalçın aleyhine Memiş Tayfun tarafından Kurşunlu 
Asliye Hukuk Yargıçlığına açılan men'i müdahale ve ecrimisil 
dâvalarının davacı lehine neticelenip ve davalının müdahalesi
nin men ’ine ve 400 lira ecrimisil itasına karar verildiği ve Birin
ci Hukuk Dairesinin bahsi geçen 21.X .1950 gün ve 3832 sayılı 
ilâmı ile de «Dâva edilenin zilyedliğinin malik gibi olmayıp bir 
akit şekline dayanmakta bulunduğuna göre, itirazlar yerinde 
olmadığından usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına ■ 
karar verildiği ve tashihi karar talebinde kanunda yazılı sebep
ler bulunmadığından reddedildiği, iddia olunduğu şekilde dos
yanın kapağı dahi açılıp okunmadan şifahi müracaatlar üzeri
ne karar verildiğine dair en küçük bir delil ve emare bulunma
dığı için bu şikâyetten dolaya bir işlem yapılmasına yer görül- 
miyerek keyfiyet yüksek tasvibe iktiran ettiği ve durumun di
lekçiye de aynı yolda tebliğ olunduğu anlaşılmaktadır.

Durumu ve vâki iddiayı tekrar tezekkür eden komisyon 20. 
1 .1953 tarihli ekseriyet karariyle: Vâki şikâyet mevzuunuıı 
Hâkimler Kanununun 102 nci maddesine tevfikan ikmal ve bu 
baptaki dosyanın gönderilmesi için Adalet Vekâletine tezkere 
yazılmasını karar altına almış olmakla bu bapta yazılan tezke
reye karşılık alman 13. V II . 1953 gün ve Ceza İşleri Umum Mü
dürlüğü 22550 sayılı cevabi yazıda: Vâki şikâyet konusu üze
rinde, Hâkimler Kanununun 102 nci maddesine tevfikan Tem
yiz Mahkemesi 3 ncü Hukuk Dairesi .Reisi Sunuhi Arsan tara
fından yapılan ihzari tahkikata ait evrakına nazaran; vâki tem
yiz ve tashihi karar talebinin; zikrolunan dükkân hakkında 
dâvacı Memiş Tayfun’un vârisi Haşan ile müştekinin münase
betinin ancak 10 yıllık ve şarta muallâk bir intifa akdine da
yanmakta ve bu müddetin sona ermiş bulunmasına binaen mah
keme hükmü tasdik edilmek suretiyle reddedildiği ve yapılan 
muamelelerde bir yolsuzluk bulunmadığı anlaşılması üzerine; 
bu yoldaki düşüncenin Vekâletçe tasvip buyurularak keyfiye
tin müştekiye de tebliği için Çankırı Cumhuriyet Müddeiumu
miliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Cereyanı muameleye nazaran vâki talep
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hakkında komisyonumuzca tâyini muameleye mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

7754 17 . X I . 1953

Reis Sözcü Kâtip
Maraş Trabzon Elâzığ Bilecik

Abdullah A y  temiz Salih E  sarf- Alperev Ifârnit A li Y ön ey İsmail Aşkın

Ankara Malatya Seyhan Uri'a
Ömer liilen Abdülkadir Özbay Salim Serçe Reşit Kemal Timuroğlu

Yozgad 
Yusuf Karslıoğlu

Zonguldak 
Rifat Sivişoğlu
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N o . a d ı, s o y a d ı ve ad re s i Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

18317/1704:1 Muzaffer Güzer.
Beyoğlu - İstanbul. 
No. 193.
Avukat Orhan A r
sal Yazıhanesi. 
Beyoğlu - İstanbul.

1X3 it; 17(H2 Nevzat Özda m ar.
İstiklâl Caddesi 
No. 193.
Avukat Orhan A r
sal Yazıhanesi. 
Beyoğlu - İstanbul. 

1X318/10044 Şerif (¡özlü.
istiklâl Caddesi 
\To. 193.
Beyoğlu.

18319/17045 Hüsnü E'keıı.
İstiklâl Caddesi 
No. 193.
Beyoğlu - İstanbul. 

18320/17046 İbrahim Balcı.
İstiklâl Caddesi 
No. 193.
Beyoğlu - İstanbul.

18321/17047 Koeo Lipa.
istiklâl Caddesi 
No. 193.
Beyoğlu - İstanbul.

18322/17048 Boıros Avedyan.
İstiklâl Caddesi 
No. 193.
Beyoğlu - İstanbul. 

18323/17049 İhsan Süner.
İstiklâl Caddesi 
No. 193.
Beyoğlu.

18328/17054 Hilmi Şener.
Sultanahmet Seyit - 
haşan So. No. 12. 
Kat. 2.
İstanbul.

18329/17055 Şevket Topsakal.
İstiklâl Caddesi 
No. 193.
Beyoğlu - İstanbul.

(Dilekçe özeli : Fakülte Yönetim  
Kurulunun bir karariylc, Senato
nun bir kararının iptaline ve za
manla takyit olunmaksızın kendi
lerim imtihan hakki tanınmanın« 
dair).

Dilekçiler : İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinin 1948 
yılından önce kaydolunan talebelerinden olup, Genel İktisat 
ve Ticaret Hukuku müstesna bütün imtihanlardan muvaffak 
olmuş bir durumda bulundukları, keza mezkûr tarihte yürür
lüğe giren « Lisans öğretim ve imtihan yönetmeliği » ile de 
müktesep haklan mahfuz tutulduğu halde yönetim kurulu
nun 7.11.1952 ve senatonun 7.12..1952 tarihli kararlariyle bu 
talimatname hükümlerine tâbi ve dolayısiyle evvelce verdik
leri imtihanlar keenlemyekûn addedilerek yeniden disiplin 
seçmeye mecbur tutulduklarından şikâyet ederek Üniversi
teler Kanununa tevfikan, ancak mevzuat dairesinde kararlar 
vermek mevldinde olan bu kurullarca bu esas hilâfına ittihaz 
olunan mezkûr kararların iptal edilmesini, Üniversite Öğrenci 
Yönetmeliğinin 30 ncu maddesine tevfikan, evvelce verdikleri 
imtihanlardan eksik kalanlar için zamanla takyit olunmaksı
zın hak tanınmasını istemektedirler.

Millî Eğitim Vekâleti tezkeresine bağlı İstanbul Üniversi
tesi İktisat Fakültesi Dekanlığı yazısında, • 1948 tarihinde 
meriyete giren yeni talimatnamenin muvakkat 2 nci madde
siyle ; eski talebe hakkındaki intibak muamelesinin Fakülte 
Yönetim Kurulunca düzenleneceğinin yazılı bulunduğu, ku
rulca da bu maddeye dayanılarak eski talebenin tahsillerine, 
ne yolda devam edeceklerinin tesbit ve muayyen bir müddet 
için intikal hükümlerinin vaz’olunduğu, bu hükümlerin taal
lûk ettiği bu devrenin sona erdirilmesi hakkında senatoca» 
verilen kararla; keza 6 7 yıl zarfında diploma almaya ve 
nihayet yapılan Ekim 1953 imtihanlarında da muvaffak ola- 
mıyan talebeye bu suretle 6 yıllık bir müddet temin edildiği 
göz önünde bulundurularak yeni hükümlere tâbi tutulmalarının 
kararlaştırıldığı bu kabîl talebenin bu meyanda dilekçilerin 
yeni hükümlere göre disiplin seçmeleri hususunun da 7 . 11 . 1952 
tarihli bir kararla tesbit olunmasının keza tabiî ve zaruri gö
rüldüğü, bu arada talimatname ile tedris ve müfredat progra
mında yapılan değişikliğe göre icabeden hususlar da talebenin 
müktesep haklarının da korunmuş olduğu bertafsil açıklandık
tan sonra; bahis mevzuu kararın usule, kanuna, memleket ve 
üniversite ihtiyaçlarına uygnn olarak verilmiş bulunduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına göre : 
Dilekçiler hakkında; fakülte yönetim kurulunca; 1948 yılında 
yürürlüğe giren yeni imtihan talimatnamesinin muvakkat 2 nci
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Kom isyon kararı ve ne sebepten verildiği

maddesine göre müktesep haklan korunarak lehlerine olan 
intikali hükümler kabul edilmiştir.

Ancak madde tatbikatı zamanla takyidedilmemiş bulunması 
itibariyle; bu hükümlerin; son sömestreye gelmiş olan bu tale
beler için daha ağır hükümleri ihtiva eden yeni talimatname 
hükümlerinin tatbiki icabedeceği mülâhazasiyle tatbikmdan sar
fınazar edilerek bunların hakkı mükteseplerini ihlâl eder mahi
yette alman bir kararla: Daha önce başarmış oldukları dersleri 
de ihtiva eden yeni ders gruplarından disiplin seçmeye mecbur 
edilmelerinin gerek bu madde hükmüne ve gerekse İstanbul 
Üniversitesi öğrenci yönetmeliğinin 13 ve 30 ncu maddelerinde 
yazılı «Geçirilmiş olan derslerin muteber olacağı ve talebenin 
kaldıkları bir dersten veya ders grupundan imtihane girmo 
haklarının takyidedilemiyeceği» hükümlerine aykırı düşeceği 
aşikârdır.

Müktesep hakların korunması bakımından yeni talimatna
mede yer almış olan mezkûr muvakkat madde ile tanınan ve 
tesbit edilen bu hak ancak mahdut miktardaki eski talebe için 
fakülteyi bitirecekleri ana kadar cari olacağına göre dekanlık 
yazısında izhar olunan fakülte bünyesi içeririnde iki imtihan 
rejiminin ilânihaye devam edeceği gibi bir endişeye de mahal 
yoktur.

Bu bakımlardan zikrolunan mevzuata muhalif olan fakülte 
yönetim kurulunun bahis mevzuu karariyle, 4936 sayılı Üni
versiteler Kanunu ile idadi bir şekilde tesbit edilen içler dışında 
olarak senatoca bu mevzuda salâhiyet hilâfına verilmiş bulunan 
kararın kaldırılmasını ve dilekçiler hakkında intikali hüküm
lerin kemafissabık devam ettirilmesi lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7755 30 . X I . 1953

Reis yerine Kâtip
Trabzon Elâzığ Ankara Amasya

Salih I'jSdd A lperev Hâmit Ali Yönet/ Ömer Bilin İsmeI Olç/aç

Balıkesir Çonım Çoruh Gümüşaııe
Ali Fahri İşeri Ahm et Başıbüyük Hüseyin Orteıkcıoğlu Ahmet K< ma( Vannen

Kastamonu Malatya Seyhan Tokad
M uzaffer .ili Miihto Abdülkadir Özbay Salim Sere< Ahm et (Hırkan

Ur fa
ft'eşit Kemal Tim-uroğlv

Y ozgad 
Yusuf Kar.slıoğlu

Zonguldak 
Hifat Sivişoylu
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19526/18188 H. Basri Erk.
Alaca Eski Hâkimi. 
Çorum.

(Dilekçe özeti : Meslekten ihracına 
dair olan kararın kaldırılması 
hakkında).

Dilekçi : Alaca Kazası hâkimi iken nişanlı bulunduğu 17 -18  
yaşlarındaki bir kızla, tarafların rıza ve muvafakatleri tahtın
da ve aile muhiti içerisinde, nişanlılık münasebetinin tevlit et
tiği bir ruh haleti ile normal telâkki edilebilecek şekilde çek
tirmiş olduğu bir fotoğraftan dolayı ve bu fotoğrafı hile ve 
desise ile eline geçiren sorgu hâkiminin muhtelif namı müstear 
larla yaptığı ve yaptırdığı şikâyetlerle vekâlete intikâl ettir
mesi üzerine; hâdise vekâletçe hiçbir tetkika tâbi tutulmaksı
zın inzibat komisyonuna aksettirilip, müdafaasına ve lehine 
olan delillere, Çorum Ağır Ceza Mahkemesinin hâdise ile alâ
kalı olarak hakkında ittihaz etmiş bulunduğu beraet ve yukar
da arzettiği şekli hali belirten kararma dâhi itibar olunmak
sızın, sadece Şarkta bulunduğu sırada kendilerini tevkif ettiği 
birkaç şahsın vâki iftiraları yüzünden tahtı muhakemeye alın
ması ve bu fotoğraf hâdiseleri izam ve çok çirkin bir hareket 
olarak tavsif edilmek suretiyle meslekten ihracı hakkında ka
rar verilmiş olduğundan ve vekâletin tesiri altında Başkanlar 
Kurulu tarafından da zayıf bir ekseriyetle tasdik edildiğinden 
bahsile; hakkında kesbi katiyet etmiş ve hukuki değer izale 
olunabilecek bir muamele bulunmadığı halde bu hâdisenin ele 
alınması ve hareketinin nihayet hafif meşreplik ve yahut bir 
kabahat olarak kabulü icabetmekte iken çok çirkin bir hareket 
olarak tasvibedilmek suretiyle kararın ittihazında; hissi öl 
çülere ve cezanın ağırlığı derecesine keza daha önce istifa edip 
ve bu istifasının vekâletçe de kabul edilmiş bulunması keyfiye
tinin nazarı itibara alınmamış olmasındaki gayrikanunilik vc 
haksızlıktan şikâyet ederek; adalet meslekinde; vermiş olduğu 
muhtelif eserleri ve mesaisi ile favdalı hizmetler görmüş bir 
kimse olması itibariyle bu ihraç kararının kaldırılmasını iste
mektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin; Tercan 
hâkimi bulunduğu sırada isnat olunan bir zimmet suçu ve bâ
zı vazife süiistimal ve yolsuz hareketlerinden dolayı tahtı mah
kemeye alınıp ve mahkûmiyetine karar verilmiş olduğu. İtirazı 
üzerine Temyiz Beşinci Ceza Dairesince yapılan tetkikatta : Bu 
kararın itiraz reddedilmek suretiyle bir kısmı zımnen tasdik 
ve kısmen de bozulmuş bulunduğu. Bu esnada yürürlüğe giren 
Af Kanunu dolayısiyle af şümulüne giren bu fiiller hakkmda- 
ki takibatın ortadan kalktığı. Ancak inzibat meclisine tevdi 
olunan evrak üzerine mumaileyhin meslekten ihracına karar 
verilmiş ise de; itirazı üzerine Başkanlar Kurulunca yapılan
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tetkikatta : Yüksek Meclisin 3 Ağustos 1951 gün ve 1739 sayı
lı kararına uyularak bu kararın kaldırıldığı ve kendisinin de 
iadei memuriyet ettirildiği, bu suretle Alaca hâkimliğine tâyin 
edilmiş bulunan müstedinin, daha önce başından geçen bu hâ
diseden mütenebih olması lâzımgelirken henüz 14 yaşında bu
lunan mektep talebesi Rallime Kızı Tüliinay Uygur’u aile dost
luğundan bilistifade kandırarak bir hâkimin değil her hangi 
bir şahsın dahi utanacağı vaziyetlerde müstehcen fotoğraflar 
çektirdiği ve bu fotoğrafların Alaca, Çorum ve Ankara mu
hitinde elden ele dolaşmak suretiyle şayi olduğu tahakkuk et
miş ve işbu hareketi hâkimlik vakar ve edebine tamamen mu
halif ve halkın adalet ve mahkemelere karşı olan itimadını sel- 
bedici mahiyette görülmüş olduğundan inzibat meclisince Hâ
kimler Kanununun 92 nci maddesinin *on fıkrasına tevfikan
18 . X I I . 1952 tarihinde meslekten çıkarılmasına karar verilmiş 
ve itirazı da Reisler Kcyetince reddedilmek suretiyle katileşmiş 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Eahis konusu ihraç karariyle : Dilekçi; 
Tercan hâkimi iken hakkında cereyan eden ve Af Kanunu ile 
tamamen ortadan kalkmış bulunan adlî ve inzibati bir muame
leye yer verilmiş olduğu görülmektedir. Ancak zikrolunan 5677 
sayılı Kanun muvacehesinde bu hususatm nazarı it.ibare alın
masına mahal bulunmadığı da aşikârdır.

Bundan başka cezanın istinat ettirildiği müstehcen fotoğraf
lar çekilmesi ve şayi olması keyfiyetinin de : Mezkur fotoğraf
ların mumaileyh tarafından nişanlılık münasebeti ile ve aile 
muhiti içerisinde çektirilmiş bulunduğu, bu mevzu ile alâkalı 
olarak; şikâyetçi aleyhine açılan dâva dolayısiyle Çorum Ağır 
Ceza Mahkemesince; dâvanın sukutuna dair verilen karar 
münderecatı ile müeyyit bulunduğu ve başka ellere geçmiş ol
masının da keza müstedinin yedi ihtiyarında olmıyarak vuku 
bulduğu anlaşılmakta ve aynı zamanda ihracı istilzam edecek 
bir mahiyette olmadığı da görülmüş bulunmaktadır.

Suç ve ceza arasında âdil bir nispet bulunması başlıca ceza 
prensiplerinden olması itibariyle inzibat meclisince ittihaz olu
nan bu kararın bu prensibe aykııı bulunduğu ve Hâkimler Ka
nununun zikrolunan 92 nci maddesinin son fıkrası ile tanınan 
takdir hakkının istimalinde de isabet olmadığı görülmektedir.

Eu mucip sebeplere binaen mezkûr karar ile. Reisler Heye
tinin tasdikini mutazammın kararın kaldırılmasına ekseriyetle 
karar verildi.

Muhalefet : Reisler Heyetinin kararında zikri geçen ve 
müstehcen olduğu beyan edilen fotoğrafların ve dilekçinin 
şuunu müseccelesini natık sicil dosyasının celp ve tetkikin-
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dan ve bu bapta Adalet Bakanının da dinlenmesinden son
ra bir karar verilmesi doğru olacağından ekseriyet kararına 
muhalifim.

Trabzon Mebusu
Salih Esad A lper ev

Karar No. Karar tarihi

7756 30 . X I . 1953

Reis yerine 
Trabzon 

Salih Esad A l p ı n ı ı

Bu karar Sözeiisii 
Çorum 

Alnın I Hasıhin/¡¡I;

Kâtip 
Klâzığ 

Ifâmil Ali Yön ey
Ankara 

O n u r  liihıı

Ama sya 
İsınıl Olf/ar

Balıkesir 
Ali Fahri İşeri

Çoruh
II ¡işeyin Ortakı loğl ıı

(iüımişune 
A Inıı e t Kem al Yarınca

Kastamonu 
M uzaffer Ali Mühto

Malatya 
. 1 lalülkodir Özbay

Seyhan 
Salim Serı ı

Tokad 
Ahmet Gürhan

Uri'a
lı eşit Kemal Timuroğlu

Yozgad 
Yıısııf Karslıağlii

Zonguldak 
hHfat Sirişoğlıı

(Dilekçe sayısı : 72)

T. B. M. M.
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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

HS Sayı : 82 &► -  

22 . 1. 1954 Cuma.

Dilekçe Dilekçe sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

11249/10455 Ali Rıza Bayazıt.
Sorgıı Hâkimi. 
Bursa,

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeli : 5434 sayılı Türki
ye Cum huriyeti Em ekli Sandığı 
Kanununun 36 ncı maddesinin 
tefsir veya  tadili hakkında).

Dilekçi : 1325 tarihli Tekaüt Kanunu ile; Birinci Cihan 
Harbinde ihtiyat asker olarak geçen müddetlerin 2 kat ola
rak kabul edileceği tesbit edilmiş iken bu hükmün sonradan 
yürürlüğe giren 1683 sayılı Tekaüt Kanunu ile kaldırıldığını ve 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
36 ncı maddesiyle de tekrar ihya edilmiş bulunduğunu, an
cak bu maddenin makable şâmil olduğu hakkında bir kayıt 
mevcut olmaması hasebiyle kendisi için müktesep bir hak teş
kil eden bu haktan faydalanamıyacağını ifade ve beyanla 
maddenin tefsir veya tadili cihetine gidilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 1325 tarihli 
Memurini Mülkiyenin Tekaüdlüğüne dair olan Kanunda; ih
tiyat er olarak hizmet eden memurların askerlikte geçirdikleri 
bu müddetlerin emekliliklerinde 2 kat olarak hesap edileceği 
hakkında bir hüküm mevcuti olmadığı için dilekçinin bu mev
zuda iktisabettiği bir hakkın mevzuubahis olmadığı, zikrolu- 
nan kanunun da 1 . I . 1950 tarihinden önceye teşmilinin müm
kün ve muvafık görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanun ve tefsir teklifinde bulunmaya 
yetkili ve vazifeli olmıyan komisyonumuzca bu hususatı muta- 
zammın talep hakkında bu bakımdan bir muamele ifasına ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7757 23 . X I .1953

12518/11633 Hüseyin Ozan. (Dilekçe özeti : Terfi talebine
İstiklâl Malı. dair).

Kuyumcu So. No. 7. Dilekçi : Almakta olduğu maaşının artırılmasını veyahut
10 yıllığının defaten verilmesi suretiyle emeklilikle alâkasının
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kesilmesini, kabilse orduda geri hizmetlerden birinde istihdam 
edilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 1683 sayılı 
mülga Tekaüt Kanununun 53 ncü maddesine göre emekli ge
dikli üstçavuş Hüseyin Ozan’m ; maaşının toptan ödenmesine 
ve orduda yedek olarak tavzif olunmasına imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7758 23 . X I . 1953

12519/11634 Ahmet Dener.
Şazi Mah. No. 24. 
Bolvadin - Afyon.

(Dilekçe özeti : İkramiye verilme
si hakkında).

Dilekçi : Yaş haddinden dolayı terhis edilmiş bulunduğu 
jandarma karakol komutanlığı hizmetine mukabil her hangi 
bir hak tanınmamış bulunduğundan tezallümühal ederek mes- 
buk hizmetleri yeniden hesaplanmak suretiyle bir ikramiye ve
rilmesini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Müddeti hizmeti 20 
seneye baliğ olmamasına binaen dilekçiye 1861 sayılı Jandar
ma Erall Kanununun 18 nci maddesi muvacehesinde ikramiye 
verilmesinin mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehe
sinde komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7759 23 . X I . 1953

12522/11637 Mustafa Aktaş.
Hava îkm. Mrk. 
Makine Mühendisi. 
Eskişehir.

(Dilekçe özeti : 5611 sayılı Kanun
dun faydalandırılması hakkında')'.

Dilekçi : Millî Savunma hesabına makine mühendisi yetiş
miş olduğu halde 5611 sayılı Kanundan istifade ettirilmediğin- 
den şikâyet ederek durumunun incelenmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 4779 sayılı 
Kanuna göre hakkında muamele ifa olunan mumaileyhin, subay 
sınıfına ait olan 5611 sayılı Kanunla ilgisi bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine göre talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak muamele olmadığına ve
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dilekçinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7760 23 . X I . 1053

(Dilekçe özeti : K ö y  Kanununun  
salmaya mütaallik hükümlerinin 
tefsir veya  değiştirilmesi hakkın
da) .

Dilekçiler : Kilis’in Oylum Köyünde bulunan bağlarından 
dolayı ve bu köyle hiçbir gûna alâkaları olmadığı halde, Vali
lik emirleri ile kendilerinin, nispetsiz olarak salma ile tekli i.' 
olunduklarından şikâyetle, Köy Kanununun salma ile alâkalı 
hükümlerinin tefsir veya değiştirilmesini istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında: Kaymakamlıkça yapı
lan tetkikat sonunda, salma tatbikatında kanuna aykırı bir 
cihet görülmediğinden bu baptaki itiraz reddolunmak sure
tiyle salmaların kesinleşmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tefsir ve kanun teklifinde bulunmaya 
yetkili olmıyan komisyonumuzca vâki talep hakkında bu ba 
lamdan yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7761 23 . X I . 1353

(Dilekçe özeti : B ir kanun teklifi
ne dair).

Dilekçi : Bulunduğu kaza muhitindeki gayrimeşru münase
betlerden doğan çocukların esas babaları adına tescillerinin 
temini maksadı ile bir kanun teklif olunması temennisinde bu 
Ilınmaktadır.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Medeni Kanuna gö
re : Evlilik akdi mevcut bulundukça doğan çocuğun babasının 
kcca olduğu. Bunun haricinde dilekçe sahibinin temenni ettiği 
veçhile zina mahsulü çocukların her hangi bir şekilde olursa 
olsun zâni üzerine tescilinin; evlenme müessesesinin ve aile hu
kukunun temelini zedeliyeceği bakımından yeni nüfus Kanu
nu lâyihasında da nazara alınmadığı belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan ta
lep hakkında komisyonumuzca bu bakımdan bir muamele ifa
sına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

12525/11640 Hakkı Emiroğlu.
Serbest Dâvavekili. 
Ş. Karaağaç,

.12524/11639 Zekeriya Yedili 
ve ar.
Tekgo Malı. No. 62. 
Kilis.

7762 23 . X I . 1953
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12529/11643 Mehmet Demir.
Tahtacı So. No. .12. 
Kemalpaşa - İzmir.

K o m is y o n  k a r a r ı  ve ne sebep ten  v e r i ld iğ i

(D ilekçe özeti : B ir tapu iptal da
ra sın m durdurtması halikında).

Dilekçi : 20 yıllık zilyedlik hakkına istinaden tahtı tasar
rufunda bulundurduğu gayrimenkuller üzerinde ilâma istinaden 
verilen tapunun iptali için Hazine tarafından açılan dâvanın 
durdurulmasını ve mezkûr yerlerin 4753 sayılı Kanuna tevfi
kan kendisine bırakılmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Birkaç yıllık fuzuli 
işgal dolayısiyle alman tapu senedinin iptali hakkında açılan 
dâvanın derdest bulunduğu ve dilekçinin ayrıca Devlet Şûra
sına dahi müracaat etmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince İncelenmekte olan bir 
meseleye taallûkuna binaen vâki talep hakkında komisyonu
muzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

¡763 23 . X I .1953

12531/11645 Haşan Toprak.
D. D. Y. Genel Mü. 
diirlüğünde Odacı. 
Ankara.

(D ilekçe özeti : Fvzulen alman 
verginin iadesi hakkında).

Dilekçi : 1 . X  . 1947 tarihinden itibaren yürürlüğe girip ve 
bu tarihten itibaren tatbiki zaruri bulunan 5088 sayılı Kanuna 
tevfikan alınmaması icabettiği halde 1 . VII . 1949 tarihine 
kadar füzülen vergi tevkifatına devam edildiğinden şikâyet 
ederek adlî mahkemelere yaptığı müracaatının da uyuşmazlık 
mahkemesi kararma tebaan reddedilmiş bulunmasına binaen 
zikrolunan meriyet tarihinden 1 . V II . 1949 tarihine kadar 
haksız olarak yapılmış olan vergi tevkif atının reddi için emir 
verilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Bu kanunun tat
bikatına; Maliye Vekâletinin bu baptaki 346 sayılı tamiminin 
neşri tarihi olan 2 . V  . 1949 tarihinde başlanılmış bulunmasına 
ve daha önceki içtihat dolayısiyle emrivaki halini alan mua
melenin de tadili cihetine gidilemediği cihetle mumaileyhe ait 
tevkifattan ancak bu tarihle 1 . V II . 1949 tarihine kadar olan
59 günlük verginin iade edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında bu bakımdan komisyonumuzca yapılacak bir muame
le olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7764 2 3 . X I .1 953
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12533/11647

125:14 1164,S

Mustafa Hikmet Öz- 
polat.
Gedikpaşa Hattat 
So .No. .18.
İstanbul.

D ile k ç e  s a h ib in in
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(Dilekçe özeti :  Haczin fekki ve 
icranın tehiri halikındaki bir tale
bin reddine dair).

Dilekçi : İstanbul 4 ncü İcra Memurluğunda bulunan alacak 
t ;kip dosyası üzerine borçlu Ahmet Kaynar tarafından yapılan 
haczin fekki ve icranın tehiri talebinin redHiyle hakkının istih
salini dilemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyetçinin; borçlu 
Ahmet Kaynar aleyhine kira bedelinin tahsili ve mecurun tah
liyesi hakkında İstanbul 4 ncü icra Memurluğunun 950/6431 ve 
951/2037 sayılı dosyalan ile takipte bulunduğu, borçlunun vuku- 
bulan itirazının icra tetkik merciince reddine karar verilmesi 
üzerine adı geçenin dükkânındaki menkul malların haciz edilerek 
yap’.lan satış neticesinde alacaklıya ihale edildiği ve mecurun da 
tahliye ve teslim muamelesinin yapıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifa
sına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7765 23 . X I .1953

Hüseyin Aygün. 
Gece Köyünde. 
Sivrihisar.

(Dilekçe özeti : Maluliyet 
bağlan ması hakkında).

maaşı

Dilekçi : Hizmeti a skeriyesini ifa sırasında ve mezunen mem
leketine gitmekte iken geçirdiği bir tren kazası neticesinde bir 
ayağının kesilmesi dolayısiyle sakat kalmış bulunduğunu ifade 
ederek emsali gibi kendisine de mâlûliyet maaşı bağlanmasını
istemektedir.

P/Tilli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi izinli 
olarak memleketine giderken Beylik Köprü İstasyonunda tren- 
der inmek istediği sırada sağ dizinin tren altında kalarak kesil
diği, bu sakatlık durumu 1683 sayılı Tekaüt Kanununun 29 ve 
30 ncu maddelerinin tarifine uymadığı için kendisine mâlûliyet 
maaşı bağlannmadiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesinde 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olma
dığına ve dilekçinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariye
tine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7763 2 3 . X I .1953
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N o . a d ı, s o y a d ı ve a d re s i

12535/11649 Sancak Yavuz.
Konuklar Teknik Zi
raat Okulunda 
Hademe.

Saravönii.

(Dilekçe özeti : İskân talebi hak
kında) .

Dilekçi : 1941 yılında Rusya’dan yurda gelip ve Türk tâbii
yetini iktisap etmiş bulunduğunu ifade ederek bugüne kadar 
verilmiyen iskân hakkının tanınmasını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Kanuni müddeti içerisinde 
müracaat etmiş ve muhtaç bir durumda bulunduğu, keza bilfiil 
ziraatle iştigal ettiği takdirde ev yeri ve toprak verilmek sure
tiyle iskân edilmesi ve bu suretle kanuni imkân bulunamaması 
halinde 4753 sayılı Toprak Kanunu hükümleri dairesinde mua
mele ifasının Konya Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet, cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

K o m is y o n  k a r a r ı  ve ne sebep ten  v e r i ld iğ i

7767 2 3 .X I .1953

125,36/11650 Abdullah Avırıcı (Dilekçe özeti : Başkale'de Asline

ve ar.
Deıe Malı. de. 
Başkale.

M<dı k em esi ku rulm as ı hak kında).

Dilekçiler : Kazalarında Asliye Mahkemesi teşkilâtı kurul 
masını istemektedirler.

Adalet Vekâletini ncevabi yazısında : Mezkûr kazada tek 
hâkimli Asliye Mahkemesi teşkilâtının kurulduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre yerine getiril
miş olduğu anlaşılan vâki talep hakkmda komisyonumuzca 
bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7768 23 . X I . 1953

12540/11654 Mehmet Ali Ceylân 
Emniyet Komiseri.
Düzce .

Dilekçi : Meslekten ayrılması üzerine; aldığı müterakim 4 
yıllık emeklilik aidatım 5434 sayılı Kanunun 102 nci maddesi 
ile tâyin edilen bir yıllık müddetten ancak birkaç ay sonra 
ödiyebilmek imkânını bulması hasebiyle bu müddeti hizmeti
nin Emekli Sandığınca kabul edilmemiş olduğundan şikâyet 
etmektedir.

Emekti Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında : 
29 . VI . 1950 tarihinde tekrar vazifeye başlanmış olan dilekçi
nin ayrılırken geri almış olduğu aidatı zikrolunan maddei ka- 
nuniyeye göre bir yıl içerisinde ve toptan ödemesi kanuni bir 
zaruret bulunmasına ve kendisine de bu yolda tebligat yapıl
mış olmasına rağmen bu müddeti geçirdikten sonra ve 17 .

(Dilekçe özeti : 4 yıllık müddeti 
hizmetinin tekaütlük hesabına ka- 
11İması hakkında).
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IX  . 1951 tarihinde yatırmış bulunması itibariyle hakkında bu 
maddenin tatbik edilemediği bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

7769 23 . X I . 1953

12044/11658 Edip Tüte.
Defterdarlık Millî 
Emlâk Muamele 
Memuru.
Ankara.

(Dilekçe özeti :  T erfi imkânı veril
mesine dair).

Dilekçi : 4598 sayılı Kanunun verdiği imkân dâhilinde iki 
üst dereceye terfi e imiş bulunduğunu ve halen bir üst dereceye 
daha terfi etmek hakkım iktisabetmiş bulunduğu halde kadro
suzluk yüzünden bu haktan mahrum kaldığını ifade ederek; 
kendisinin ve emsal durumdaki diğer memurların vâki mağdu
riyetlerinin vikayeleri için zikrolunan kanunun tadil edilmesi
ni veyahut kadrosu müsait olan münhallere tâyinleri esbabı
nın istikmalini dilemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 4598 sayıh Kanunun 
4 ncü maddesinin sarih hükmü karşısında dileğin yerine ge- 
tirilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanun teklifinde bulunmaya yetkili ol- 
mıyan komisyonumuzca vâki talep hakkında bu bakımdan ya
pılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7770 23 . X I . 1953

12547/11661 Salâhattin Salman.
D. D. Y . Çerkeş is
tasyonu Hareket 
Memuru.
Çerkeş.

(Dilekçe özeti : Hakkında veril
miş olan inzibati cezaların kaldı- 
rıhnasına dair).

Dilekçi : Hareket memuru olarak çalışmakta bulunduğu 
Devlet Demiryolları İdaresinde vâki hatalarından dolayı veril
miş olan kıdem ve sınıf tenzili cezaları sebebiyle 13 yıldır aynı 
derece ve unvanda bulunduğunu, dolayısiyle mağdur bir vazi
yete düştüğünü ifade ederek 5677 sayılı A f Kanunu ve Yüksek 
Meclisin bu baptaki 1739 sayıh kararma uyularak kaldırılması 
icabeden cezalarının kaldırılarak emsallerinin iktisabetmiş bu
lunduğu dereceye terfi ettirilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : inzibati mahiyette 
olan bu cezaların zikrolunan kanunun 7 nci maddesi muvace
hesinde, bu kanuna uyularak kaldırılmasının mümkün olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükmü karşısında vâki
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Dilekçe Dilekç» sahibimi)
N o . a d ı, s o y a d ı ve a d re s i K o m is y o n  k a f a n  ve ııe  sebep ten  v e r i ld iğ i

talep üzerine Komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7771 23 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : 1149 sayılı Bilek
çe Kom isyonu kararından faycla- 
Iandırılnum hakkında).

Dilekçi : 4820 sayılı Kanunla 61 lira ücretinin 14 ncü dere
ce karşılığı olan 67 liraya yükseltilmiş bulunduğunu ancak 
1149 sayılı Dilekçe Komisyonu karariyle de teyit ve ifade olun
duğu üzere; 61 lirada geçen fazla müddetinin 67 lirada geçmiş 
kabul edilmediğinden şikâyet ederek zikrolunan karardan fay
dalandırılmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin duru
munun komisyonun 1104, 1981, 1149 ve 2885 sayılı kararlarla 
alâkalı bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : tetkiki kaza merciine ait olan vaki ta
lep hakkında Komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7772 23 . X I . 1953

(Bilekçe özeti : Ücretlerinden ver- 
sıi tevkif atı yapıldığından şikâyet)

Dilekçi : iştigal etmekte bulunduğu bahçıvanlık; 2395 sayılı 
Kazanç Vergisi Kanunu ile muafiyet hakkı tanınan zirai işler
den madut bulunduğu halde ahiren yürürlüğe giren 5432 sa
yılı Vergi Usul Kanunundan bahisle kendisinden vergi tevki- 
fatı yapıldığından şikâyet etmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Ziraat işlerinde çalı
şan işçiler ve rençberler için kabul edilmiş olan vergi muafiye
tinin dilekçi misillü hizmet erbabına da teşmilinin mümkün bu
lunmadığı ve bu itibarla mumaileyhten kesilen hizmet erbabı 
vergilerinin iadesine imkân görülemediği bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

12549/11663 Halil Şahin.
Belediye Gülhane 
Parkı Bahçıvanı. 
İstanbul.

12548/11662 Ya§ar Tarhan.
D. D. Y. Amasya 
İstasyonu Hareke! 
Memura. 20843. 
Amasya.

7773 23 . X I  . 1953
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12552/11666 Şevki Silfoğlu. 
ve ar.
Yenice Köyünde. 
Araç.

D ile k ç e  D ile k ç e  s a h ib in in

N o . ad ı, s o y a d ı ve ad re s i K o m is y o n  k a r a n  ve ne sebep ten  v e r i ld iğ i

(Dilekçe özeti : Tazminat borçlan
anı. kaldırılması hakkında) .

Dilekçiler : 1940 yılında Karabük Demir, Çelik Fabrikasın
da isçi olarak çalışmak üzere açılan çırak okuluna göndermiş 
oldukları çocuklarının sınıfta kalmaları ve bir kısmanın okulu 
terketmeleri sebebiyle taahhüt etmiş bulundukları okul masraf
larının kendilerine ödetilmek istendiğinden, halbuki bu mas
rafların bunlara verilen yevmiyelerden vaktiyle kesilmiş bu
lunduğunu ifade ederek ödiyerniyecekleri miktarda bulunan 
bu tazminatın 5677 sayılı A f Kanunundan faydalandırılmak 
suretiyle, veyahut verilecek bir kararla kaldırılmasını istemek
tedirler.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Adlan geçen yedi 
borçludan altısı aleyhinde ilâm sâdır olmuş ve bunlardan ikisi 
halikında da icra takibatına başlanmış bulunduğuna göre mü- 
esseseniıı bu alacaklarından vazgeçmesine kanuni imkân görü
lemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tazminat boi’çlarmın zikrolunan kanun 
şümulüne dâhil bulunmamasına ve kaza merciince de karara 
bağlanmış olmasına binaen vâki talep hakkında komisyonumuz
ca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7774 23 . X I .1953

12553/11667 Mesrur Sarpman.
Rıhtım İskele So. 
No. 35.
Kadıköy.

(Dilekçe özeti : Askerlikte geçen 
hizmetinin terfi müddetine katıl
ması halikında).

Dilekçi : Teşkilâtında 5 seneye yakın bir zaman çalışmış 
bulunduğu ve 3659 sayılı Kanuna tâbi Üsküdar - Kadıköy ve ha
valisi Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketi Umum Müdür
lüğüne, askerlikte geçen (yedek subaylıkta geçen) 2,5 senelik 
müddeti hizmetinin terfiinde nazarı itibara alınması hususunda 
yapmış olduğu müracaatının o tarihteki kadro ve mali imkân
sızlıklar yüzünden nazarı itibara alınamamış bulunduğunu ifa
de ederek elinde olmıyan sebeplerle tanmmıyan bu kanuni hak
kının halen çalışmakta bulunduğu Çalışma Vekâletindeki vazi
fesinde nazara alınmasını istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhin bu 
hizmetinin adı geçen şirkette gördüğü ilk terfide nazarı itibara 
alınması gerektiği, 35 lira maaşa terfi ettikten sonra Çalışma 
Vekâletinde geçtiği yeni vazifede bu müddetin nazarı itibara 
alınmasının mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan vâki t:
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lep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muameb olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

K o m is y o n  k a r a r ı ve n e  sebep ten  v e r i ld iğ i

7775 23 . X I .1953

12558/11671 Ali Yaman.
Ceza Evinde.
Mahkûmlardan.
Nazilli.

(Dilcl;çc özeti : Adlî bir hatanın 
d uzcltilmesi halikında) .

Dilekçi : Evlenme maksadı ile vukubulan bir kız kaçırma 
fiilinden dolayı Aydın Ağır Ceza Mahkemesince verilmiş olan 
mahkûmiyet kararının Temyiz Mahkemesince dahi incelenmek- 
sizin tasdik edilmiş ve adlî hata ile mâlûl bulunmasına mebni 
dosysınm celp ve tetkik buyurularak bu hatanın düzeltilmesini 
istemektedir.

Adalet Vekâleti cevabi yazısında : Cebir ve şiddet kullanmak 
suretiyle vukubulan kız kaçırma hâdisesi bertafpil açıklandıktan 
sonra; cezayı artırıcı sebepler takdir olunmak suretiyle veril
miş olan mahkûmiyet kararının Temyiz Mahkemesi 5 nci Ceza 
Dairesinin 20. I V . 1951 tarihli ilâmı ile tasdik edildiği ve di
lekçinin ileri sürdüğü itirazların yerinde bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kanun yollarından dahi geçmek suretiyle 
kesbi katiyet etmiş bulunan bir ilâma taallûk eden talep hak
kında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

7776 23 X I .  1953

12559/11672 Y usul Güven ve ar.
Sami Aydurmuş. 
Arzuhalci.
Erbaa.

( Dilekçe özeti : Adlarına tarh olu
nun vergiden şikâyet').

Dilekçiler : Fiilen atzuhalcıhkla iştigal etmekte bulunduk
ları halde, mevzuatımızda bulunmıyan bir ifade ile ve ruhsatsız 
dâvavekili unvanı altında adlarına fahiş miktarda tarholunan 
vergilerin kanuni hadde indirilmesini istmek'tedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dâvavekilliğini mûtat 
meslek halinde ifa ettikleri sabit olan dilekçiler adına; Gelir 
Vergisi Kanununun 53 ncii maddesine tevfikan ve götürü olarak 
tarhedilip ve katileşmiş bulunan vergide kanuna aykın bir cihet 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza mrciine ait olan vâki talep 
hakkında bu bakımdan komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7777 23 X I .  1953
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2-1 (»0/11673 Mehmet Kulaklı
(542 nei So. No. 23. 
Eşrefpnşa - İzmir.

K o m is y o n  k a r a r ı  ve ne sebep ten  v e r i ld iğ i

(Dilekçe özeti : İskân Yardımı ya- 
Inlyıası hakkında) .

Dilekçi : Mülteci ve muavenete muhtaç bir kîmse sıfâtiyle 
kendisine borçlandırma yolu ile yardımda bulunulmasını iste
mektedir.

Başvekâlet cevabi yazısında : Dilekçinin iskân mevzuatı 
muvacehesindeki durumuna göre kanuni gereğinin yapılıp ve 
kendisine tebliği hususunun İzmir Valiliğine yazıldığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre vâki 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamel ifasına mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7778 23 X I . 1953

125,62/11675 Mustafa Şen.
Karamanlı Malı. 
Parkaları. So. No. 1 
Bolu.

(Dilekçe özeti : B ir vazifeye tâyin 
talyebinc dair).

Dilekçi : Kadro tensikatı dolayısiyle orman bakım memurlu
ğundan açığa çıkarıldığını ifade ederek her hangi bir vazifeye 
tâyin edilmesini istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Dilkçinin; kadrosuzluk 
sebebiyle vazifesine son verilmesinde her hangi bir haksızlık 
olmadığı ve' yeniden tâyininin de uygun görülmediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7773 23 X I 19ü 3

12563/1167(3 Enver Onaran.
Ycnicami Sakarya 
Cad. Radyo Tamir
cisi.
Adapazarı .

(Dilekçe özeti : Barut bâyiliği ve
rilmediğinden şikâyet).

Dilekçi : Kendisine de av malzemesi ve bu meyanda barut 
bâyiliği verilmesini istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye; 
barut bâyiliği verilmesinde mahallî kaymakamlıkça mahzur 
gösterildiğinden dileğinin is’afi cihetine gidilemediği bildiril
mektedir.

Gerği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre vâki 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7780 23  . X I . 1953
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12564/11677 Dilber Doğan.
Haşan lar Köyünde. 
Eskipazar.

D ile k ç e  D ile k ç e  s a h ib in in
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(Dilekçe özeti :  Yetim  maaşı bağ
lanması hakkında) .

Dilekçi : Muhtelif okullarda 29 sene aşçılık yapıp ve bu 
vazifesi başıijda ölmüş olan kocasından dolayı kendisine ve ye
timlerine maaş bağlanmasını, mümkün görülmediği takdirde 
münasip bir ikramiye verilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : 4644 sayılı Ka
nuna tevfikan mesbuk hizmetleri için borçlanmamış olan müte
veffanın, ancak 5 yillık hizmeti ikramiyeye esas tutularak he
saplanan 1053,20 liradan ibaret bulunan ikramiyenin dilekçi v<j 
yetimlerine istihkakları nispetinde ödenmiş bulunduğu ve ken
dilerine başkaca bir yardım yapılmasına kanuni imkân görüle
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekalet cevabına göre vaki talep ka
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmedi
ğine, dilekçinin kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7781 23 . X I . 1953

12565/11678 Salâhattin Polat.
Karayolları 5. Böl
ge Müdürlüğünde. 
Fen memuru. 
Mersin.

(Dilekçe özeti : 3467 sayılı K a 
mında tadilât yapılması hakkın
da).

Dilekçi : Devlet hesabına okuyup ve mezun olduğu İstanbul 
Teknik Okulu fen memuru kısmındaki tahsiline mukabil, 3467 
sayılı Teknik Okulu Kanunu ile mühendis kısmından mezun 
olanlar gibi kendisine de 6 yıllık bir mecburi hizmet tahmil 
olunmasındaki adaletsizliğe temas ederek zikrolunan kanunun 
bu cihetten tadilini istemektedir.

Milli Eğilim Vekâletinin cevabi yazısında : Filhakika ka
nunun bu hükmünde bir teadülsüzlük bulunduğuna vekâletçe de 
iştirak edilmekte olduğu, ancak bunun yeni bir tesis mevzuu' 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan ta
lep hakkında bu bakımdan komisyonumuzca bir muamele ifa
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7782 23 . X I . 1953

12569/11682 Yusuf Yeğin, 
ve ar.
Muhtar.
Pertek Köyünde. 
Niğde.

(Dilekçe özeti : Aşağıgöl suyunun  
artırılması için yardım talebine 
dair).

Dilekçi : Köylerinin meyva ve fidancılık bakımından, 
inkişafına ve dolayısiyle halkın refahına âmil olacak sulanuv 
işinden faydalanabilmeleri için, aşağı göl suyunun artırılması
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12571/11684 Kemal Erdinç.
Belediye Başkam 
Süleyman Erdin»; 
Yeğeni.
Erciş.

maksadı ile Hükümetçe gereken yardımda bulunulmasını 
istemektedir.

Bayındırlık Vekaletinin cevabi yazısında : Bu dileğin ye
rinde incelenmesi için Kayseri Su İşleri Müdürlüğüne emir 
verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında Komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

K o m is y o n  k a r a r ı ve ne sebepten v e r ild iğ i

7783 23. XI. 1953

(D ik i  •çe özeti : Menkul ve gayri
menkul emvalini yakıp ve yıkan 
faillerin meydana çıkarılmadığın
dım şikâyet).

Dilekçi : Bir yıldan beri mütaaddit defalar otlarının, de
ğirmen vc ağılının yakılıp yıkılmasına ve sürüsünün silâhla 
cebir ve şiddet kullanılarak götürülmesine rağmen faillerin 
bir türlü meydana çıkarılmadığını ve yaptığı müracaatlardan 
bir netice alamadığını ifade ve şikâyet ederek mütecasirlerin 
meydana çıkarılmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Filhakika; dilekçi ve 
bu aileden Sıddık ve Zekeriya Avcı'ya ait emlâk ve emvale 
karşı vukubulan ve 16 madde halinde zikıolunan yakma, 
yıkma, sirkat ve silâhlı tehdit hâdiselerinden 6 sının fail ve 
sanıkları tesbit edildiği, 2 sinin hilâfı hakikat olduğ-u ve biri
nin diğer fiilin ikaı sırasında vukubulduğu, diğer vakaların 
faillerinin elde edilemediği ve kâffesinin Adalet makamlarına 
intikal ettirildiği, failleri ele geçirilmiven vukuatın ekserisinin 
meskûn yerlerin uzağında bulunuşu ve cahil halkın suçluyu 
korumak gibi yanlış bir zihniyetle hareket etmeleri dolayısiyle 
delillerinin elde edilemediği, yapılan şikâyetler de mahallî 
idare ve zabıta memurlarının muhakemelerini gerektiren bir 
cihet görülememekle beraber; zabıta ve savcılığın daha sıkı 
ve ciddi şekilde kovuşturma yaparak meçhul kalan olay fail
lerinin mutlaka ele geçirileceği ve tekerrürünün önleneceği 
valilikçe ilgililere önemle tebliğ olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında Komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7784 23.XI.1953
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12935/12041 Mustafa Kaptan. 
12572/11685 ve ar.

Mermere Nahiyesin
de Bakkal.
A khisar.

D ile k ç e  D ile k ç e  s a h ib in in

N o . a d ı, s o ya d ı ve  a d re s i K o m is y o n  k a r a r ı  ve ne sebep ten  v e r i ld iğ i

(Dilekçe özeti 
1ı hakkında).

Kum çayı su tesisa-

Dilekçiler; Kumçayı kanalının doğu şeddelerinin zayıf bu
lunması ve üzerine bir köprü yapılmaması sebebiyle köyleri 
arazisinin mühim bir kısmının sular altında kalıp, bağ evleri
nin yıkılmakta bulunduğundan şikâyet ederek bu zararları
nın tesbit ve önlenmesini, keza kanal üzerine bir köprü inşa 
edilmesini istemektedirler.

Bayın dır hk Vekâletinin cevabi yazısında : 12 kilometre 
tulünde olan bu kanalın sol sahil seddesinde 1951 ve 1952 
de vukubulan büyük feyezanlar tesiriyle hâsıl olan oyuntula
rın artmasını önlemek ve bundan mütevellit zararlara meydan 
verilmemek üzere gerekli tedbirlerin alınmasına karar verile
rek etüd ve projelerinin hazırlanmakta olduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7785 2 3 . X I .1953

r>73/T16H6 Veli A kay (Dilekçe özeti : İT ere tl erinin arh-
ve ar. nlması hakkında).
Çorlulu Alipaşn 
Camii İmamı.
Çarşı kapı - İstanbul.

Dilekçiler : Mülhak vakıflar imam ve müezzinlerinin üc
retlerinin de mazbut vakıflar imam ve müezzinlerinin almakta 
oldukları maaş derecesine yükseltilmesini istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : 2762 sayılı Vakıflar Ka
nununun 6 ncı maddesine göre her biri ayrı bir hükmi şahsi
yeti haiz olan mülhak vakıflar imam ve müezzinlerine de vak
fın emlâkinden ücret ödenmekte olduğu ve bu bakımdan dilek
çilerin ücretlerinin istedikleri şekilde artırılmasına imkân ol
madığı. Bununla beraber 1952 Bütçeesine ücret farkı namı ile 
konulan bir tahsisattan bunlardan 40 liradan az ücret alanla
rın ücretlerinin bu dereceye çıkarılmış olduğ-u bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7786 23 . X I . 1953

12574/11687 Mehmet Sökmen. (Dilekçe özeti : Tedavi ve yardım
Hatay Mah. 100 No. talebine dair).

^  S"  ' Dilekçi : Her iki gözünden mahrum ve muavenete muhtaç
bir durumda olduğunu ifade ederek kendisine daimî bir aylık
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N o . ad ı, s o y a d ı ve ad re s i

1.2575/11688 İzzet Metiııyurt. 
19867/18519 Mezınek Köyünde. 

Alucra.

12577/11690 Şemsettin Yılmaz. 
16516/15414 Alâettin Köyünde. 

Muş.

K o m is y o n  k a r a r ı  ve ne sebep ten  v e r i ld iğ i

bağlanmasını ve gözlerinden ameliyat yaptırılmasını istemek
tedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : M a
hallen muayene ve tedavi ettirilip belediyeden veya münasip 
bir kaynaktan yardım temin edilmesi, tedavi ettirilmesi müm
kün görülemediği takdirde; hangi hastanede tedavi edilebilecek
se oraya gönderilmesi hususunun İçel Valiliğine yazıldığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre vâ
ki talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7787 23 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : Mâlûliyct aylığı
nın artırılması hakkında).

Dilekçi : Hizmeti askeriyesini ifa sırasında her iki gözünü 
kaybettiğini ve bu münasebetle bağlanmış olan 75 liralık nn'ı- 
lûliyet aylığının kifayetsizliğini belirterek bunun artırılmasını 
ve mâlûliyet tarihinden itibaren ödenmesi için emir verilmesini 
istemektedir.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında : 
5434 sayılı Kanunun 91 nci maddesine göre : Mâlûliyet aylıkla
rının başlangıç tarihinin; raporun sağlık kurulunca tasdiki ta
rihini takibeden ay başı olarak tesbit edilmiş bulunduğundan 
dilekçi hakkında da bu yolda muamele yapıldığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de vâki talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7788 23 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : Tapulu yerleri  
üzerinde yapılmış olan tevziatın 
iptali hakkında).

Dilekçi : 1 000 dönümü mütecaviz tapulu topraklarının Muş 
ta faaliyette bulunan 17 numaralı Toprak Tevzi Komisyonunca 
başkalarına dağıtılmış olduğunu ve bu mevzudaki müracaatla
rının da makamatça lâyık olduğu şekilde incelenmemiş bulun
duğunu şikâyet ve bu hususta mahkemeye dahi müracaat et
mek imkânı olamdığını ifade ederek bu tevzi muamelesinin ip
tal edilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçi ve hissedarlarına 
ait tapulu arazinin yerleri bilirkişiler ve mal sahipleri huzur-
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ları ile tesbit edilerek gösterildiği ve bu yerlerin ekserisinin 
Hazine ile hisseli olduğu ve hudutlarının sabit bulunmadığı ve 
bölgeye ait dağıtım cetvellerinin valilikçe tasdik edilerek hak 
sahiplerine dağıtılmış olması itibariyle idareten yapılacak bir 
muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan vâki talep 
halikında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7789 23 . X I . 1953

12578/11691 Ethera Görgülü. (Dilekçe özeti : Yetim  A ylığı bağ-
Halilağa Malı. de. Ianması hakkında).
Van.

Dilekçi : Kore’de kaybolan evlâdından dolayı; köyde bırak
mış olduğu muavenete muhtaç 8 nüfustan ibaret kardsş ve ev
lâtlarına âcil yardımda bulunulmasını istemektedir.

Milli Savunma Vekaletinin cevabi yazısında : Türk silâhlı 
kuvvetleri zayiat cetvelinde kaybolduğu belirtilen Kemal Gör
gülü'den dolayı dul ve yetimlerine, 5434 sayılı Kanunun 78 nci 
maddesine göre, ancak kayıplığma hükmolunduğu tarihten 5 
yıl sonra aylık bağlanabileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanan hükümleri karşısında 
vâki talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7790 2 3 .X I .1953

12579/11692 İbrahim Kurt.
Pazar Mah. Tora
man So. No. 127. 
Samsun.

(Dilekçe özeti : İra n ’a gitmek üze
ri aldığı pasaportun vize edil
mediği hakkında).

Dilekçi : Tebriz halkından olduğundan ve orada bulunan, 
33 yıldır görmediği anne ve kardeşlerini ziyaret maksadiyle 
almış olduğu pasaportun İran Konsolosluğu tarafından vize 
edilmediğinden bahsile kendisine delâlet olunmasını istemek
tedir.

Dışişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin almış ol
duğu pasaportun vizesi için İran Büyükelçiliği nezdinde yapı
lan tavassuta mukabil adı geçen Elçilikten alman cevabi nota
da: Müsaade almadan İran tâbiiyetini terkeylediği ve bu ba
kımdan halen İran tebaası olarak tanınan bir kimsenin hâmil 
olduğu Türk pasaportu üzerine vise verilmesinin İran mevzu
atına muhalif olduğunun bildirilmiş bulunduğu belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak-
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12580/11693 Yıldız ve ar.
Karaman Köyü 
Muhtarı.
Palu - Elâzığ.

12584/11697 Sadiye Karakulluk 
çu.
Levent Mah. 
Kırizanteııı So.
No. 15.
Şişli - İstanbul.

kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmediği
ne karar verildi.

K a r a r  N o , K a r a r  t a r ih i

7791 2 3 . X I .1 95 3

(Dilekçe ö ze ti : Hakkı tevliyeti 
olmadığı halde kendilerini mahke
melerde süründüren Ferit K üçük
ten şikâyet).

Dilekçiler : Palu’nun Bulanık Nahiyesinde; İbrahimbey 
Vakfından oflan Kuşçu ve Hanguvit köyleri üzerinde her hangi 
bir hakkı tevliyeti olmadığı halde yallardır tasarrufları altında 
bulunan buradaki arazilerinden dolayı aleyhlerine dâva ikâme 
ve kendilerini mahkemelerde süründüren Ferit Küçük adında
ki şahıstan şikâyet ederek adı geçenin durumunun ve elindeki 
vakfiyenin incelenmesi ve Tapulama Kanununa göre hakların
da muamele ifasını istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Vakıf kayıtlar kütüğünde 
miiseccel 1032 tarihli vakfiye ile 15 . V I I . 1941 tarihli ilâma gö
re; adlan geçen köylerin bütün arazisi, tevabii ve levahikiyle 
beraber evlâdın tasarrufuna terkedildiği Ferit ve diğer evlâdı 
vâkıf tarafından açılan dâva neticesinde Vakıflar İdaresinin 
müdahalesinin men’i ile vakfiyet üzere tasarruflarına bırakıl
masına karar verildiği ve bu hükmün Temyizce de tasdik edil
diği.

Bu tasarruf salâhiyetine binaen adı geçen şahsın vakfın hu
kukunu görüp ve gözetmek gayesiyle mezkûr araziden istifade 
edenlerden kira tahsili ve fuzuli müdahalelerinin men’i husu
sunda dâva açtığı ve bu dâvanın da e l’an görülmekte bulundu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir meseleye taallûk eden vâki talep hakkında bu 
bakımdan komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7792 23 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : Aylığının artırıl
ması hakkında).

Dilekçi : Kocası Yarbay ölü Haşan Tahsin’den almakta ol
duğu dul maaşının azlığından bahsile şimdi ölen yarbayların 
eşlerine verilmekte olan miktara yükseltilmesini istemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Talebin ter 
vicine kanunen imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan vâki
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talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7793 23 . X I . 1953

125,85/11698 Mahmut Karakaş. 
15583/14548 Ağal Tarçık Kö

yünde.
Suşehri.

(Dilekçe özeti: Oğluna ait paranın
gönderilmesi hakkında).

Dilekçi : Çorum Vapuru yangınında ölen oğluna ait olup, 
Beylerbeyi Belediye Tahsil Şubesi memuru Salâhaddin ötürge’- 
de kaldığı anlaşılan 650 lira para ve eşyalarının aranarak zira
at Bankası havalesi ile gönderilmesini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr paranın adı 
geçen şahısta olmayıp halen Beyoğlu 4 ncü Sulh Hukuk Yar
gıçlığının 179/949 dosya sayısında emanette bulunduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7794 23 . X I . 1953

12587/11700 Rrza Akpınar.
İslâm Köyünde. 
Yıldı/eli.

(Dilekçe özeti :  Gayrikanuni ola
rak yapılan tahsilattan şikâyet).

Dilekçi : Kanuni olmadığı halde uzun yıllardır köy halkın
dan tahsil edilmekte bulunan kâtip parası, bucak posta, bilet 
ve gazete paralarının alınmasının kanuni olup olmadığının ve 
iade edilip edilemiyeceğinin bildirilmesini istemektedir.

içimleri Vekâletinin cevabi yazısında : Köy hizmetlerinin ya
pılması düşüncesiyle ve Köy Kanununun 19, 39 ve 47 nci mad
delerine uvularak istihdam ve ihdas olunan köv kâtibi ve köy 
postaları için her hangi bir idari makam tarafından telkinde bu
lunulmadığı, halen her iki vazifenin de kaldırılmış bulunduğu.

Bilet ve gazete abone bedeli tahsil edildiği yolundaki iddia
nın da vârit olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülemediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7795 2 3 .  X I . 1953
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12588/11701 Fatma Telci.
Misakımilli Malı. 
Mehmet Çakır 
Otelinde.
Bulgaristan göçmen
lerinden.
Safranbolu.
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(Bilekçe özeti : İskân talebine 
dair).

Dilekçi : Bulgaristan göçmenlerinden olup, yerleştirilmiş 
bulunduğu Safranbolu Kazasında kendisine müstakil bir aile 
reisi olarak barınacak bir ev verilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçinin iskân mevzuatı 
muvacehesindeki durumunun incelenerek ayrı bir hane olarak 
iskânı icabetmekte ise dileğinin yerine getirilmesi lüzumunun 
Zonguldak Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7796 23 . X I . 1953

12589/11702 Halil Arslantepe.
Adliye Dairesi
Mübaşiri.
Malatya.

(Bilekçe özeti :  Maaşlı kadroya 
alman ücretli mübaşirlerin durum
larının ıslahı Tıakkında).

Dilekçi : 5859 sayılı Kanunla maaşlı kadrolara alman mü
başirlerin duydukları memnuniyetin, Adalet Vekâletinin Me
murin Kanununun tâvin ettiği vasfı haiz bulunmayanların vazi
felerine son verileceği hakkında yaptığı bir tamim dolayısiyle 
yeisle neticelendiğini ifade ederek buna mahal bırakılmamasını 
istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : 5888 sayılı Kanunun 
birinci maddesi ile dilekçinin de maaşlı kadroya geçirilmiş ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Zikrolunan kanunla durum ıslah olun
muş bulunmasına göre vâki talep hakkında ayrıca Komisyonu
muzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

* Karar No. Karar tarihi

7797 23 . X I .1953

12591/11704 Ahmet Erdem ve ar.
Yııkari Kurin Kö
yün fl en.
Anamur - îçel.

12593/11706 Haşan Taş. ve ar.
Çukurabanus Köyün
den.
Anamur.

12592/11705 Mustafa Kır ve ar.
Boğuntu Köyünden. 
Anamur.

(Bilekçe özeti : Orman İdaresi ta- 
fafm dan arazilerine müdahale 
edildiğinden şikâyet).

Dilekçiler : Ecdattan miintekil ve tahtı tasarruflarında bu
lunan arazileri, San ver Bölge Sefli^nce orman hududu içeri
sine alınmak ve müdahalede bulunulmak suretivle ellerinden 
alınmnk istendiğinden şikâyetle haklarının korunmasını iste
mektedirler.

Tanm Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr yerlerin or
mandan akılmak suretivle mevdana getirilip ve ormanla hem 
hudut bulunmaları bakımından orman tahdit komisyonunca 
Devlet ormanı olarak tesbit edildiği, bu kararın alâkalılar ta-
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rafından itirazda bulunulmadığı için katileşmiş olduğu. Mahal
lî bölge şefliğince yapılan müdahalenin de 3116 sayılı Orman 
Kanununun değişik 2 nci maddesine göre ve yerinde olarak ya
pılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında Komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmediği
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7798 23 . X I . 1953

(Dilekçe Özeti : K ö y  okulunun 
tamamlanması hakkında).

Dilekçi : Natamam olarak bırakılmış olan köy okulunun bir 
an önce ikmali için alâkalılara emir verilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Bu köyün nüfus 
durumuna göre bu yıl okul inşaat programına alınamıyacağı, 
sırası geldiğinde ve önümüzdeki yıllarda ihtiyaçlarının göz 
önünde bulundurulacağı hususunun dilekçiye tebliğ edilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre ta
lep hakkında Komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7799 23 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : Ücretli mübaşir
lerin durumları hakkında).

Dilekçi : Adalet Vekâletinin 4 . II . 1952 gün ve 21/7 sa
yılı bir tamimi ile : Ücretle çalışan mübaşirlerden Memurin 
Kanununun 4 ncü maddesinde yazılı evsafı haiz bulunmıyanla- 
rm işlerine nihayet verileceğinin bildirilmiş olduğundan duy
duğu tessürü ifade ederek buna mahal bırakılmamasını iste
mektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : 5858 sayılı Kanuna 
tevfikan yapılmış olan bu tamimin 5888 sayılı Kanuna tev
fikan tatbikına mahal kalmadan bu kabîl mübşirlerin de ma
aşlı kadroya geçirilmiş oldukları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin yerine getirilmiş bulunduğu 
anlaşıldığından komisyonumuzca yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7800 23 . X I . 1953

12596/11709 Çetinkaya
Sulh Hukuk Mahke
mesi Mübaşiri. 
Malatya .

12595/11708 Osman Şaşmaz. 
Muhtar.
Aşağı Eğerci Kö
yünde.
Yerköy - Yozgad.
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12597/11710 Kemal Demirbaş, 
ve ar.
Obalar Cad.
No. 72 H izam . 
Adana .

D ile k çe  D ile k çe  s a h ib in in

N o . ad ı, so ya d ı ve  ad re s i K o m is y o n  k a r a r ı  ve ne sebep ten  v e r i ld iğ i

(Dilekçe özeti : Muamele Vergisi 
Kanunu lâyihasında küçük esna
fın durum lanm n ıslahı hakkında)

Dilekçiler : iştigal etmekte bulundukları hizarcılıktan ayda 
ancak 200 lira gibi az bir gelir temin ettikleri ve kâr hadleri 
nihayet % 5 ten fazla olmadığı halde kendilerinin de (Küçük 
esnafın da) sair büyük faaliyet erbabı gibi %  18 nispetinde 
bir Muamele Vergisine tâbi tutulmalarındaki adaletsizlikten 
şikâyet ve tazallümü hal ederek Muamele Vergisi kanun lâyi
hasında; ya kendilerinin bu vergiden muaf tutulmalarını ve
yahut götürü ve âdil bir vergi ile teklif olunmalarını istemek
tedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Halen yürürlükte 
bulunan 3843 sayılı Kanun muvacehesinde mükelleflerin dilek
lerinin tervicine imkân görülemediği. Ancak mezkûr kanunun 
esaslı bir şekilde tadili için çalışmalara devam edilmekte olup 
hazırlanmakta olan lâyihaya sair sanayi kollan için olduğu 
gibi ağaç, tahta sanyiine de uygun düşecek hükümlerin konul
masına itina gösterilmekte bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili bulunan vâki talep hakkında komisyonumuzca yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7801 23 . X I . 1953

12602/11712 Şükrü Demir.
Üsküplü Köyü Kol- 
oğullarmdan . 
Düzce.

(Dilekçe özeti :  Mâlûliyet maaşı 
bağlanması hakkında) .

Dilekçi : 1331 yılında, Ruslarla yapılan muharebede kolundan 
yaralanıp ve mâlûl kaldığını, buna ait raporunun da Düzce As
kerlik Şubesi Reisliğine vermiş bulunduğunu ifade ile, bu rapo
runun mezkûr şubece bulunamaması yüzünden kendisine maaş 
bağlanmamasındaki haksızlığa işaret ederek hakkının korunma
sını istemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
yaralandığı tarihte ilk tedavi edildiği hastane raporu olmadığı, 
askere sevk ve mâlûliyetinin harb esnasında aldığı yaradan 
ileri geldiğine dair şubesinde bir kaydı da bulunmadığı için 
325 talihli Tekaüt Kanununun 24 ve 25 nci maddelerine görq 
kendisine maaş bağlanamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına 
ve dilekçinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7802  23  . X I . 1953
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N o . a d ı, so y a d ı ve a d re s i K o m is y o n  k a r a r ı  ve  11e sebep ten  v e r i ld iğ i

12603/11713 Hüseyin Ertürk.
Sarısu Köyünde. 
Çay el i.

(Dilekçe özeli : Emeklilik muame
lesinin kaldırılması hakkında).

Dilekçi : Jandarma Gedikli Başçavuşluğundan Başgedikli- 
liğe terıi ettirilmesi icabeuerken bunun yerine alay kumanda
nının kencLsıne olan husumeti dolayısiyie yaş haddinden dolayı 
emekıi>e sevkediiıuiş bulunduğundan ve buna dair vâki müra
caatlarının ve Askerî Temyiz Mahkemesinde açtığı dâvanın 
biı- netice vermediğinden şikayet etmektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 1947 yılında muhtelif 
suçlardan tahtı muhakemeye alınmış bulunması ve 1948 yılında 
girmiş olduğu imtihanda da muvaffak olamaması ve terfii için 
istenilen teKlıf kağıtlarına karşı gönderilen menfi notlar do- 
layısiyle; dilekçinin kıdemli Başçavuşluğa yükseltilemediği ve 
yaş haddinden dolayı, 14 Temmuz 1950 de emekliye sevkolun- 
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup ve nite
ldin bu mercilere de intikal etmiş bulunduğu anlaşılan vâki 
talep hakkınaa komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
görülmediğine karar verildi

Karar No. Karar tarihi

7803 23 . X I . 1953

12604/11714 Zeki Akbaycan.
Belediye Doktoru. 
Serik - Antalya.

(Dilekçe özeti :  Ücretinin artırıl 
ması hakkında).

Dilekçi : Bizzarure kabul ve ifa etmekte bulunduğu Serik 
Belediye Doktorluğundan almakta olduğu ücretin kifayetsizli
ğinden bahisle yeni yıl bütçesinin üst makamlarca tasdiki sıra
sında bu ücretinin bir miktar artırılması için tavassut buyu- 
rulmasmı istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin bu vazife
ye kendi muvafakatiyle tâyin edilmiş bulunması ve belediye 
bütçesinin kifayetsizliği sebebiyle arzusunun yerine getirileme- 
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7804 23. X I . 1953

12605/11715 Resmiye Akbaycan.
Mersinli Lâtif oğul
larından Süleyman 
Kıyı.
Serik - Antalya.

(Dilekçe özeti : îateden yetim  ma
aşı tahsis olunması hakkında).

Dilekçi : 1941 yılında, 2,5 senelik tutan peşin verilmek 
suretiyle kesilmiş olan yetim maaşının iadeten tahsis edilmesini 
istemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Gerek mülga
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N o . ad ı, s o y a d ı ve a d re s i K o m is y o n  k a r a r ı  ve ne  sebep ten  v e r i ld iğ i

1683 ve gerekse 5434 sayılı Kanunlara göre dilekçiye iadeten 
maaş tahsisine imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine göre; vâki 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal gö
rülemediğine karar verildi.

Dilekçiler : Uzun yıllardır geçimlerini temin etmekte bulun
dukları inhisar mamulleri bâyiliğinin son senelerde lokanta ve 
kahvecilere kadar teşmil edilmesi ve âdeta serbest bırakılması 
yüzünden mağdur olduklarım ifade ederek eskisi gibi takyide- 
dilmesini istemektedirler.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Evvelce tü
tün ve sigara bâyileri için vaz’edilmiş bulunan mesafe kaydının 
1927 yılında kaldırılmış olması bakımından kadro dâhilinde 
olmak ve dükkân sahibi olarak ticaretle iştigal etmek kaydı ile 
her esnafa bâyilik tezkeresi verilmekte olduğu.

Gazino ve lokantalarda satılan içkilerin satışında kanuna 
aykırı bir harekette bulunulmadıkça Tekel İdaresinde yapıla
cak bir muamele olmadığı, kadehle içki satmak için mahallî 
mülkiye makamlarından müsaade istihsal edenlere de 4250 sayılı 
İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 19 ncu madde
sine tevfikan Tekel İdaresince ruhsat verilmekte ve bunlar da 
bu içkileri kapalı satanlardan değil beyiyeden istifade etmek 
üzere doğruca bu idareden temin etmekte oldukları şikâyetin de 
daha ziyade bu noktaya mâtuf bulunduğu bu bakımdan müstedi- 
lerin taleplerinin yerine getirilmesine imkân görülemediği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7805 23. X I . 1953

12607/11717 Ali Osman ve ar.
Cumhuriyet Alanı 
Bâyi.
Tavşanlı.

(Bilekçe özeti : înlıisar mamulle
ri bayiliklerinin çoğaltıldığından 
şikâyet).

Karar No. Karar tarihi

7806 23. X I . 1953
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12608/11718 Alımot Taşkıran.
D, D. Y. Genel Mü
dürlüğünde Bekçi. 
Sicil Nü. 32762. 
Ankara.

12G79/11784 Mehmet Gökmen.
D. D. Y. Daire Mü
dürlüğünde.
Sicil No. 35611. 
Ankara.

12680/11785 Eyüp Gülsezer.
I). D. Y . Genel Mü
dürlüğü Daire Mü
dürlüğünde Bekçi. 
Ankara.

12682/117S7 Abdullah Sökmen.
D. D. Y. Daire Mü
dürlüğünde 34571 
sicilli.
Ankara.

D ile k çe  D ile k çe  s a h ib in in

N o . a d ı, s o y a d ı ve a d re s i Ko r ı ı is y o ıı ka ı-a ı-ı ve n e  sebep ten  v e r i ld iğ i

(Dilekçe özeti : İşçiler Emekli 
Sandığındaki hizmetlerinin Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
na devri hakkında).

Dilekçiler : 1. IV . 1950 den 30 . IV . 1951 tarihine kadar, 
aidat ödemek suretiyle Devlet Demiryolları İşçileri Emekli San
dığına intikal eden hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına devredilerek emekliliğe esas olan fiilî hizmetlerine 
eklenmesini istemektedirler.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Demiryol
ları işçileri Emekli Sandığı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı arasında (yürürlükte bulunan hükümlere göre) devir 
hakla tanınmamış olduğ-undan dilekçilerin vâki taleplerinin 
is’afına imkân olmadığı, bu bap'ta ilişik Emekli Sandığı yazı
larına atfen bildirilmektedir.

Gereği ddüşüniildü : Mevcut kanun hükümleri karşısında 
vâki talepler hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele 
olmadığına ve dilekçilerin kaza merciine dahi müracaatta muh- 
tariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7807 23 . X I .1953

12611/11721 Ahmet Taşkıran.
D. D. Y. Genel Mü 
dürlük Bekçisi. 
32762.
Ankara.

( Dilekçe özeti : Füzulen alınmış 
olan verginin iadesi hakkında).

Dilekçi : Ücretlerinin 60 lirasının vergiden muafiyetine mü- 
taallik 5088 sayılı Kanun hilâfına; 1 . X . 1947 den 1 . VII . 
1949 tarihine kadar füzulen kesilmiş olan vergilerin iade olun
masını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Bu muafiyetin 
zikrolunan kanunun yürürlüğe girdiği 1 . X  . 1947 tarihinden 
itibaren uygulanmaması sebebinin; Maliye Vekâletinin bu 
baptaki 346 seri sayılı tamiminin neşri tarihi olan 2 . V . 1949 
dan muteber addedilmesinden ve daha önceki içtihat dairesin
de cereyan eden ve emrivaki halini alan muamelâtın tadiline 
imkân görülememesinden bâhis bulunan tebligata istinadet 
mekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan vâki ta
lep hakkmda komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7808 23 . X I . 1953
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12612/11722 Ahmet Kabak.
Yeşilköy Nahiyesi 
Küçüksek inece Kö
yü Cami So. No.
10 da
Bakırköy - İstan
bul.

12614/11724 Mürsel Gider.
Küçükçekmeee Köyii 
Cumhuriyet Mah. 
No. 372.
İstanbul.

12613/11723 Mehmet Urai.
Küçükçekmeee Köyü 
Göl So. No. 67. 
İstanbul.

12609/11719 Hüseyin Kabak.
Küçükçekmeee Köyü 
Cumhuriyet Mah.
No. 322.
İstanbul.

12610 /11720 Ali Kabak
Küçükçekmeee Köyü 
Türbo So. No. 307 
de.
İstanbul.

(Dilekçe, özeti : İskân talebine 
dair).

Dilekçiler ; Muhacirlik sıfatlarına binaen, 1341 sayılı Ka
nuna göre verilmesi icabeden iskân haklarının verilmesini iste
mektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Kanunen tesbit edil
miş bulunan müddet içerisinde müracaatta bulunmadıkları an
laşılan dilekçilerin taleplerinin is’af olunamıyacağı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre dilekçilerin vâki 
istekleri üzerine komisyonumuzca yapılacak bir muamele ol
madığına, kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetlerine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7809 23 . X I . 1953

15955/14899 Hüseyin A . Sarae- 
15258/14249 oğlu.
12617/11726 Balıkpazan Yağcılar 

So. No. 20. Kat 2. 
Eminönü - İstanbul.

(Dilekçe, ö z e ti : Has - IIcc adlı ka
talogdan Gümrük Resmi alındı
ğından şikâyet).

Dilekçi : Mümessili bulunduğu bir Alman fabrikasının bas
tırmış olduğu Has - Hcc adlı katalogdan bidayeten gönderilen
ler için Sirkeci Gümrük Müdürlüğünce vergi muafiyeti tanın
dığı halde sonra gönderilenlere İstanbul giriş gümrüğü tara
fından vergi tahakkuk ettirilip ve bu verginin cezalı olarak 
tahsiline tevessül edilmiş bulunulduğundan şikâyet ederek ka
nan tatbikatındaki bu ikiliği yabancı müesseseye bildirmeye 
milli hisleri müsaade etmediğinden aynı muafiyetten istifade 
hususunda emir verilmesini istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkur ri
salelerin bir katalog mahiyetinde olmayıp haşere mücadelesin
de kullanılan ilâca ait bir reklâm prospektüsü olduğu görüle
rek 1499 sayılı Gümrük Kanununa bağlı 353/B tarife pozisyo
nu üzerinden vergiye tâbi tutulduğu, evvelce posta gümrüğün
den geçirilenlere verilen tahakkuk varakalarında nümune ek-
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lenmeksizin ve katalok olarak gösterildiğinden dolayı ve yan
lışlıkla muafiyet hükmü tatbik edilmiş olduğu neticesine varı
larak almmıyan verginin de tahsiline tevessül olunduğu.

Dilekçinin bu mevzuda Devlet Şûrasına da dâva açmış bu 
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkila kaza mercüne ait olan ve bu 
merci tarafından İncelenmekte bulunduğu anlaşılan talep hak
kında Komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7810 23 . X I . 1953

L2620/11729 Avni Rakıcıoğlu.
Yaylacılar Köyün
den.
îyidere - Rize.

(Dilekçe özeti :  B ir m üfettiş gön- 
d eritmesi halikında).

Dilekçi : îyidere Kereste Fabrikasında; yapılan yükleme iş
leri 1944 yılından 1951 yılına kadar 150 kuruş üzerinden yapıl
makta iken, bunu kendisinin 45 kuruşa indirmek suretiyle Te
kel idaresine 10 bin lira menfaat temin ettiğini, yine bu fab
rikadan Samsun’a yapılacak nakliyat için müdürün şifahi isti
zanına mukabil 6 lira teklifte bulunduğu ve kendisine de iha
leye çıkarılacağı bildirilmiş olduğu halde gizli olarak başka bir 
şahsa verilmiş bulunduğundan ve bu durumun açıklanması için 
mezkûr fabrika müdürlüğüne yaptığı müracaata karşı da ken
disine hakaret olunduğundan şikâyet ederek durumun tahkiki 
için bir müfettiş gönderilmesini istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Yaptırılan 
tahkikat neticesinde müfettiş tarafından tanzim edilen rapor
larda : Fabrika Müdürü Sakip Güven’in Memurin Kanununun
28 ve 29, keza Türk Ceza Kanununun 228 ve 240 ncı maddele
rine temas eden fiil ve hareketlerinden dolayı cezalandırılması 
talep edilmiş bulunduğundan Tekel Genel Müdürlüğünce ge
rekli muamelenin yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında Komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7811 23 . X I . 1953

12622/11731 Sadullah Yılmaz, 
ve ar.
Avcılar Köyünde. 
Edremit.

( Dilekçe özeti : Arazi ve çift alâtı 
verilmesi hakkında).

Dilekçiler : Muhacir olmaları itibariyle kendilerinin de em
salleri gibi, arazi ve çift alâtı verilmek suretiyle müstahsil bir 
hale getirilmelerini istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçilerin de bir an ev- 
vşl müstahsil hale getirilmelerinin temini ve sonunun merkeze
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ve ilgililere bildirilmesi hususunun 10. I V . 1952 g’ün ve 3201 - 
149 - 4G39 sayılı yazı ile Balıkesir Valiliğine bildirildiği belirtil
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

D ile k ç e  D ile k ç e  s a h ib in in
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7812 . 23 . X I . 1953

12625/11734 Ömer Bektaş.
Feriköy Miralay 
Kâmilbey So. No. 3 
Zehra Çelebi eliyle. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : İş  isteğine dair).

Dilekçi : Devlet müesseselerinde mensucat işlerinden her 
hangi birinde kendisine iş temin edilmesini istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : İstanbul İş ve İşçi 
Bulma Kurumu vasıtasiyle dilekçiye bir iş teminine çalışılmış 
ise de vâki davete icabet etmediği için hakkında bir muamele 
yapılamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7813 23 . X I . 1953

12628/11736 Işıklar Köyü 
Muhtarlığı. 
Manyas - Danca.

(Dilekçe özeli : Işıklar Köyünün  
D eğirmeni) oğazı Köyünün panayır 
yerine nakledilmesi hakkında).

Dilekçi : Koçadere tâbir edilen çayın taşmasiyle köylerinin 
her an bir tehlikeye mâruz kalmasının mümkün ve beklenmek
te olduğunu ifade ederek köylerinin; 10 dakika mesafede olan 
Değirmenboğazı Köyünün panayır yerine nakli için Hükümet
ten yardım istemektedir.

Bayındırlık Vekâletinin cevabi yazısında : İlgili teknik ele
man tarafından hazırlanan ilişik rapora göre, bu köyün isteği 
veçhile Değirmenboğazı mevkiine kaldınlmasının lüzumlu ol
duğu mütalâasında bulunulduğu belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mezkûr raporla birlikte alâkalı Vekâle
te müracaatta muhtar bulunan dilekçinin vâki talebi üzerine 
ayrıca komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7814 2 3 . X I . 1953
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12629/11737 Mehmet Celp 
ve ar.
Tütün Müstahsılları. 
Turgutlu.

(Dilekçe özeti :  Tütünlerinin mu
bayaa edilmediğinden şikâyet).

Dilekçiler : Tütünlerinin mubayaası için yaptıklan müra
caatlara hiçbir cevap verilmediğini beyanla fazla istihsal yap
manın bir suç olmadığına göre tütünlerinin değer fiyatı ile 
alınması için emir verilmesini istemektedirler.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi
lerin aynı mealde vekâlete yaptıkları müracaat üzerine 7 . III . 
1952 tarih ve 1465 sayılı örneği ekli yazı ile kendilerine ce
vap verildiği.

Bu müstahsıllann tütünlerine tezkerede belirtilen fiyat- 
lann verilmiş olduğu. Kâmil Semiz, Hayriye Semiz, Ethem 
Çetinkaya, Mehmet Iz ve İbrahim Kaya verilen fiyatla
rı kabul etmedikleri için tütünlerinin idarece satınalınamadı- 
ğı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. ■ Karar tarihi

K o m is y o n  k a r a n  ve ı ıe  sebep ten  v e r i ld iğ i

7815 2 3 . X I .1953

12630/11738 Cemil Karslı ve ar. 
Mahkeme ücretli 
Mübaşiri.
Rize.

(Dilekçe özeti : Ücretli mübaşirle
rin müktes.ep haklarının korunma
sı hakkında).

■MP« « w * * .™ - " * « - . « —

Dilekçiler : Çıkarılan son kanuna istinaden Memurin K a
nununda yazılı evsafı haiz olmıyan ücretli mübaşirlerin vazi
felerine nihayet verileceğinden tazallümü hal ederek bunlann 
müktesep haklarının korunmasını istemektedirler.

Adalet Vekiletinin cevabi yazısında : 5858 sayılı Kanunla;
1 Mart 1952 tarihinden itibaren kadroları bütçeden çıkarılmış 
olan ücretli mübaşir kadrolan yerine 15 lira maaşlı mübaşir 
kadrosu kabul edilmiş ve 5888 sayılı Kanunla da ücretli mü
başir kadrolarında müstahdem olanlann maaşlı kadrolara 
geçmiş sayılması kabul edildiğinden dilekçilerin de maaşlı kad
roya alındıkları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin yerine getirilmiş bulunduğu 
anlaşıldığından komisyonumuzca yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7816 23 . X I . 1953
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12631/11739 Rıza Güven. 
13840/12888 Altay Cami So.

No. 17.
Fatih - İstanbul.
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(Dilekçe özeti : Kendisine bir iş 
temin olunması hakkında).

Dilekçi : Çalışmakta olduğu Haydarpaşa Hastanesi kalem 
işlerinden kadro dolayısiyle açığa çıkarıldığını ve bir yıldır 
iş aradığı halde bulamadığını dolayısiyle perişan bir duruma 
düştüğünü ifade ederek orta son sınıfa kadar olan tahsil ve 5 
yıllık mesbuk devlet hizmeti göz önünde bulundurulmak su
retiyle kendisine her hangi bir iş temin olunmasını istemekte
dir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : İş ve İşçi Bulma 
Kurumunca memuriyet veya büro ve yazı işlerinde bir hizmet 
istediği anlaşılan dilekçinin arzusuna uygun bir iş buluna
madığı, 4837 sayılı Kanunla kurulan bu kurumun ancak iş
çilere iş bulmak vazifesi ile tavzif edilmiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7817 2 3 . X I .1953

12632/11740 Güler Yayla ve 
Aysel Çimen.
Şiikrüye Mah.
2. Dolu So.
No. 60.
Ankara.

„ (Dilekçe özeti : Haksız olarak iş
ten çıkarıldıklarından şikâyet). _

Dilekçiler : Çalışmakta oldukları Dikim evinden ustaba- 
şısının şahsi garezi yüzünden haksız ve sebepsiz yere çıkarıl
mış olduklarından şikâyet ederek işlerine iade edilmelerini 
istemektedirler.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : İş yerinde 
ve iş esnasında birbirleriyle kavga etmek suretiyle iş yerinin 
sükûn ve intizamını ihlâl eden dilekçilerin İş Kanununun 13 
ncü maddesine tevfikan ve ihbarda bulunulmak suretiyle Ve
kâletçe işlerine son verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında Komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7818 23.XI.1953

12633/11741 Ahmet Tâli ve ar.
Hacı Âdil Camii 
îmamı.
Konya.

/ Dilekçe özeti : İmam, hatip, mü- 
■zziu r< kaynım ücretleri hakkın
da).

Dilekçiler : Hademei hayratın almakta oldukları ücretlerin 
kifayetsizliğinden bahis ve tazallümühal ederek bu hizmet 
erbabının da Devlet baremi içine alınmak suretiyle terfihlerif
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esbabının temin buyurulmasını istemektedirler.
Başvekâletin cevabi yazısında : Konya’daki hayrat hade

meleri aylıklarının, 1951 - 1952 bütçeleri ile alınan kadrolarla
60 - 125 lira arasında değişen miktarlara yükseltildiği.

Bunların bareme ithali ise bütçe meselesi ve kanun mevzuıı 
olup şimdilik bu arzularının yerine getirilmesine imkân olma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan vâki talep hakkında Komisyonumuzca yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7819 23.XI.1953

(Dilekçe özeti :  Em ekli maaşının 
ıslâhı hakkında).

Dilekçi: İstanbul P. T. T. Bölge Başmüdürlüğü memurlarından 
iken 1 . I I . 1946 tarihinde emekliye sevkedildifnni ve maaşının 
tahsisinde hataya düşüldüğünü ve vazife mâlûliyetinin dosyada 
bulunan raporlarına rağmen nazan itibara alınmadığından şikâ
yet ederek tekaüt maaşının; tam teşekküllü bir hastanede mua
yene ettirildikten sonra ve maaş tahsisine esas olan 225 lira üze
rinden ve İstiklâl Harbindeki mesbuk hizmeti dolayısiyle veri
lecek zamla birlikte yeniden tahsis edilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin tekaüde 
sevkı sırasında mer’j olan 1683 sayılı Mülga Tekaüt Kanununa 
tevfikan 37 senelik fiilî ve itibari hizmet müddetine göre kendi
sine maaş tahsis olunduğu ve 5434 sayılı Kanunun g-ecici 45 nci 
maddesine tevfikan da bu maaşının tekaüt edildiği tarihte 
almakta olduğu* 30 lira maaşın tutarı olan 225 lira esas tutulmak 
suretiyle 128 liraya yükseltildiği mâlûliyet iddiasının da 3255 
sayılı Kanunun 4 nciı maddesi muvacehesinde şimdi kabulüne 
imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine göre vâki 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal gö
rülmediğine ve dilekçinin kaza merciine dahi müracaatta muh
tariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7820 23 . X I . 1953

(Dilekçe özeti :  Askerî memurla
rın durumlarının ıslahı hakkında)

Dilekçi : Askeri memurların subay sınıfına nazaran birçok 
haklardan ve rütbesinin haiz olduğu salâhiyetlerden mahrum ve 
levazım islerinde kendisinden daha dun rütbede olanların em
rine verilmekte bulunduklarından bahsile; ordu bünyesi içeri

Bağlarbaşı Selâmet 
So. No. 52.
İstanbul.

12637/11745 Kemal Eraan.
I8097/168!)‘> Kııreba I Ifısevirıağa 

Mah. Uzun Yusuf 
So. No. 15 te. 
Aksaray - İstanbul.
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sindeki bu ikiliğin giderilmesini istemektedir.
Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında: 4273 sayılı Su

baylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununda tesbit edilen rütbeler 
arasında gösterilmiyen muamele memurlarının rütbelerinin su
bay rütbesi olmayıp kendi aralarındaki barem derecesini göster
mekte olduğu Ordu Dahilî Hizmet Talimatnamesinin 477 nci 
maddesiyle de askerî memurların vazife ve salâhiyetlerinin be 
lirtilmiş, hizmetin o vazifeyi görecek sınıf subaylarına veril
mesi ve sınıfı ne olursa olsun kadroda levazım subaylarına tah
sis edilmiş olan alay levazım müdürünün emrinde çalışması teba
rüz ettirilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile İlgili 
bulunan vâki talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7821 23 . X T .1953

12640/11748 İsmail Kale.
Büyükcami îmanı 
ve Hatibi. 
(}öksun.

(Dilekçe özeti : İm am et vazifesi
nin uhdesinden alınması hakkın 
da).

Dilekçi : Munzam olarak verilmiş olan imamet vazifesinin 
uhdesinden alınmasını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Hayrattaki hizmetlerde; 
imamlıkla hatipliğin, müezzinlikle kamyyımlığın tevhidi esası 
nizamname hükümleri iktizasında bulunduğu için imamlık va
zifesinin dilekçinin uhdesinden alınmasının mümkün bulunma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No.' Karar tarihi

7822 23 . X I .1953

12642/11750 Mehmet Gümüş 
ve ar.
Tabureli Köyü 
Muhtarı . 
Silifke.

(Dilekçe özeti :  Köylerinde  
yaptırılması hakkında).

okul

Dilekçi ; Kendi köyleri ile ve mücavir köylerde bulunan ilk 
tahsil çağındaki çocukların tahsilsiz kalmamaları esbabının te 
min buyurulmasını ve bu meyanda bir ilkokul yaptırılmasını 
istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Nüfus durumu
na göre sırası geldiğinde, önümüzdeki yıllarda bu köyün de 
okula kavuşturulması için sıraya alınacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak-
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kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmedi 
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7823 23 . X I . 1953

( Dilekçe özeti : Gayrikanuni ola
rak: tahsil edilmeye devam olunan 
T u ş  Orağı Resminin terkini hak
kında-).

Dilekçi : Hiçbir faaliyette bulunmaya mahal kalmadan iş 
letmekten sarfınazar ettiği taş ve tuğla ocaklarına ait resmin; 
gayrikanuni olarak maktuiyete bağlanmasından ve keza vâki 
müracaatına rağmen Taş Ocakları Nizamnamesine muhalif 
olarak tahsil edilmekte olduğundan şikâyet ederek terkini ve 
tahsil edilenlerin de iadesi hususunun karar altına alınmasını 
istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Toprağm imalâta el- 
vrerişli olmadığından bahisle ruhsatnamelerinin iptali ve ta
hakkuk ettirilen resmin kaldırılması için yapmış olduğu mii 
racaati inceliyen İzmir Vilâyeti Daimî Encümenince : Dilekçi 
tarafından verilmiş bulunan resmî taahhüt senedi ile; 5 yıl 
müddetle ve velevki bu ocaklar kapatılmış olsa dahi maktu 
resmin ödeneceği kabul edilmiş olduğundan rüsum tarifesi dâ
hilinde resmin tahsiline karar verilmiş bulunduğu keza müste- 
di tarafından bu mevzuda açılan idari dâva ve yapılan tashihi 
karar talebinin de; evvel emirde Ekonomi Vekâletine müracaat 
olunması lüzumundan ve tashihi karar sebebi bulunmadığın
dan dolayı Devlet Şûrasınca reddedilmiş olduğu bildirilmekte 
dir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki malî ve idari kaza mercilerine 
ait olan vâki talep hakkında bu bakımdan komisyonumuzca bir 
muamele ifasma mahal görülemediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7824 2 3 .X I .1953

( Dilekçi' özeti : İşgalleri altında 
bıdunan evlerin adlarına tescil 
edilmesi hakkında-).

Dilekçiler : Hatay’ın Fransızlarda bulunduğu sırada yaptı
rılıp Ermeni Cemiyeti Hayriyesi namına tapuda kayıtlı olan ve 
halen birçok emek ve masraf ihtiyar etmek suretiyle ihya ve 
işgal etmiş bulundukları arsa ve evlerin kendileri adına tes
cil ettirilmesini istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hatay Tapusunda 
Cemiyeti Akdam delegeliği adına kayıtlı ve Hazine ile bir alâ-

12645/11753 Sabri Gülmez ve ar. 
înepröl Cad. de. 
İskenderun.

1264:5/11751 Şadi Çakaloz.
»Şeker Fabrikası. 
İnşaat Teknisiyen 
Muavini.
Uşak.
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kası bulunmıyan ve Ermeni muhacirlerinin barınmaları için 
yaptırılan bu evler hakkında; daha önce yapılan muhabereye 
karşılık teşkil eden örneği ilişik Dışişleri Vekâletinin yazısın
da belirtilen sebeplere binaen tasfiye hükümleri tatbik edile- 
miyeceğinden vâki talebin tetkikına imkân olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7825 23 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : Vatandaşlık ve is
kân talebine dair).

Dilekçi : Vatandaşlığımıza alınarak iskân haklarından fay
dalandırılmasını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçinin iskân mevzuatı 
muvacehesindeki durumunun tetkikiyle taayyün edecek vaziyete 
göre kanuni gereğinin yapılması ve neticenin kendisine de du< 
vurulması hususunun İzmir Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekalet cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7826 23 . X I  . 1953

(Dilekçe özeti: M alye Devlet Ç ift
liğine katılan arazisinin iadesi 
hakkında).

Dilekçi : Malye Devlet Çiftliği arazisi içerisine alınan tapu
lu arazisinin iade olunmasını istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu yer ler 
için dilekçi tarafından tapu ibraz edilemediği gibi bu sahanın 
çiftlik tarafından, hâli araziden açılarak 10 yıldır işletilmekte 
olduğu mumaileyhin ibraz etmiş bulunduğu ispat vesikalarının 
esas kayıtlara intikal etmedikçe mülkiyet lıakkı bahşetmiyeceği 
ve bu işlerin mahkemece halledilebileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki Kaza merciine ait olan vâki talep 
hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

12650/11757 Nuri öztürk.
Üçlcuyu Köyünde 
Kırşehir.

12647/11755 Mehmet Adalı.
Narlıkuyu Mevkii. 
Koyuııcuoğlu Suphi 
Bahçesinde.
138. No. Rodos
mültecilerinden.
İzmir.

7827  23  . X I  . 1953



12655/11760 Hikmet Şenay. 
19868/18520 Emniyet Müdürlüğü 

Telsiz Memuru. 
Trabzon.
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(Dilekçe özeti : Verilm iyen maaş
larının tediyesi hakkında).

Dilekçi : 1949 yılnıda stajyer polis olarak ve 6 ay müddetle 
devam ettiği Ankara Polis Okulu ilk tahsil kısmında Emniyet 
Teşkilât Kanununun 49 ncu maddesine tevfikan ödenmesi ica- 
beden maaşlarının verilmediğinden şikâyet etmektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 1949 yılında ortaokul 
mezunlarından polis stajyerliğine tâlip olan 327 şahıstan; kad
ro ve muvaffak olamamaları bakamından stajyerliğe tâyin edile- 
miyen 210 tâlipten; 49 ncu maddede yazılı ücret talebinde bu- 
lunmıyacakları hususunu dahi ihtiva eden birer taahhüt senedi 
alınarak okula gönderildikleri ve bunlardan tahsillerini mu
vaffakiyetle ikmal edenlerin stajyerliğe tâyinlerinin yapıldığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki ka^a merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 34 —
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12665/11770 Dr. M. Sadettin 
13298/12392 Aygen.

Serbest Tabip.
D. P. Merkez İdare 
Kurulu Üyesi. 
Afyon.

(Dilekçe özeti : Mesai saatleri içe
risinde hususi muayenehanesinde 
çalışan Hüküm et tabibi hakkında)

Dilekçi : Mesai saatleri içerisinde hususi muayenehanesinde 
çalışmış olduğunu vilâyet makamı vasıtasiyle tesbit ettirmiş ol
duğu Hükümet doktoru hakkında verilen 3 günlük kıstelyevm 
cezasının bu hareketle kabili telif bulmadığını ve bu iş için mü
fettişe verilen 20 günlük bir yevmiyenin dahi bu durum muva
cehesinde bir mâna ifade etmediğini beyan ve şikâyet etmek
tedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : Bu 
husustaki müfettiş raporu ve doktorun alman müdafaası üzeri
ne; Vekâlet disiplin kurulunca kendisine Memurin Kanununun 
29 ncu maddesine tevfikan tevbih cezası verilmiş olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasma mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7829 23  . X I .1953
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12666/11771 Ali Muzaffer özay.
T. Zirai Donatım 
Kurumu İzmir Şu- 
b^si Md. Yazı İş. Me. 
İzmir.

D ile k ç e  D ile k ç e  s a h ib in in

N o . a d ı, s o y a d ı ve  a d re s i K o m is y o n  k a r a r ı  ve ne  sebep ten  v e r i ld iğ i

(Dilekçe özeti : B ir icra takibin
den şikâyet).

Dilekçi : ikinci ihtiyat askerliği zamanında Toprak Ofisince 
kendisine ödenmiş oilan 520 lira maaşın mezkûr idare tarafın
dan henüz bir hüküm istihsal olunmaksızın İzmir 3 ncü icra 
Memurluğu vasatasiyle takip ve tahsil edilmek istendiğinden şi
kâyet ederek tahsilinden sarfınazar edilmesi için emir verilme
sini istemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr 
paranın tahsili Samsun Asliye Mahkemesince hükme bağlanmış 
bulunduğundan bu mevzua Vekâletçe yapılacak muamele olma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan vâki talep hakkında komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7830 23 . X I . 1953

12667/11772 Osman Duman.
Tekel Başmüdürlü- 
lüğüne bağlı Yıkıl- 
han Tuzlası Depo 
Memusu.
6177.
Erzurum.

12668/11773 Cemal Ülgenay.
Tekel Başmüdürlü
ğüne bağlı Muhlis 
Tuzlası Muhasibi. 
5479.
Erzurum.

(Dilekçe özeti : Ücretli geçen hiz
metlerinin tekaütlük müddetlerin
de kabulü hakkında).

Dilekçiler : Ücrette geçen hizmetlerinin tekaütlük müddet
lerinde nazarı itibara alınabilmesi için 5434 ve 5771 sayılı ka
nunlarla tanınan müddetlerden mahallî memuriyetlerinin sapa 
ve âmirleri tarafından keyfiyetin kendilerine duyurulmamış bu
lunması yüzünden haberdar olamadıklarını ifade ederek zikro- 
lunan kanunun borçlandırma hükümlerinden faydalandırılma
larını istemektedirler.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Zikrolunan 
kanunlarla buna ait tamimin Tekel Genel Müdürlüğünce mül
hakata ve bu meyanda dilekçilerin bağlı bulundukları tuzlalara 
da bildirildiği, ancak Muhlis Tuzlası amirliğince her nasılsa bu 
tamimden dilekçilerin haberdar edilmediği anlaşılmış ve bunla
rın âmirlerinin bu hatası yüzünden kanuni haklarından fayda- 
lanamadıklan kabul edilmekte ise de müracaat müddetinin ka
nunen tahdit edilmiş bulunması sebebiyle bu hususta bir mua
mele ifasına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan vâki 
talep hakkında Komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
görülmediğine ve dilekçilerin şahsi hak noktasından kaza mer
ciine dahi mürcaatta muhtar bulunduklarına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7831 23 . X I . 1953
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12669/1177'! Hüsnü Ergim.
Günaydı Mah. 2 nei 
Okul So. No. 27. 
Bandırma.

D ile k ç e  D ile k ç e  s a h ib in in

N o . ad ı, s o y a d ı ve a d re s i K o m is y o n  k a r a r ı  ve ne sebep ten  v e r i ld iğ i

(Bilekçe özeti : Uçuş Müteferrika
sı verilmesi hakkında).

Dilekçi : İlişik sıhhi raporlarında durumunun pilotluğa el
verişli olduğu bildirilmiş bulunmasına rağmen, sebepsiz ve hak
sız olarak pilotluktan alınmış ve dolayısiyle uçuş müteferrika, 
yıpranma zam ve primlerinden mahrum bırakılmış bulunduğu
nu ifade ederek uçuş müteferrikasının verilmesi için dosyasının 
tetkik buyurulmasını istemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi, yazısında : Dilekçinin,- 
yetkili sicil üstlerince verilen siciline göre; pilot olarak vücu
dundan istifade edilemiyeceği kanaatine varılarak Erkânı Harbi- 
yei Umumiye Riyaseti karariyle yer hizmetine ayrılmış olduğu 
ve bu mevzuda Askerî Teniyiz Mahkemesinde açmış olduğu dâ
vanın da reddedildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup ve nite
kim Askerî Temyiz Mahkemesinden de geçmiş olduğu anlaşılan 
vâki talep hakkında Komisyonumuzca yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7832 23 . X I . 1953

1L’671/11776 Ali Bülbül 
ve ar.
Papara Köyü Muh
tarı.
Maçka - Trabzon.

12674/11779 Mustafa Güler 
12693/11798 ve ar.

Yeniköy Muhtarı 
Osmancık.

(Dilekçe özeti : (K öyleri için gön
derilen 40 ton mısırın parasız ola
rak dağıtılması hakkında) .

Dilekçiler : Dilekçede imzaları bulunan 4 köy halkının muh
taç ve fakr uzar üret içerisinde bulunduklarını ifade ederek 20 
kuruş bedelle dağılmak üzere gönderilmiş olan 40 ton mısı
rın halka parasız olarak dağıtılmasını istemektedirler.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Ayni mealde Başve
kâlete vâki müracaat üzerine bu mevzuda Tarım Vekâleti tara
fından yapılan incelemede : 28 . X I . 1951 gün ve 3/14034 sayılı 
Kararnameye müsteniden verilmekte olan yemlik ve yemeklik 
hububatın parasız dağıtılmasına imkân görülememiş bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7833 2 3 . X I .1953

(Dilekçe özeti : 9 köyün merasına 
vâki tecavüzııden şikâyet).

Dilokçiler : 9 köyün müşterek merasına Kuyucak ve Dikenli 
köylülerinin neriyat ve barakalar yapmak suretiyle tecavüzde 
bulunduklarından, idari makamca verilen men’i müdahale ka-
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D ile k ç e  D i le k ç e  s a h ib in in

N o . a d ı, s o y a d ı ve a d re s i K o m is y o n  k a r a r ı  ve ne sebep ten  v e r i ld iğ i

rarının da her nedense infaz olunmadığından bahis ve şikâ
yette bulunan köyleri için hayati ehemmiyeti haiz olan bu 
mevzuun bir müfettiş marifetiyle ve mahallen inceletilmesin! 
istemektedirler.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Toprak Komisyonu
nun ilgili memurlarınca yapılan krokiye nazaran : 92 si mezru,
19 zu geyrimezru ve 37,5 u fundalık olan bu sahanın 25 dekar
lık bir kısmına vâki tecavüz dolayısiyle buraya yaptırılmış 
bulunan komların yıktırılmış bulunduğu, adı geçen köylüler 
tarafından işgal edilen 22 dekarlık kısmındaki mahsulâtın da 
Orman idaresince müsadere edilmiş bulunduğu,

Topraksızlık yüzünden hâdis olan bu ihtilâfın giderilmesi 
için mahalline Toprak Komisyonu gönderildiği ve bu sahanın 
orman sahası dışarısına çıkarılarak dağıtılması için Tarım Ve
kâletinden izin istenildiği, emir gelinceye kadar bu sahanın 
hiçbir köye verilmemesi hususunun da kararlaştırılmış olduğıı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmedi
ğine ve dilekçilerin kaza mercüne dahi müracaatta muhtari
yetlerine karar verildi.

Dilekçiler : Tapulu yerlerinin Hazine malı olduğu ileri 
sürülerek ellerinden alınıp göçmenlere verilmek istendiğinden 
şikâyet etmektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Toprak komisyonu ve şi
kâyetçilerin iştirakiyle mahallen yapılan tapu tatbikatında; 
ibraz olunan tapu hudutlarının bu yerlere tetabuk etmediği ve 
Hâzineye aidiyeti bir zabıtla tesbit edilmiş bulunduğu, 4753 
sayılı Kanun dairesinde yapılan dağıtımda bu yerlerden tez
kerede yazılı miktarların şagil sıfatiyle dilekçilere verilmiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele bulunmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7834 23 . X I . 1953

12676/11781 Bekir Top ve ar.
Akkaya Köyünden. 
Sivas.

( Dilekçe özeti :  Arazilerinin göç
menlere verildiğinden şikâyet)

Karar No. Karar tarihi

7835 23 . X I . 1953



—  3 8  —

12583/11696 M. Ali Güvercin 
ve ar.
Karakocan Kazası. 
Aşağı Lahan Muh
tarı.
Elâzığ.

D ile k ç e  D ile k ç e  s a h ib in in

N o . a d ı, s o y a d ı ve  a d re s i

(Dilekçe özeti : Tapulama Kanu
nunun köylerinde bir an önce tat
bik olunması talebine dair).

Dilekçiler : Hâzineye ait olup ve uzun yıllardır emek ye 
masraf ihtiyarı ile meydana getirdikleri ve vakıf mevzuatı 
muvacehesinde de mazbuteden sayılan köy arazileri üzerinde 
uydurma vakıfnamelerle hak iddia ve kendilerini istismar 
eden bâzı mütegallibelerin bulunduğundan şikâyet ederek Ta
pulama Kanununun bir an önce tatbik edilmesini istemektedir
ler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Adı geçen köyün Hasan- 
bey Vakfından olduğu, mazbuteye alınma kararının iptali ve 
tevliyetin evlâttan olan Şükrü’ye tevdi hususlarının da hükme 
bağlandığı ve 1926 yılından beri mütevelli sıfatiyle adı ge
çen tarafından tasarruf ve idare edilmekte bulunduğu.

Mumaileyhin elinde bulunan vakfiyenin de iddia olunduğu 
gibi uydurma olmayıp usulüne göre ait olduğu mahkemece 
tanzim ve vakıf kayıtlar kütüğünde mukayyet ve tescil edil
miş bulunduğu, kira vermeye yanaşmıyanlar hakkında müte
vellinin kanuni takibata girişmesinin vazifesi cümlesinden ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

K o m is y o n  k a r a r ı  ve ne sebep ten  v e r i ld iğ i

7836 23 . X I . 1953

12241/11374 Hüseyin Saydam. (Dilekçe ö z e t i : Ziraat Bani ası
Mırbetvayıl köyü sa ajansından şikâyet)
hibi.
V ira n şeh ir

Dilekçi : Geniş mikyasta zirai bir servete sahip bulundu
ğu halde Ziraat Bankası ajansından istemiş olduğu cüzi bir 
kredinin dahi kendisine verilmediğinden ve bu bankanın bu 
mevzudaki gayrikanuni hareketlerinden şikâyet ederek icabe- 
den tahkikatın yaptırılmasını ve zürraın mağduriyetten vika
yelerini istemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Müs- 
tedi lehine 6 881 lira kredi açılmak suretiyle ihtiyacının karşı
landığı.

Mahallî ajans hakkmdaki şikâyetin de yapılacak teftiş sı
rasında inceletileceği bildirilmektedir.

Ahiren alınan bir yazı ile de keyfiyetin bir müfettişe in
celetilip vâki iddiaların subut bulmadığı belirtilmektediı.

Gereği düşünldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında
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D ile k ç e  D ile k ç e  s a h ib in in

N o . a d ı, s o y a d ı ve a d re s i

12013/11160 Yakııp Güngör.
Belediye Muhasip ve 
Başkâtibi.
Buldan - Denizli.

12416/11533 Rıza Özgödeıı.
Seyfe Köyünde. 
Çorum.

K o m is y o n  k a r a r ı  ve ne  sebep ten  v e r i ld iğ i

komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

7837 23 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : İşten çıkarıldığın
dım şikâyet).

Dilekçi : 12 yıldır çalışmakta olduğu Buldan belediyesi, 
muhasip ve başkâtipliğinden haksız yere zabıtai belediye me
murluğuna alınıp ve bilâhara da işten mehedilmiş bulunduğun
dan şikâyet etmektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin; bu mev* 
zuda açtığı idari dâvanın Devlet Şûrası tarafından reddedil
diği ve yapılan muamelede mevzuata aykırı bir cihet görüle
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara 
bağlanmış olduğu anlaşılan talep hakkında Komisyonumuzca 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7838 23.XI.1953

(Dilekçe özeti : Tescil dâvası ile 
alâkalı dosyalarının tetkik buyu
rul m ası hakkında).

Dilekçi : Babası ölü Kadir’den kendisine intikal edip 26j 
küsur senedir tahtı tasarrufunda bulunan gayrimenkullerin 
adına tescili için açtığı dâva ile diğer verese tarafından hakkı 
verâsete mütaallik olarak ve ayn ayrı 2 defada ikame olunan 
dâva dosyalarının celp ve tetkik buyurulmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Açilan dâvaların 
muhakeme safahatında usul ve kanuna aykırı bir cihet görül
mediği gibi 25.XII.1952 tarihine talik olunan dâva üzerinde 
idareten yapılacak bir muamele de olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince İncelenmekte bulunan 
bir meseleye taallûkuna binaen vâki talep hakkında Komis
yonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7839 23.XI.1953
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12289/11418 Cemal Herdem. 
Muhtar.
Sızır Köyünde. 
Gömerek - Sivas.

D ile k ç e  D ile k ç e  s a h ib in in

N o . ad ı, s o ya d ı ve ad re s i K o m is y o n  k a r a r ı  ve  ne sebep ten  v e r i ld iğ i

(Dilekçe özeti: K ö y  merasına göç
men yerleştirildiğinden şikâyet).

Dilekçi : Hayvanlarının ihtiyacına ancak kifayet eden köy 
merasına göçmen yerleştirilmek istenildiğinden şikâyet etmek
tedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : İki köy arasındaki hu
dut ihtilâfından ileri gelen şikâyet konusunun iki köy muhtar- 
lığmca halledilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

7840 23 . X I . 1953

12352/11472 Mehmet Sarı. (Dilekçe özeli : İstanbul Belediye-
Küçükpazar Sabun- since kahvecilik ruhsalı verilmedi-
lıane So. No. 36. ğiriden şikâyet).
İstanbul.

Dilekçi : Kiralamış olduğu mahalde kahvecilik yapmasına 
mâni ve mahzur olmadığı bir raporla da belirtilmiş bulunması
na rağmen İstanbul Belediyesince 10 aydır ruhsat verilmediğin
den şikâyet etmektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin; bu mev
zuda vâki muhtelif müracaatları üzerine sepk eden muamele 
bertafsil belirtildikten sonra belediyenin bu karan aleyhine 
Devlet Şûrasında dâva açmış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince İncelenmekte olan talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele bulunmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7841 23 . X I I . 1953

12247/11380 Halhl Dişlen.
Mec’diye Köyü 
Karkuyusu No. 25. 
Şişli - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Haksız yere bekçi 
likten çıkarıldığından şikâyet).

Dilekçi : Yapmış olduğu bir gecekondu yüzünden, Beyoğlu 
Kaymakamlığı tarafından haksız olarak bekçilik vazifesine son 
verilmiş olduğundan şikâyetle vazifesine iade ettirilmesini is
temektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Mmtakasmda yapılan 
gecekonduları bildirmemek suretiyle vazifesinde lâkaydi gös
terdiğinden dolayı mumaileyhin bekçilik vazifesine nihayet ve
rildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak-
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D ile k ç e  D ile k ç e  s a h ib in in

N o . a d ı, so y a d ı ve a d re s i

kında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

K o m is y o n  k a r a n  ve ue  sebep ten  v e r i ld iğ i

7842 23 . X I .1953

12467/11582 Mehmet Polat ve ar. 
Belediye Meclisi 
üyeleri .
Andırın

(Dilekçe özeti : Kendilerini g a y i-  
kanuni olarak müstafi addedip 
ve kanuni vazifelerini suiistimal 
eden Andırın Belediye Reisinden 
şikâyet).

Dilekçiler : Kanuni vazifelerini ihmal ve suüstimal edip ve 
kendilerini gayrikanuni olarak ve hiçbir karara istinat etmek
sizin belediye meclisi âzalığından müstafi addetmiş bulunan, 
keza yedek âzalardan müteşekkil ve salâbiyetsiz olan yeni mec
lisle vazife gören Andırın belediye reisinin bu usulsüz ve 
kanunsuz hareketlerinin önlenmesini ve hakkında icabeden ka
nuni muamelenin ifasını dilemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında: Adı geçen belediye 
başkanı halikında verilmiş olan ademikifayet kararının Bele 
diye Kanununun 74 ncü maddesine isinaden vilâyet idare heyeti 
tarafından iptal edilmiş bulunduğu. Bütçesinin tanzimi maksadı 
ile muhtelif tarihlerde ve 3 defa yapılan toplantı dâvetine ica
bet etmediklerinden dolayı meclis üyelerinden 10 tanesinin yine 
mezkûr kanunun 69 ncu maddesine tevfikan müstafi addedilmiş 
ve yaptıkları itirazın da keza vilâyet idare heyetince incelenerek 
yapılan muamelenin usul ve kanuna uygun bulunduğuna karar 
verildiği gerek yedeklerle ikmal olunan belediye meclisi, ge
rekse bu meclis tarafından seçilen encümenin kanuni bir şekilde 
çalışmakta olduğu bildirilmektedir.

Geeği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve dilekçilerin şahsı 
hak noktasından kaza merciine müracaatta muhtar bulunmala
rına göre vâki talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7843 23 . X I  . 1953

12915/12021 Yusuf Zengin. 
12624/11733 ve ar.

Esnaftan.
Torul.

(Dilekçe özeti: Torul Belediye Re
isinden şikâyet).

Dilekçiler : Torul Belediye Reisi Tevfik Üçüncü’nün gayri
kanuni muamele ve suiistimallerini madde halinde ve hâdise 
olarak zikrederek hakkında icabeden tahkikat ve takibatta bu
lunulmasını dilemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 14 madde halinde 
hulâsa edilen bu şikâyet mevzuları üzerinde yapılan tahkikat 
neticesinde : Tanzim olunan fezlekenin vilâyet idare heyetine
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tevdi edildiği ve hakkında kısmen lüzum ve kısmen de men’i 
muhakeme kararı verilip lüzumu muhakeme kısmının da Devlet 
Şûrası tarafından kâfi delil bulunmadığından men’i muhake
meye çevrilmiş olduğu bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyet mevzuu üzerinde icabeden ka
nuni muamelenin yapılmış olduğu anlaşılmasına binaen vâki 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele bu
lunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

D ile k ç e  D i le k ç e  s a h ib in in

N o . ad ı, s o y a d ı ve ad re s i K o m is y o n  k a r a r ı  ve ne sebep ten  v e r i ld iğ i

7844 23 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : Em ekli maaşının 
tediyesi hakkında).

Dilekçi : Vazife mâlûlü olarak ayrılmış olduğu gedikli er
başlıktan almakta olduğu tekaüt maaşının; bizzarure çalıştığı 
Gördes Orman işletme kâtipliği vazifesi dolayısiyle kesilmiş bu
lunduğunu ifade ederek mağduriyetten vikayesini istemekte
dir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1 . I . 1950 tarihin
den itibaren 5434 saydı Kanunca tekaütlük h"kkı tanınan va
zifeler meyanına alınmış olan bu hizmetten dolayı d tekçinin 
emekli maaşının kesilmesinde gayrikanunilik olmadığı, ancak 
bu tarihe kadar 3656 sn yılı Kanunun 24 ncü maddesi delâleti 
ile, 1683 sayılı Kanunun 70 nci maddesine tevfikan yan nis
pette kesilmesi icabeden tekaüt maaşının tamamının kesildiği 
anlaşıldığından yansmın iadesi için Manisa valiliğine yazıldığı.

Harb mâlûlü olmamasına binaen de kanuni istisnadan fay- 
dalandmlamıvacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri karşısında 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

7845 23 . X I . 1953

12546/11660 Kemal Küçükkara- 
göz.
Orman İşletmesinde 
Kâtip.
Gördes.

12140/11282 Derviş Atahan ve ar.
Me3tanzade Mah.
75 nci So. No. 107. 
Adana.

(Dilekçe özeti : Müsteciri bulun
dukları dükkânların, belediyece 
(jayrikanuni olarak yıktirildiğin 
dan şikâyet).

Dilekçiler : Icrayi ticaret etmekte bulundukları dükkânla
rın tahliyesi hususunda mal sahibi tarafından yapılan bilcümle 
teşebbüslerin Millî Korunma Kanunu muvacehesinde faydasız 
kalması üzerine varlıklı olan bu zatın tesiri nüfuzu ile belediye 
tarafından ve hiçbir karar alınmaksızın yıktırılmış bulunduğun
dan şikâyet ederek keyfiyetin bir müfettiş marifetiyle tahkik 
ve müsebbiplerinin tecziye ettirilmesini ve dükkânlann eski ha-



D i le k le  D ile k ç e  s a h ib in in

N o . a d ı, s o y a d ı ve a d re s i K o m is y o n  k a r a r ı  ve ne  aebep ten  v e r i ld iğ i

12488/11603 Mustafa ipekçi.
Ceza Evinde Mah
kûm.
Diyarbakır.

12635/11743 Ahmet Akarçay.
As. Şube erlerin
den.
Kuşadası,

le konularak kendilerine iade edilmesini istemektedirler.
içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr dükkânların 

harap, maili inhidam ve tehlikeli bir durumda olmaları sebebi 
ile, yetkili merci raporlarına istinaden yıktırılmış olduğu ve 
yapılan muamelede mevzuata aykırı bir cihet bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan talep 
hakkında Komisyonumuzca yapılacak muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7846 23 . X I . 1953

(Dilekçe ö z e ti : Ceza Evinden çı
karılmam hakk'ada).

Dilekçi : Kardeşini öldürdüğünden dolayı mahkûm edildiği 
cezasını çekmekte iken musap olduğu rahatsızlık dolayısiyle, ce
zasının 3 ay müddetle tehirine dair Nümune Hastanesi Heyeti 
Sıhhiyesi tarafından verilen rapora rağmen tahliye edilmiyerek 
gayrisıhhi olan ceza evi revirine yatırıldığından ve mahkûmiye
tine âmil olan akli ve asabi halinin dahi hüküm sırasında na
zarı itibara alınmadığından, buna mukabil mâsum bir yavruyu 
öldürmüş olan Ayşe adındaki kadının hastanede yatırılmakta 
bulunduğundan şikâyet ederek her iki dosyanın celp ve tetkik 
buyurularak bir gayrikanunilik mevcut ise müsebbipleri hak
kında gerekli kanuni takibatta bulunulmasını, keza verilen ra
por hükmüne tevfikan tahliye olunması esbabının istikmal bu- 
yurulmasmı istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Nümune Hastanesi ta
rafından mumaileyhin cezasının tehiri hakkında verilmiş bir 
rapor bulunmadığı, Heyeti Sıhhiyece verilmiş olan raporlara 
istinaden, ve hayatı için bir tehlike teşkil etmiyeceği ve sıhhi 
şeraiti haiz olduğu bildirilen ceza evi revirine yatırıldığı, gerek 
bu muamelede ve gerekse adı geçen kadın mahkûm hakkındaki 
muamelede mucibi muaheze bir cihet görülmediği bildiri İm çitte
dir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
Komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No, Karar tarihi

7847 23 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : Askerlikten ter
his edilmesi hakkında).

Dilekçi : Sıhhi sebeple ve 10 yaldır tebdilhava verilmesi ne
ticesinde askerlik hizmetini taraanılıyamadığını ve bu yüzden



D ile k ç e  D ile k ç e  s a h ib in in

N o . a d ı, s o y a d ı ve a d re s i K o m is y o n  k a r a r ı  ve n e  sebep ten  v e r i ld iğ i

12382/11501 Ali Aşık.
Gümrük Muhafaza 
106 sayılı Motor 
Usta Gemicisi. 
Hopa.

12621/11730 Mehmet Erkek.
Salâhiye Mah. Kızıl
cık dibinde.
Samsun.

çoluk çocuğunun perişan bir hale düştüklerini ifade ederek 
geri kalan hizmetinin mezunen terhis olunmak suretiyle af edil
mesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Bu kişinin 
Askerlik Kanununun 78 nci maddesi uyarınca mütaaddit defa
lar aldığı ve toplamı 3 ayı aşan hava değişiminden ancak bu 
kadar müddeti askerliğinden sayıldığı için hizmetini doldurup 
ve terhis edilemediği. Bilâhara İzmir Askerî Hastanesinin 22. 
X I . 1952 gün ve 5631 sayalı raporu ile 29/B ye göre sakata ay
rılmış ve bu münasebetle 6 aylık hizmetini de doldurmuş olduğu 
için terhis edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7848 23. X I . 1953

(Dilekçe özeti : î§ isteğine dair).

Dilekçi : 4 küsur senedir Gümrük Muhafaza Teşkilâtında 
usta gemici olarak çalışmakta iken tensikat dolayısiyle işten 
çıkarıldığını, dolayısiyle çoluk çocuğunun nafakasını teminden 
aciz kaldığını ifade ederek durumuna uygun bir iş temin olun
masını istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstediye; îş ve 
îşçi Bulma Kurumunca* bu mevzuda gönderilen yazılara cevap 
alınmadığından hakkında her hangi bir muamele yapılamadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7849 23 . X I . 1953

( Dilekçe özeti : Samsun Sulh Hu
kuk Mahkemesince verilen men’i 
müdahale kararından şikâyet).

Dilekçi : Annesi tarafından haricen satmalınıp ve 36 yıldır 
tahtı tasarruflarında bulunan yerleri hakkında Samsun Sulh 
Hukuk Mahkemesinde açılan men’i müdahale dâvasanın aleyh
lerine karara bağlanmasından şikâyet ederek temyizen tetkik 
edilmekte olan dosyanın iadesi halinde dâvaya bir başka yerde 
bakılmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında: Zikrolunan kararın 
temyizen de tasdik edilip katileşmiş olması bakımından idare- 
ten yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.
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D ile k ç e  D i le k ç e  s a h ib in in

N o . ad ı, s o y a d ı ve a d re s i K o m is y o n  k a r a r ı  ve ne  sebep ten  v e r i ld iğ i

Gereği düşünüldü : Teşkilâta Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi muvacehesinde vâki talep hakkında komisyonumuzca 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7850 2 3 .X I .1953

12538/11652 Fatma Akdi .
Baro avukatların
dan Ziya Göktürk 
eliyle.- 
Konya.

(Dilekçe özeti : Gayrimenkulleri-
nin iadesi hakkında).

Dilekçi : Kendisine iskân yolu ile verilmiş olan gayrimen- 
kulleri haricen başkasına satmış olduğunu ifade ederek müşte
risi namına tesciline muvafakat edilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin iskân ma
hallini kanuni müddetten önce terketmiş bulunmasına binaen 
zikrolunan gayrimenkuller üzerindeki tapunun Hazine adına 
tashih edilmiş bulunduğu ve bu itibarla yapılan satışın hukuki 
bir kıymeti bulunmadığı. Adı geçen tarafından bu mevzuda 
Devlet Şûrasına açılmış olan dâvanın da reddedilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış bulunan talep hakkında bu bakımdan komisyonumuzca 
bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

7861 23. X I . 1953

Başkan yerine 
Trabzon 

Salih Esad Alperen

Kâtip 
Elâzığ 

Hâmit A li Yöney
Bilecik 

İsmail Aşkın
Ankara 

Ömer Bilen

Gümüşane 
Ahmet Kemal Varınca

Malatya 
Abdülkadir özbay

Seyhan 
Salim Serçe

Urfa
Reşit Kemal Timuroğlu

Yozgad Zonguldak
Yusuf Karslıoğlu R ifat Sivişoğlv
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.19647/18306 Salih K. Nigâr.
M. Naci Cad. No. 
118/3.
Ortaköy - İstanbul

D ile k çe  D ile k ç e  s a h ib in in

N o . a d ı, s o ya d ı ve a d re s i

(Dilekçe özeti : M üteveffa A bdül- 
m ecid’in T ürkiye’de defnine izin 
verilmesi hakkında).

Dilekçi ; Tahnit edilerek Paris Camiindeki bir hücreye 
muvakkaten konulmuş ve sekiz seneden beri, bir gün ana yurda 
nakline müsaade edilir ümidiyle ayni yerde bekletilmekte bu
lunmuş olan sakıt Halife Abüulmecit’in naşının, vasiyeti veç
hile yurda nakledilerek burada defnine izin verilmesi husu
sunda Başvekâlete sunmuş olduğu müteaddit istidaların cevap- 
siz kaldığından ve Paris Camii Mütevelli Heyetinin, tezahür 
eden mahzur dolayısiyle naşın bulunduğu yerden kaldırılma
dığı takdirde civardaki kabristane defnedileceğini mirasçılara 
tebliğ etmiş olduğundan ve bu durum karşısında daha fazla 
intizara imkân göremediklerinden ve Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 69, 88 ve 103 ncü ve İnsan Hakları Beyannamesinin 
10, 14 ve 16 ncı maddelerinden bahsile, merhumun naşının yur
dumuzda defnine müsaade edilmesini rica etmektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında ezcümle : Talebin yerine ge
tirilmesinin şimdilik mahzurlu görüldüğü bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Münderis Osmanlı Hanedanına mensup 
kimseler hakkındaki Kanuna tevfikan yurt dışına çıkarılmış 
ve ahiren yabancı memleketlerden birinde vefat etmiş olan 
sakıt Halife Abdülmecit’in naşının halen bulunduğu yerden 
alınıp Türkiye’ye getirilmesinde ve burada defnedilmesinde 
her hangi kanuni ve siyasi bir mahzur mütalâa ve mülâhaza 
edilemediğinden, merhumun mirasçılarına izafeten vekilleri ta
rafından bu bapta vâki talebin kabulüne ve mütevakkıf bu
lunduğu muamelenin de Hükümetçe ifası lüzumna ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

K o m is y o n  k a r a n  ve  ne  sebep ten  v e r i ld iğ i

Reis 
Maraş 

Abdullah A ytem iz

Sözcü 
Trabzon 

Salih Esad A lp  er ev

Kâtip 
Elâzığ 

Hâmit A li Yön ey

7852 11 . I . 1954

Balıkesir 
A li Fahri İşeri

Gümüşane Kastamonu * Malatya
Ahmet Kemal Varınca Muzaffer Â li Mühto Abdülkadir özbay

Seyhan 
Salim Şerç*'

Urfa Yozgad Zonguldak
Reşit Kemal Timuroğlv Yusuf Karshoğlu Rıfat Sivişoglu

(Dilekçe sayısı : 118)

T, B. il. M. Btutmtvi
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17 .11.1954 Çarşamba

Dilekçe Dilekço sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

11362/10500 Selim Leblebici.
Yargıç Yardımcısı. 
KaraisalI.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : T erfi muamelesin
de yapılan yolsuzluktan şikâyet')'.

Dilekçi : 29 . 1 .1949 tarihinde terfi müddetini ikmal ede
rek Nisan 1949 tarihine kadar terfi müddetini dolduracaklar 
meyamnda Resmî Gazetede adı bulunduğu halde, 4 Mayıs 1949 
tarihinde verilen bir prensip karariyle; not miktarının %  50 
sinin iyi olması halinde terfi mümkün Olacağı kabul edilmiş 
bulunduğundan kendisi için kabili tatbik olmıyan bu karara 
uyularak ve orta derecesinin %  50 yi tecavüz ettiğinden do
layı hakkı müktesebi olan terfiinin geri bırakılmasında ve vâki 
itirazının Ayırma Meclisi Genel Kurulunca reddedilmiş bulun
masındaki kanuni isabetsizlikten şikâyet ederek 6 yıillık mes
lekî durumunun tetkik ve tahkik buyurularak terfi hakkının 
tanınmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhin Tem
yiz Mahkemesine intikal eden 90 işinden 32 sinin iyi, 56 sının 
orta ve ikisinin notsuz bulunması ve orta not nispetinin %  50 
yi aşmış olmasa itibariyle I Numaralı Ayırma Meclisince; 2 . 
V I . 1949 tarihinde verilen bir kararla : 4 .  V  . 1949 tarihinde 
neşrolunan prensip kararı gereğince yükselmeye lâyık olmadı
ğına ve müddetini bitirdiği 2 9 . 1 .1949 tarihinden itibaren 2 
yıl ayırma incelemesinden geri bırakılması kabul edilip ve vâ
ki itirazı üzerine mezkûr kararın Ayırma Meclisi Genel Kuru
lunca da tasdik olunduğu bildirilmektedir.

Vâkn davet üzerine 24 . X I . 1953 tarihli komisyon toplantı
sına gelen. Adalet Vekâleti temsilcisi Zatişleri Umum Müdürü 
Abdullah Öner verdiği izahatta: Dilekçinin terfi muamelesin
de iddia edildiği gibi; muahharen alman bir prensip kararı
nın makable teşmilinin bahis mevzuu olmadığını, zira: 29 Ocak 
1949 tarihinde terfi müddetini doldurmuş bulunan mumaileyh 
hakkında; Hâkimler Kanununun 35 nci maddesi dairesinde 
ve kanunen tesbit edilen Nisan ayı içerisinde tanzim olunan 
terfi listesine alınmak suretiyle ve bunu takiben Ayırma Mec
lisi Genel Kurulunca terfi edecek olanlar için ittihaz olunan 
(ve her yıl ittihaz edilmesi mûtat ve kanuni bulunan) bahis



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

konusu prensip kararı dairesinde muamele ifa olunduğu, nıüs- 
tedinin Nisan ayı içerisinde terfi edecekler listesine girmiş ol- 
mascnın; bu kanunun zikrolunan 35 ve takyidi mahiyetindeki
29 ncu maddeleri muvacehesinde, alınan bu karar dışında bı
rakılması için bir sebep teşkil etmiyeceğini; bu kanuni duru
ma göre 1948 yılmda cari olan prensip kararının ancak bu yıl 
içerisinde terfi listesine almanlar için kabili tatbik olunduğu
nu ifade ve belirtmiş bulunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Mümessilin dinlenen ve yerinde görü
len izahatı ve Hâkimler Kanununun şikâyet mevzu ile alâkalı
29 ve 35 nci maddelerinin açık ve birbirini tamamlıyan hüküm
leri muvacehesinde dilekçinin kabule şayan olmıyan talebi üze
rine komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmediki
ne üyeden Ömer Bilen’in çekinserliğine karşılık ekseriyetle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7833 2 4 .X I .1953

16255/15185 Nihat Baykal.
Yargıç Y . 9680. 
Gölcük.

(Dilekçe özeti : 9 . VI . 1952 gün 
ve 4842 sayılı Dilekçe Komisyonu 
kararma itiraz.

Dilekçi : Sonradan alınan bir prensip kararına dayanıla
rak ihraz ettiği terfi hakkından mahrum edilmek suretiyle 
sepk eden muameleden şikâyeti mutazammın Yüksek Meclise 
yaptığı müracaat üzerine; Dilekçe Komisyonunca ittihaz buyu
rulan 9 . V I . 1952 gün ve 4842 saydı Kararın tatminkâr olmıyan 
bir mucip sebebe dayandığını, keza mümasil bir müracaat do- 
layısiyle Azmi Sağıroğlu hakkında müspet bir karar verilmiş 
bulunduğunu ifade ile; bu müracaatının Adalet Komisyonuna 
havale edilerek zikrolunan 700 sayılı müspet karara mümasil 
bii' kararla terfi haklanın temin buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : içtüzüğün 57 nci maddesine göre; Di
lekçe Komisyonu kararlarına karşı itirazda bulunmak 1 aylık 
müddet zarfında ancak mebuslara tanınmış bir hak bulunma
sına binaen vâki talep hakkında bu balamdan komisyonumuz
ca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Başkan yerine 
Trabzon 

Salih Esad Alperen

Kâtip 
Elâzığ 

Ilâmit Ali Yöney

Çorum 
Ahmet Başıbiiyük

Maraş 
Salâhattin Ilüdayioğlu

7854 2 4 .X I .1953

Bilocik 
îsnıail Aşkın

Seyhan  
Salim Serçe

Ankara 
Ömer Bilen

Urfa
Reşit Kemal Timuroğlu

Yozgad Zonguldak
Yusuf Karslıoğlu Rifat Sivişoğlu
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12372/11491 Ahmet î ş ’er.
Ablados Köyü 
Muhtarı.
İnebolu.

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

(Dilekçe özeti: Köy Okulu ihtiyaç
larının Devlet Bütçesinden temini 
hakkında).

Dilekçi : İnebolu’nun Ablados Köyü muhtarı olduğunu, 
bu köy bütçesinin müsaadesizliği yüzünden okul ihtiyaç? arını 
zamanında sağlıyamadıklarını, esasen köy okulları ihtiyaçla
rının da şehirdeki okullar gibi Devlet bütçesinden temini lâ- 
zııngeleceğini beyanla, köylerindeki okulun odun, kömür, ma
sa, sıra, sandalya ve yazı tahtası gibi ihtiyaçlarının Devle L 
bütçesinden sağlanmasını istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : 5210 sayıl^ 
Kanunun 20 nci maddesine göre köy okulları ihtiyaçlarının 
köy bütçesinden sağlanması icabettiğinden, Ab’ados köyfj 
okul ihtiyaçları için Vekâletten ödenek gönderilmesine im
kân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem almadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7855 30 . X I . 1953

12373/11492 M. Salim Erşin.
A G A  Radyoları
Acentasında.
Tokad.

(Dilekçe özeti : Erkek Sanat Ens
titüsü mezunlarına yedek subaylık 
hakkı verilmesine dair).

Dilekçi : Erkek Sanat Enstitüsü mezunlarının yedek subay 
olarak yetiştirilmesi veya kendilerine diğer teknisiyenlere 
olduğu gibi bâzı haklar tanınması lâzımgeleceğini beyanla, 
gereğinin yapılmasını istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : İsteğin bir ka
nun mevzuu olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : En az beş yıl tahsil süresi olan mesle
kî ve teknik öğretim müesseseleri mezunlarının 1076 sayılı 
Kanunun muaddel 3 ncü maddesine göre yedek subay yetişti
rilmeleri, 15 . VII . 1953 tarihinde neşredilen 6137 sayılı Ka
nunla kabul edilmiş olduğundan, vâki istek hakkında komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına ittifak
la karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7856 30 . X I . 1953



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

12440/11556 Mehmet öğder. 
12377/11496 Teknik Üniversitesi 

Makine - Fizik 
Doçenti.
İstanbul.

12383/11895 Cemil Arıksan.
Yüksek Denizcilik 
Okulu mezunları 
Cemiyeti Başkanı. 
İstanbul.

12385/11503 Ali Üçkun. 
12487/11602 Yalıköy İshakağa- 
12735/11837 bayırı No. 60. 
14369/13382 Beykoz - İstanbul.

_ 4 _

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(I)ilekre özeti : Hakkının korun
masına dair).

Dilekçi : İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Doçenti iken 
kanunsuz bir şekilde bu vazifeden uzaklaştırılarak maaşlarının 
emanete alınmış bulunduğunu beyanla, hakkının korunmasını 
istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Üniversiteler
arası kurulun itiraz üzerine verdiği karara göre dilekçinin gö
revine iade edileceği gibi verilmiyen aylıklarının da kanun hü
kümleri dairesinde ödeneceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta komisyonumuzca başkaca muamele ifapma mahal olma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7857 3 0 .X I .1953

(Dilekçe özeti : Yeni Yedek Subay 
Kanunu tasarısı halikında).

Dilekçi : Cemiyet âzasından olup Devlet Denizyolları ve 
Limanlan Umum Müdürlüğü tarafından vâki müracaat üzerine 
tecil edilmiş olan yirmi bir güverte ve 23 makine subayının 
müktesep haklarının yeni yedek subay kanunu tasarısının mü
zakeresi sırasında nazara alınarak bu haklan mahfuz tutan hü
kümlerin mezkûr tasarıya ilâvesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu 
tasarının kanuniyet kesbetmesi halinde, bundan önce yedek 
subay yetiştirme hakkını kazanmış olanlarn. muvazzaflık hizmet 
süreleri bakımından müktesep haklarının mahfuz tutulmuş 
okluğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabında müktesep 
haklann muvazzaflık hizmet süresine maksur olmak üzere saklı 
tutulduğu bildirilmekte olmasına göre bu hususta komisyonu
muzca başkaca bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına itti
fakla Irar ar verildi,

Karar No. Karar tarihi

7853 3 0 .X I .1953

(Dilekçe özeti : İstihkakının veril
mesi hakkında).

Dilekçi : Beykoz Kundura Fabrikasında işçi iken hastalığı 
dolayısiyle işine son verildiğini beyanla, İş Kanunu hüküm
lerine tevfikan, 1936 yılından itibaren tahakkuk edecek istih- 
kaîarm hesaplanarak kendisine verilmesini istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : On beş 3fine evvel,
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yani İş Kanununun meriyete girmesinden önce hastalanan ve 
dispanser doktorunun raporuna müsteniden kendisine 180 lira 
verilmek suretiyle işten çıkarılan dilekçinin iddia ettiği husus
tan dolayı mahkemeye müracaat eylemesi lâzımgeleceği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine nazaran isteğin tetkiki kaza 
merciine ait olduğundan bu1 bapta komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

7859 30. X I . 1953

12389/11507 Abdürrahman Kay
makçı.
İkiçeçmelik 840.
So. No. 50. 
îzmir.

(Bilekçe özeti: Ailesi efradı ile bir
likte vatandaşlığa alınması hak
kında).

Dilekçi : Yanında eşi ve beş çocuğu olduğu halde Rodos 
Konsolosluğunun 24 . XII . 1951 gün ve 952/248 sayılı vizesi
ni taşıyan pasaportla yurda geldiğini ve mülteci sıfatını haiz 
olduğunu beyanla, vatandaşlığa kabulünü ve iskân muafiyetin
den de faydalandırılmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin durumu
nun 3/13666 sayılı kararnameye uygun olmadığı bittetkik anla
şıldığı cihetle isteğinin tervicine imkân görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu bapta Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına, 
dilekçinin isterse ayrıca Vekiller Heyetine de müracaatta bulu
nabileceğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7860 30 . X I . 1953

12394/11512 Sabri Can.
Sümerbank Pamuklu 
Sanayi Müessescsi 
Sağlık Memuru. 
Malatya.

12395/11513 Şemsettin Saraçoğlu.
Sümerbank Pamuklu 
Sanayi Müessesesi 
Personel Sosyal 
Yardım Memuru. 
Malatya.

(Bilekçe özeli : 5434 sayılı Kanu
nun muvakkat 14 ve 124 ncü mad
delerinden istifade ettirilmeleri 
hakkında).

Dilekçiler : Orduda geçen fiilî ve itibari hizmetlerine muka
bil, 5434 sayılı Kanunun muvakkat 14 ve 124 ncü maddeleri 
hükümlerinden istifade ettirilmemiş olduklarından bahsile, ge
reğinin yapılmasını istemektedirler.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanu
nun muvakkat 14 ncü maddesinin (B) fıkrası şümulüne giren 
gedikli küçük zâbit ve gedikli erbaşların bu vazifelerde geçir
dikleri müddetlerin diğer fiilî hizmetlerine eklenmekte ve ay
lıklarının da buna göre tahakkuk ettirilmekte olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin bahis mevzuu muvakkat 14
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

ncü maddenin (B) fıkrası şümulüne girdikleri ve şimdiye kadar 
da bu fıkra hükmünden faydalandırılmamış oldukları takdirde, 
yukardaki işar dairesinde haklarında muamele ifasını ait oldu
ğu mercideıı istemekte muhtariyetlerine ve bu itibarla taleple
ri hakkında Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7861 30 . X I . 1953

12398/11516 Nurettin öncü.
İç ve İşçi Bulma  
Kurum u Seyhan Şu
besi Memuru.
Adana.

(Dilekçe özeti : Bir üst dereceye 
terfi ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : Iş ve îşçi Bulma Kurumu Adana Şubesinde vazife 
görmekte bulunduğunu, bu vazifeye başladığı tarihe nazaran 
da terfie hak kazandığını beyanla, bir üst dereceye yükseltilme
sini istemektedir.

Çalınma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 16 . V . 
1952 tarihinden itibaren bir üst dereceye terfi ettirilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, istek yerine geti
rilmiş olduğundan bu hususta Komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7832 30 . XI . 1953

12399/11517 Bekir Gezer. 
Muhtar. 
Hacıhalil Köyü. 
Kars.

(Dilekçe özeti : Beş yüz ton tom
ruk verilmesi hakkında).

Dilekçi : Kars’ın Hacıhalil Köyündeki evlerin yüzde yet
mişinin yağmurlar yüzünden harap olduğundan bahsile, beş yüz 
ton tomruğun asgari tarife üzerinden köy halkına verilmesini 
istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında: Adı geçen köy halkının 
5653 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükmünden istifade ede
memeleri hasebiyle vâki dileğin is’afına ;imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7863 3 0 . X I .1 9 5 3



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

12403/11522 Haşan Serpin.
Nusratiye Mah. GO. 
nci So. No. 11 de. 
Mersin.

(Dilekçe özeti : Arazinin Hâzine
den alınarak kendisin.e verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Babasından kendisine intikal eden arazinin Hazi
ne topraklarına karıştırılmış olduğundan bahsile, tefrik edile
rek tarafına teslimini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında }: Mülkiyeti miinazaalı 
otus parça gayrimenkule ait dosyaların kadastro mahkemesine 
tevdi edilmiş olduğu ve dilekçinin iddia ettiği arazinin de bun
lar arasında bulunması ihtimaline binaen mezkûr mahkemeye 
müracaat eylemesi lâzımgeleceği ve bu itibarla idareten yapı
lacak bir işlem bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği dü:iinüldü : Kaza merciince tetkiki icabeden İstek 
hakkında okmisyoııumuzca muamele ifasına mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7861 30 . X I .1953

12412/11529 Münire Doğuç.
Savıırkapı Mah. de. 
Mardin .

(Dilekçe özeti : Yardım yapılması 
hakkında).

Dilekçi : Çok fakir olduğunu ve bir batında dünyaya getir
diği üç erkek çocuğunun ve kalabalık diğer ailesi efradının ih
tiyaç ve maişetlerini temin edemediğini beyanla, kendisine 
acilen yardımda bulunulmasını istemektedir.

Sığlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında: Ma
hallî belediyesi ile Çocuk Esirgeme Kurumundan veya müna
sip bir kaynaktan dilekçiye yardım yapılması lüzumunun ilgili 
makamlara yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İstekle alâkalı Vekâlet cevabına göre bu 
bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7835 30 . X I . 1953

12424/11541 Ziva Şengün. (Dilekçe özeti : Hakkmdaki Jıük-
Yeni Mah. de. mün ıslahı hakkında).

•̂ ıaS- Dilekçi : Bilir kişilerin yeptıkları noksan tetkikata müsteni
den vermiş oldukları raporun mahkemeoe hükme esas tutula
rak mahkûmiyeti cihetine gidilmesinde isabet bulunmadığın
dan bahisle kanuni iktizasının ifasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi hakkmdaki 
hükmün Temyiz Mahkemesince kanuna uygun görülerek tasdik 
edildiği, tashihi karar talebinin ise vârit görülmiyerek reddo- 
lunduğu ve bu bakımlardan mumaileyhin mezkûr hükme karşı
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ileriye sürdüğü itirazın yersiz bulunduğu bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek hükme bağ

lanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca 
muamele ifasına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

D ile k ç e  D ile k ç e  s a h ib in in

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

7866 30 . X I . 1953

12427/11897 Avni Şasa.
Unkapanı Fener 
Cad. No. 58 - 64. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Bâzı kerestelere 
tanınan muafiyetin kaldırılmaması 
hakkında).

Dilekçi : 5228 sayılı Kanunun onuncu maddesinde bâzı ke
restelere tanınan muafiyet hükmünün kaldırılmamasını iste
mektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yeni Muamele Vergisi 
Kanunu tasarısının gözden geçirilmesi sırasında bu dileğin de 
vergi tekniği ve Bütçe Kanununun verdiği imkân nispetinde na- 
azra alınmak üzere not edilmiş olduğundan halen bu konuda 
yapılacak bir işlem bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7867 3 0 .X I .1953

12428/11544 Süleyman IMaoğlu- 
giller.
Altıparmak Mah. 
Değirmen So. No. 89. 
lîursa.

(Dilekçe özeti : İhtiyarlık gelirinin 
artırılması hakkında) .

Dilekçi : işçi Sigortalan Kurulunca bağlanan İhtiyarlık 
gelirlerinin çoğaltılmasını istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : 5417 sayılı Kanuna 
göre bâğlanar gelirin tezyidine imkân bulunmadığı bildirilmek-
tedir.

Gereği düşünüldü : 5417 sayılı Kanunda miktan tâyin ve 
1 esbit edilen gelirin artırılması keyfiyeti de yeni bir kanun mev
zuu olduğ-una göre dilekçinin vâki isteği hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7868 30 . X I . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. 'adı, soyadı ve adresi

12429/11545, İlacı Çiçek.
Paşakapı Ceza Evin
de.
Üsküdar - İstanbul.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Bilekçe özeti : Halikındaki hük
mün ıslah edilmesine dair).

Dilekçi : Hırsızlık suçundan dolayı hükmolunan beş ay ha
pis cezasının evvelce mahkum olduğu cezadan bakiye kalan kı
sımla birlikte infazına karar verilmesinde kanuni isabet bulun
madığından bahsile, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi hakkındaki 
hüküm Temyiz Mahkemesince bozulmuş olduğu cihetle muma
ileyhin neticeyi beklemesi lâzmıgeleceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine tekrar intikal etmiş olan 
bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7869 30 . X I I . 1953

12430/11546 Bahri Gönül.
23. Tümcıı Sayman
lık Veznedarı,
İzmit.

(Düyekçe özeti : 30 liralık bir kad
ro verilmesi hakkında:).

Dilekçi : Yirmi beş liralık kadroda iki üst derece maaşı olan 
otuz beş lirayı kanunen muayyen müddet almış ve terfi süresini 
ikmal etmiş bulunduğu halde sırf kadrosuzluk yüzünden terfi 
ettirilemediğini beyanla, otuz liralık bir kadro verilmek sure
tiyle terfiinin sağlanmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tümen saymanlığı 
veznedarı olan dilekçinin maaşı kanunda yirmi beş lira olarak 
tesbit edilmiş ve bu kadroda iki üst dereceyi de almış olduğu 
ve kırk liraya terfi ettirilebilmesi için kadrosunun otuz liraya 
çıkarılması icabederse de halen buna imkân görülemediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre vâki talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7870 30 . X I I . 1953

12433/11549 Sabit Başoğlu.
Vergiler Temyiz 
Komisyonu Birinci 
Daire Üyesi . 
Ankara.

( Dilekçe özeti: 125 liraya terfi et
tirilmesi hakkında).

Dilekçi : Almakta olduğu yüz lira maaştaki kanuni yükselme 
süresini 31. V I I . 1951 tarihinde doldurduğu halde Ayırma Mec
lisi Başkanı olan Maliye Müsteşarının sözü gecen meclisi topla
maması yüzünden terfiinin yapılamadığını, bu hususta şifahen 
ve mektupla vâki müracaatlarının da nazara aluımıyarak mağ
duriyetinin temadi ettirildiğini ve mezkûr Meclisi toplantıya 
yetkili müsteşarın bu vazifesini zamanında yerine getirmesini 
temin edecek bir müeyyidenin mevcut olmaması dolayısiyle gö-



revini ihmal ettiğini beyanla, iktizasının yapılmasını iste- 
mektodir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 8 . I I I . 1952 tarihinde 
yapılan iç'timada şikâyetçinin durumu da incelenerek maaşının 
125 liraya çıkarılmasının teklifi kararlaştırıldığı ve keyfiyet 
başkanlığa arzedilmiş olduğundan gereğinin oraca yapılması lâ- 
zımgeldiği ve ayırma meclisinin imkânsızlığı yüzünden toplana
mamış olması hasebiyle bundan bir kasıt ve ihmal görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : imkân husulünde hemen toplanmış olan 
ayırma meclisinin dilekçiye mütaallik olarak vermiş olduğu 
kararın mahiyetine ve sözü geçen Meclisin daha evvel ne sebep
ten toplanamadığı ve bunda her hargi kasıt ve ihmalin mevcut 
olmadığı da vekâlet cevabında tebarüz ettirilmiş bulunmasına 
göre vâki istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

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

7871 3 0 .X I .1953

(Dilekçe özeti : Bir gayrimenku
lun namına tescili hakkında).

Dilekçi : Yirmi beş seneden beri nizasız ve fasılasız tasarruf 
etmekte olduğu gayrimenkulün hudutlarının tesbitiyle tashihen 
uhdesine tescilini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin bu bapta . 
Hazine aleyhine açmış olduğu' dâvanın mahkemece, hemhudut 
olanlar hakkında ikamesi lâzımgeleceği beyanile husumet nok
tasından reddedilmiş olduğu cihetle idareten yapılacak bir işlem 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek yazılı şekilde 
hükme bağlanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyo
numuzca muamele ifasına mahal olmadığına ve dilekçinin mah- 
kcmcce hasım gösterilenler aleyhine ayrıca dâva açmakta muh
tariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7872 3 0 .X I .1953

(Düyekçe özeti : Mahkeme masra
fının belediyeden alınması hakkın
da).

Dilekçi : Erkilet Nahiyesi Eelediyesinde muhakeme masra
fından mütevellit alacağı olan 190 lira 75 kuruşun mezkûr bele
diyeden alınarak kendisine verilmesini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu muha-

1243G/11552 Hilmi Gündüz.
Sümeıbank Bez Fab
rikası dokuma işçi
lerinden.
Kayseri.

12-435/11551 Mehmet Tevfik Sa- 
rikaya.
Değirmenönü Mah. 
de.
Denizli.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

keme masrafının imzası mukabilinde dilekçiye tamamen ödenmiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre mahkûmiinbih 
muhakeme masrafı dilekçiye ödenmiş olduğundan vâki istek 
hakkında komisyonumuzca başkaca muamele ifasına mahal olma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7873 3 0 .X I .1953

(Dilekçe özeti : Kocasının eski va
zifesine iadesi hakkında).

Dilekçi : Devlet Demiryolları Konya istasyonunda vazife 
görmekte iken haksız Lir muameleye mâruz bırakılarak netice
de işine son verilmiş olan kocası Mahmut Savesen’in tekrar 
eski görevine iadesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında :
Mülga Afyon işletmesinde gardıfren iken 18 . IV . 1951 ta

rihinde işini terketmiş ve bu sebeple de kaydı silinmiş olan 
Mahmut Savesen’in tekrar tavzifine, prensip kararı mucibince 
imkân görülememekte olduğu bildirilmektedir.

Gereci düşünüldü : Dilekçinin kocası Mahmut Savesen hak
sız bir muameleye mâruz bırakılmış olduğu takdirde bu nok
tadan kanun yoluna müracaat edebileceği ve Vekâletin yukarı
ya alman cevabına göre vâki istek hakkmda komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7874 30 . X I . 1953

(Dilekçe özeti : Prim verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Prim Tali
matnamesinin, eczacıların da rasyonel çalışma priminden isti
fade edebilmelerini sağlıyacak şekilde değiştirilmesini istemek
tedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Bu baptaki tali
matnamenin 6 nci maddesine göre bâzı elemanların ve bu ara
da diş hekimleriyle eczacıların ve ebelerin rasyonel çalışma 
priminden faydalanmalarına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanuna ve Vekiller Heyeti kararına 
müstenit talimatnameden bâhis Vekâlet cevabına ve mezkûr 
talimatnamenin talep dairesinde tadili keyfiyeti de komisyonu
muzu ilgilendiren hususlardan olmamasına binaen vâki istek

12516/11631 Kenan Salman
Demir - Çelik Fab. 
Hastanesi Başecza- 
cısı.
Karabük.

12-İ42/11558 Bedriye Savesen.
Vicdaniye Mah. 
Kömürcü So.
No. 76.
Balıkesir.



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

hakkında bu sebeplerle bir işlem yapılmasına mahal bulunma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

7875 30 . X I . 1953

15959/14903 M. Nuri Apaydın. 
Cuma Malı. 
Kerimzade So.
No. 13.
İnegöl - Bursa,

(Bilekçe özeti : Bir ilâmın 
ettirilmesi halikında).

infaz

Dilekçi : ¡Sulh hukuk mahkemesinden lehinde sâdır , olan 
men’i müdahale ilâmının, karşı tarafça temyiz edildiği ileri 
sürülerek, icra memurluğunca infaz edilmediğinden ve Tem
yiz tetkikatmm da geciktirildiğinden bahsile, gereğinin ya
pılmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Müşteki lehine sâdır 
olan ilâm Temyiz Mahkemesi Beşinci ¡Hukuk Dairesince tasdik 
edilerek dosyası mahalline iade olunmuş bulunmasına göre 
mezkûr ilâmın usulü dairesinde infazı hususunun icra jdaire- 
sinden istenmesi icabedeceği ve idareten yapılacak başka bir 
işlem bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği (düşünüldü : istekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
bapta komisyonumuzca muamele ifasına mahal olmadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7876 30 . X I .1953

Başkan yerine 
Trabzon

Kâtip
Elâzığ

Salih Esad Alper en Hâmit Ali Yöney
Ankara 

Ömer Bilen
Amasya 

İsmet Olgaç

Balıkesir Çorum Çoruh Gümüşane
Ali Fahri İşeri Ahmet Başıbüyük Hüseyin Ortakcıoğlu Ahmet Kemal Varınca

Kastamonu M ak tya  Seyhan Tokad
Muzaffer Ali Mühto Abdiilkadir Özbay Salim Serçe Ahmet Gürkan

Urfa Yozgad
Reşit Kemal Timuroğlu Yusuf Karsltoğlu

Zonguldak 
Rifat Sivişoğlu
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12443/11559 Faik Silâhçı.
Hatay Cad.
No. 79 /A .
İzmir.

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

(Dilekçe özeti : Sürveyanlık ve de- 
sinatörlük vesikası verilmesi hak
kında).

Kendisine sürveyanlık ve desinatörlük belgesi verilmesini 
istemektedir.

Bayındırhk Vekâletinin cevabi yazısında :
Bu şekilde bir belge verilmemekte olduğu, ancak ehliyetli 

kalfa yetiştirmek üzere bir kurs açılmış bulunduğundan, bu 
kursa iştirak edebileceğinin dilekçiye tebliğ olunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7877 1. X I I . 1953

12444/115,60 M. Çoban, Ali Pa- 
buççu ve ar. 
Akcami Müezzin 
vekili.
Urfa.

(Dilekçe özeti : Âmâlara hayrat 
hademeliği yaptırılması hakkında)

Dilekçiler : Hayrat Hademesi hakkmdaki Nizamnameye, 
âmâlara da cami hizmetlerinin tevdiine cevaz veren bir madde 
ilâvesini istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Bahis mevzuu nizamname
nin 14 ncü maddesine göre bilgi imtihanlarının yazılı olarak 
yapılması meşrut bulunduğu ve kıymetleri binlerce liraya ba
liğ olan cami eşyasının muhafazası, temizlik ve cihat tâyini, 
gibi mühim işlerin âmâ kimselere tevdü caiz olamıyacağı cihet
le, dilekçilerin evvelce vâki müracaatlarına da aynı şekilde 
cevap verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Başvekâlet cevabına, gö
re bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7878 1. X I I . 1953

12446/11561 Akif Sözer.
Yassıhüyük Köyün
de.
Acıpayam - Denizli.

(Dilekçe özeti : Bataklık hakkın
da).

Dilekçi: Acıpayam Kazasına bağlı Yassıhüyük Köyündeki ba
taklığın bir an evvel kurutulmasını istemektedir.

Bayındırlık Vekâletinin cevabi yazısında : Bu isteğin ye
rinde incelenmesi için Aydm Su İşleri Müdürlüğüne emir veril
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7879 1. X I I . 1953

(Dilekçe özeti : Ev ve toprak ve
rilmesi hakkında).

Dilekçi : Rusya’dan otuz sene evvel hicretle ana yurda gel
diğini beyanla, kendisine ve ailesi efradına bir ev ve toprak 
verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Kendisinden bâzı hu
susların tahldkı için aranılan dilekçinin gerek gösterdiği ad
reste gerekse başka yerlerde bulunmadığı ve bu sebeple iste- 
nT.en malûmatın alınamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekillik ccvabı- 
na göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına ve dilekçinin ait bulunduğu makama müracaat 
ederek muameleye konmuş olduğu anlaşılan işini takibetmek- 
te muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7880 1 . X I I . 1953

(Dilekçe özeti : Ziraat Bankasın
dan ödünç para verilmesi hakkın
da).

Dilekçi : Ziraat Bankasından ipotek karşılığında istediği 
sekiz yüz liranın verilmesi hususunun sağlanmasını ve şimdi
ye kadar tediye edilmemesi sebebinin de tahkikini istemek
tedir.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Dilek
çiye baş yüz ve yüz liralık iki taksitte ceman (600) lira ikraz; 
edilmesi kararlaştırılmış ise de mumaileyhin bu (600) lirayı defa
ten istediğinden muameleyi yarıda bırakarak bir daha uğra
madığını bildirmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin mevzuat dairesinde veril
mesi kararlaştırılan parayı banka veya kooperatiften almakta 
muhtar olmak üzere vâki isteği hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

12454/11569 Mehmet Kulan.
Altay Mah. den. 
Gönen - Balıkesir.

12447/11562 Hidayet Şirin. 
12970/12075 Gazhane Hüriyet So. 

No. 76.
Kadıköy - İstanbul.

7881 1 .  X II  .1953
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12455/11570 Hilmi Şölen.
Küçük Anafarta Kö
yünde.
Eceabat.

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

(Dilekçe özeti : Eceabat’taki ba
taklık arazinin kendisine verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Eceabat’ta bulunan metrûk tuzla sahasındaki dört 
yüz dönüm kadar araziyi kurutarak burada ziraat yapmak is
tediğini beyanla, iktizasının ifasını istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Pek yakın
da yürürlüğe girecek olan 5881 sayılı Kanun hükmü muvacehe
sinde dileğin tervicine imkân görülememekte olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve kanuna müstenit 
vekâlet cevabına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem 
aypılmasma mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7882 1. X I I . 1953

12456/11571 Saniye Orman.
Sinanlı Köyünde. 
Babaeski.

(Dilekçi özeti: İskân edilmesi hak
kında).

Dilekçi : On bir sene evvel dört nüfuslu bir aile halinde yur
da geldiğini, çiftçi olduğunu, toprak verilmesi hakkında kay
makamlığa vâki müracaatlarından bir netice alamadığını be
yanla, ev yeri ve toprak verilmek suretiyle iskân edilmesini is
temektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçinin yurda geliş tari
hinden sonra kanuni süre içinde toprak isteğinde bulunduğu ve 
geçimini de çiftçilikle sağlamakta olduğu takdirde kendisine 
nüfus nispetinde ev yeri ve toprak verilmesi ve iskân şartlarım 
haiz olmaması halinde de 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu dairesinde durumunun incelenerek gerekli işlemin ya
pılması hususunun Kırklareli Valiliğine yazıldığı bildirilmekte
dir. ' r >!]

Gereği düşünüldü : istekle ilgili Başvekâlet cevabına göre 
bu bapta Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7883 1. X I I . 1953

16121/15056 Hüseyin Kantuner. (Dilekçe özeti: İskân edilmesi hak-
12457/11572 Sinanlı Köyünde. kında).

14785/13786 A lp u l lu .  Dilekçi : 26 . V I I . 1951 tarihinde yurda gelerek Aydın îli
emrine sevkedildiğini, buranın havasiyle imtizaç edemiyerek 
Kırklareli’nin Babaeski Kazasına nakletmek zorunda kaldığını, 
şimdiye kadar hiçbir yardım görmediğini beyanla, bir an evvel 
iskân edilmesini istemektedir.
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Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçinin iskân 'mevzuatı 
karşısındaki durumuna göre iskân hakkına sahip göçmenlerden 
olduğu tahakkuk ettiği takdirde bu haktan faydalandırılarak 
bir an evvel müstahsil hale getirilmesi lüzumunun Kırklareli Va
liliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Başvekâlet cevabına göre 
bu hususta Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi K o m is y o n  k a r a r ı  ve ne  sebep ten  verildiği

7884 1 . X I I . 1953

( Dilekçe özeti: İskân edilmesi 
hakkında).

Dilekçi Babaeski’nin Sinanlı Köyünde iskân edilmesini is
temektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçinin mevzuat hüküm
leri karşısında iskân hakkına sahip göçmenlerden olduğu ta
hakkuk ettiği takdirde emsalleriyle birlikte hemen iskân edil
mesi lüzumunun KIrklareli Valiliğine yazıldığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Başvekâlet cevabına göre 
bu bapta komisyonumuzca başkaca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7835 1 . X I I . 1953

(Dilekçe öz"ti : Kira alacağının 
ödenmesi hakkında).

Dilekçi : Ciheti askeriyede kira bedelinden mütevellit ala
cağı olan (840) liranın tarafına tediyesi hususunun sağlanma
sına istemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : (840) liralık 
tediye emrinin Hopa Askerlik Şubesine gönderilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bahis mevzuu 
kira bedelinin tediyesi sebepleri istikmal edilmiş olduğundan 
komisyonumuzca bu bapta bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

12460/11575 Zekiye özgür.
Sarp Köyünde. 
Kemalpaşa - Hopa.

12458/11573 Hüseyin Sürer.
Sinanlı Köyünde. 
Babaeski.

78S6 1. X I I . 1953
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1 24 6 1 /1 1 5 ,7 6  Tenzile K u rn a z.

B irlik  onbaşıların

da n  M ehm et eliyle. 
Gümüşane.

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

(Dilekçe özeti : Torul jandarma 
komutanından şikâyet)'.

Dilekçi : Gümüşane Dinin Torul Jandarma Birliğinden uzat
malı Onbaşı Mehmet Kurnaz’m eşi olduğunu, aynı birlikten 
Mustafa Erdem’in evine gelerek namusuna tecavüz etmek iste
diğini ve müdafaada bulunması üzerine çaktığını, Jandarma 
Komutanı Yüzbaşı Necmettin öner’in bu m  himaye ve koca
sını da döverek hapsettiğini, komutanın karısı tarafından da 
kendisine üç yüz lira hakkı sükût verilmek istenmiş ise de bunu 
kabul etmediğini beyanla, keyfiyetin tahkik olunarak gereğinin 
yapılmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin adı geçen 
eri evine alarak bununla rızaen zinada bulunduğunun anlaşıl
ması üzerine kocası tarafından mahkemeye müracaatla dâva 
açılmış ise de sonradan vukubulan feragate binaen zinada bulu
nanların tahliye edildikleri, para teklif edilmediğinin bi'ttahkik 
sabit olduğu, dilekçinin kocası Onbaşı Mehmet Kurnaz'm verilen 
emre itaat etmemesinden dolayı oda hapsine konulmuş bulun
duğu ve himaye iddiasının da varit olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin tahkıka müstenit cevabına göre 
bu hussuta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına ve dilekçinin iddiasında İsrar ettiği takdirde usulen ka
nuni merciine müracaatta muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7887 1. X I I . 1953

1 2 4 6 4 /1 1 5 7 9  A l i  A k ta ş  

1 8 2 1 5 /1 6 9 4 4  ve ar.

A r a filb o  Y o m r a . 
M isafirh an esi Sa hi

bi îly a s  Şahin eliyle  
Trabzon.

(Dilekçjc özeti : Fosa Köyünün Ca- 
. mi Mahallesi hakkında).

Dilekçiltcr : Trabzon Vilâyetinin Arsin Nahiyesine bağlı 
Foşa Köyünün Cami Mahallesinin müstakil bir köy haline geti
rilmesini istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu mahalle 
sınırlarının nizasız çizilemiyeceği, orta malı olan camiye her iki 
t.iTpfca trsp.hur* edilmek istenileceğinden bu camiin her hangi 
bir tarafa maledilemiyecaği, devamlı ihtilâf mevzuu olacak bu 
iki mühim âmil yüzünden halkın birbiriyle hoş geçinemiyeceği 
ve köy sekenesinin ekseriyetinin ayrılmıya taraftar olmadık
ları nazara alınarak ve bu mucip sebeplere dayanılarak hali 
hazır idari bağlılığın devamı Vekâletçe uygun görülmüş ve key
fiyetin alâkalı valiliğe de tebliğ kılınmış olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya alman cevabında 
mucip sebepleri gösterilmiş olan idari tasarrufun kanuna uygun 
olup olmadığının incelenmesi Devlet Şûrasının vazifesi cümle
sinden olduğundan dilekçilerin usulü dairesinde bu kaza mer
ciine müracaatta muhtariyetlerine ve bu bakımdan vâki istek
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı 
ğma ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7888 1. X I I .1953

1 2 4 6 5 /1 1 5 8 0  I lâ m it  Işık.

N u m a n  ö z tü r k . 
ve ar.

K a y a la r  m ü b adille 

rinden.

G azipaşa M ah . de. 
B a fra .

(Dilekçe özeti : İskân edilmeleri 
hakkında).

Dilekçiler : Kendilerine iskân yoliyle Itoprak verilmesini 
istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısmda : Dilekçilerin yerleştiril
mek üzere tertip ve sevkedilmiş oldukları Akdağmadeni ilçesi
ni 675 sayılı Kanunun 1 nci maddesi hükmüne muhalif olarak 
kendiliklerinden terketmek suretiyle iskân haklarını ıskaff et
miş bulundukları anlaşıldığından bunlara iskân yoliyle toprak 
verilmesine imkân bulunmadığı, ancak toprağa muhtaç çiftçi 
oldukları takdirde 4753 numaralı Kanunun haklarında uygu
lanması hususunun Samsun Valiliğine tebliğ edildiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili Vekillik cevabına göre bu 
bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na ve dilekçilerin isterlerse 'kaza merciine müracaat edebile
ceklerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7889 1. X I I . 1953

1 2 4 6 8 /1 1 5 8 3  İzzet A ğ ır . (Dilekçe özeti : Valir Nahiyesi mü-
M u h ta r. dürü ile jandarma komutanından
V a lir  - G enç. şikâyet).

Dilekçi : Genç Kazasına bağlı Valir Nahiyesi Müdürü Ömer 
Bilican ile Jandarma Komutanı Gedikli Başçavuş Bekir Fırat’ın 
gaynkanuni hareketlerinden dolayı haklarında tahkikat ve ta
kibat yapılmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen jandarma 
komutam ile nahiye müdürü hakkında takibatı müstelzim her 
hangi bir suç unsuru görülemediği ve müştek’ izzet Ağır’m da 
ahiren şikâyetinden vaz geçmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alman vekâlet cevabına gö
re bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7890 1. X I I . 1953
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1 2 4 7 0 /1 1 5 8 5  M ehm et E lik .

K a ld ıra y a k  K ö y ü  

E ğ itm en i.

K a ra su  - Sinob.

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

(Dilekçe özeti : Eğitmenler hak
kında).

Dilekçi : Eğitmenlerin imtihanla öğretmenliğe alınmalarını 
ve işlerinden çıkarılacak olanlara da nakdî yardımda bulunul
masını istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında: Bu hususta ne 
bir kanun ne de vekâletçe alınmış bir karar olmadığı cihetle 
dileğin tervicine imkan görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
bapta komisyonumuzca da yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7891 1 . XII . 1953

1 2 4 7 1 /1 1 5 8 6  M ehm et A k ıllı . 
1 9 6 8 1 /1 8 3 4 0  S e m e rci M eh m e t  

B ostancı e liyle . 
S a fra n bolu .

(Dilekçe özeti : Tekrar işe alınma
sı hakkında) .

Dilekçi : Haksız yere çıkarıldığı Karabük Demir ve Çelik 
Fabrikasında tekrar kendisine bir iş verilmesi hakkındaki mü
racaatının nazara alınmamakta olduğunu beyanla, gereğinin 
yapılmasını istemektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında: Muvakkaten yol ta
mir işlerinde istihdam edilmek üzere alınmış olan dilekçinin ça • 
lıştığı kısımdaki işin bitmesi üzerine kanuni vecibeler yerine ge
tirilmek suretiyle işten çıkarıldığı ve kalifiye işçi olmadığından 
müessesede vücuduna ihtiyaç bulunmadığı ve durumuna uygun 
bir iş bulunması için müracaatinin Iş vo işçi Bulma Kurumu Ge
nel Müdürlüğüne intikal ettirildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına amhal 
olmadığına ve dilekçinin sözü geçen genel müdürlüğe baş vur
makta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7892 1 . XII . 1953

1 2 4 7 2 /1 1 5 3 7  1. E th em  D em irci.

B ele d iye Z a b ita  

Â m iri.

İskilip.

(Dilekçe özeti : Millî Mücadelede 
geçen askerî hizmetin İlci kat ola
rak hesaplanması hakkında).

Dilekçi : 5 Ekim 1336 tarihinden 28 . VIII . 1339 tarihine 
kadar millî mücadelede geçen askerî hizmetinin, 788 sayıilii 
Meemurin Kanununun müzeyyel maddesi mucibince, iki kat 
olarak hesap edilmesini ve her iki katının da fiilî hizmetine 
ilâvesini istemektedir.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında : 
Gerek kaldırılan gerekse yürürlükte bulunan kanunlarda ba-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

his mevzuu hizmetin iki kat olarak fiilî hizmete sayılacağına^ 
dair bir hüküm mevcut olmadığı bildirilmektedir.

Gereeği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait ol
duğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7893 1 . XII . 1953

(Dilekçe özeti : Arazilerine müda
hale edilmemesi hakkında).

Dilekçiler : Tapu ile mutasarrıf oldukları arazilerinden bir 
kısmının hudut fazlası namı altında ellerinden alınarak göç
menlere verilmek istendiğinden bahsile, vâki müdahalenin 
önlenmesini ve topraklarının yedlerinde ipkasını talep etmek
tedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Sahipli arazinin ne su
retle belirtileceğine dair olan 4 . IV . 1951 gün ve 78 sayılı 
genel yazı ile 5618 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi hüküm
lerinin nazara alınmak suretiyle hak zıyaına ve bir yanlışlığ?, 
meydan verilmemesi ve neticesinin de dilekçilere duyurulması 
lüzumunun İçel Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili Veki'lik cevabına göre 
bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına ve dilekçilerin icabında kaza merciine müracaatta 
muhtar bulunduklarına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7894 1 . XII . 1953

(Dilekçe özeti : Tütün ikramiyesi 
verilmesi hakkında).

Dilekçi Refah hâdisesinde şehit düşen oğlundan kendisine 
tütün ikramiyesi verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Oğlunun şe
hit düştüğü tarihte ve hâlen evli olan dilekçeye tütün ikramiyesi 
verilmesine kanunen imkân görülemediği bildirlmektedir

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
ve dilekçinin iddiasında İsrar ettiği takdirde usulen kaza mer-
ciina müracaatta muhtariyetine ittifakla karar verildi.-----------

Karar No. Karar tarihi

1 2 4 7 5 /1 1 5 9 0  F a tm a  A r tu n ç .

F a tm a  A r tu n ç . 

F a tih  - A k sa ra y  
G urebahüseyin  
M ah . İm am m u rat  

So. N o . 6 da. 

İstan bu l.

1 2 4 7 3 /1 5 5 8 8  N azm i Y o n cac ı  
ve ar.

Sariibralıim li K ö 

yü nden .

İçel.

7895 1. X I I . 1953



D ilekçe D ilekçe sahibinin  
N o . adı, soyadı ve adresi

—  21 —

K o m isy o n  kararı ve ne sebepten verildiği

1 2 4 8 1 /1 1 5 9 6  M u sta fa  A sm az. (Dilekçe özeti : Oğlu Cahit As-
B eşiktaş I la s f ın n maz’a bir imtihan hakkı daha ve
C ad. D eğirm en So. rilmesine dair).
kak N o. 5. 
İstanbu l.

Dilekçi : İstanbul Teknik Okulu Teknikerlik kısmı İnşaat
»Şubesi ikinci sınıfta temel ölçüyü dolduramamış olmasından 
dolayı kalmış bulunan oğlu Cahit Asmaz’a emsalinde olduğu 
gibi bir imtihan hakkı daha verilmesini istemektedir.

Miltî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Ayni sınıfta iki 
yıl üst üste kalmış olmasından dolayı öğretim yönetmeliğinin 
39 ncu maddesinin (a) fıkrası gereğince okuma hakkını kaybet
miş bulunan Cahit Asmaz’m bu sebebe binaen okuldan çıkarıl
dığı ve mezkur yönetmelik dışında istisnai bir kararla kendi
sine bir imtihan hakkı daha verilmesine imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta komisyonumuzca da yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

7896 1 . X I I . 1953

1 2 1 8 3 /1 1 5 9 8  İsm ail Berber. (Dilekçe özeti : Yol Masrafına işti
Sa m a n  M alı. de. rak ettirilmemesi hakkında).
K ü re . Dilekçi : Tamir suretiyle inşa edilen yol için belediyece ya

pılan masrafa kendisinin de iştirak ettirilmesinde kanuni isa
bet bulunmadığından bahsiyle, bu masrafın alınmamasını iste
mektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin bu bap
taki dâvasının Devlet Şûrası 6 ncı dairesince vârit görülmiye- 
rek reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7837 1.XII.1953

1 2 4 8 4 /1 1 5 ,9 9  İsm ail B erber. (Dilekçe özeti : Mâlûliyet maaşına
Sa m a n M alı. de. zam yapılması hakkında).
G üren . Dilekçi : Dördüncü dereceden almakta olduğu mâlûliyet 

maaşına 5107 sayılı Kanun mucibince % 50 zam yapılmasını
istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Mâlûliyet 
durumu sözü geçen kenunun 1 nci maddesine uygun görülme
miş olmasından dolayı istediği zam verilmemiş olan dilekçinin 
bu bapta açmış bulunduğu dâvanın Askerî Temyiz mahkeme-



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

1 2 4 8 6 /1 1 6 0 1  İbrah im  M ayalar.

A b acıla r , başında. 

E d irn e .

1 2 4 8 9 /1 1 6 0 4  H ü se y in  B ild iren  

ve ar.
M im a rsin an  C am ii 

M üezzin i.

K a y se ri.

since reddedilmiş olduğu ve katileşen bu karar karşısında ida- 
reten yapılacak bir işlem bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercünce incelenerek karara bağ
lanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında Komisyonumuzca 
da yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7898 1.XII.1953

(Dilekçe özeti : İstimlâkten vazge
çilmesi hakkında).

Dilekçi : Edirne’de Abacılar çarşısındaki dükkânlarının lü- 
zumsus yere istimlâk edilerek hedmi cihetine gidilmiş olduğun
dan bahsile, gerek istimlâkten, gerekse bunun tabiî bir neti
cesi olan hedimden vazgeçilmesi hususunun sağlanmasın iste
mektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Sözü geçen gayri- 
menkullerin şehir imar plânının tatbikatı dolayısiyle açılma
sına tevessül olunan yol için istimlâk edilerek belediyenin mül
kiyetine geçtiği ve enkazlarının dahi biılmüzayede satılarak 
kâffesinin yıkılmasına başlandığı ve müşteki ile aynı durumda 
olanların ihtiyaçlarının başka suretle temin edildiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kanunen tekemmül etmiş bir istimlâk 
muamelesinden sonra belediyenin mülkiyetine geçmiş olan mez
kûr gayrimenkullerin ne gibi bir maksatla hedmine tevessül 
olunduğu vekâlet cevabında belirtilmiş olmasına ve esasen di
lekçinin istimlâk ve hedmin menfaati âmme mülâhazasiyle ya
pılmadığı yollundaki iddia ve şikâyetinin tetkiki merciine ait 
bulunmasına göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7899 1. X I I . 1953

(Dilekçe özeti: Bir kısım hayrat 
hademesi hakkında) .

Dilekçiler : 5434 sayılı Kanunun neşri tarihinde yaşı kırkı 
geçmiş bulunan hayrat hademesinin de mezkûr kanun hüküm
lerinden faydalandınlmaüanm istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Daimî mezuniyete sevke- 
dilmiş olan ve 5434 sayılı Kanunun meriyeti tarihinde yaşlara 
kırkı geçmiş bulunan hayrat hademesi hakkında da bir kanun 
tasarısı hazırlanmakta olduğundan dilekçilerin neticeye inti-zar 
etmeleri lâzımgeCeeeği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili



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

1 2 4 9 1 /1 1 6 0 6  Şevki Çelik.

G üm rük Sa n dalcıla 

rınd an .

O rtahopa M ah. de. 
H o p a .

1 2 4 9 2 /1 1 6 0 7  'I la s a n  K ocataş. 

ve ar.

Ceza E v in de. 

Sinob.

olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7000 1. X I I .1953

(Dilekçe özeti : Gümrük odacılığı- 
ğma tâyini hakkında).

Dilekçi : Evvelce mensup bulunduğu Gümrük Muhafaza 
Teşkilâtından tensikat dolayısiyle açıkta kaldığını beyanla, hâ
len münhal bulunan Hopa Gümrük odacılığına tâyinini istemek
tedir.

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığının cevabi yazısında: 
Hopa Gümrük Muhafaza Kısım Amirliğinde münhal odacılık 
bulunmadığı ve bu sebeple dilekçinin isteğinin yerine getirile- 
miyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve komutanlık ce
vabına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7901 1. X I I . 1953

(Dilekçe özeti : Ceza Evinde mâ
ruz kaldıkları bâzı hallerden şikâ
yet).

Dilekçiler : Çorum Ceza Evi mevcudunu azaltmak maksa- 
diyle Sinob Ceza Evine nakilleri sırasında Samsun Ceza Evin
de muvakkaten kaldıkları müddet zarfında tahtalar üzerinde 
üstleri açık olarak yatırıldıklarını, kendi yatak ve eşyalarının 
çamur içinde bırakıldığını ve ceza evi kantininde yiyecek ve 
sair maddelerin fahiş fiyatla satıldığını beyanla, bu hususla
rın tahkik ve iktizasının da ifa olunmasını istemektedirler.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Çorum Ceza Evi 
mevcudunu azaltmak maksadiyle Sinob’a nakledilen 49 hü
kümlünün vapur gününe kadar Samsun Ceza Evinde üç gün 
kaldıkları ve bunların iki kamyon tutan eşyalarını aramadaki 
zorluk dolayısiyle ve bilhassa ceza evine memnu madde ve si
lâh sokulmamasını temin maksadiyle mezkûr eşyaların kendi
lerine verilmediği ve fakat üstü tamamiyle örtülü olan bir yer
de muhafaza edildiği ve mahkûmlara ceza evinin en büyük 
koğuşu tahsis edilerek kilim, battaniye ve örtü temin olundu
ğu ve kantinde satılan yiyecek maddelerinin fiyatlarında bir 
fazlalık görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; istekle ilgili vekâlet cevabına göre bu



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

1 7 2 3 3 /1 6 0 4 3  F a h ri A r .  

1 2 4 9 4 /1 1 6 0 9  C . M üd deium u m isi. 

1 3 0 1 4 /1 2 1 1 9  E y ü p  - İsta n b u l.

1 2 4 9 5 /1 1 6 1 0  D r . O rhan T o yg ar .

T ıp  F akü ltesi I I .  
D ış  H astalık la rı  

K lin iğ i  D oçenti. 
Ankara.

hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7902 1 . X I I . 1953

(Dilekçe özeti : 5585 sayılı Kanu
nun muvakkat 7 nci maddesi hük
münden faydalandırılması hakkın
da) .

Dilekçi : ¡5585 sayılı Kanuna göre, Yedek Subay Okulunda 
ve yedek subaylıkta geçirdiği müddetin terfi süresine eklenerek 
maaş derecesinin yükseltilmesi icabedeceğini beyanla, bu yolda 
bir karar ittihazını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 5585 sayılı 
Kanundan istifade edecek olanlara ait Aralık 1949 listesine it
hal edilerek maaşının 50 liradan 60 liraya yükseltilmiş olduğu ve 
bu suretle asıl girmesi gereken Nisan 1950 defterindekilerden 
önce terfi etmek ve kadro almak gibi tahaddüs eden fiilî bir du
rum karşısında sözü geçen kanundan faydalandırılmadığı yo- 
lundaki iddiasında isabet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Aralık 1949 listesine ithal 
edilmiş ve bu liste gereğince de maaş derecesi yükseltilmiş ol
masına ve bu suretle emsalinden daha evvel terfi ettirilmiş ol
ması 5585 sayılı Kanunun hakkında uygulanmış olduğunun bâ- 
riz bir delilini teşkil etmekte bulunmasına ve askerlikten artan 
kısmın tekrar terfi süresine ilâve edileceğine dair kanuni bir 
mesnet görülememesine binaen vâki istek hakkında komisyo
numuzca da bir işlem yapılmasına mahal olmadığına itifakla ka
rar veril li.

Karar No. Karar tarihi

7903 1. X I I .1923

(Dilekçe özeti : Maaşının bir üst 
dereceye çıkarılması hakkında).

Dilekçi : Maaş derecesinin 4936 sayılı Kanun gereğince bir 
üst dereceye yükseltilmesi hakkmdaki talebinin Devlet Şûrasın- 
ca mevzuata aykırı bir surette reddedilmiş olduğundan bahsile 
bu husustaki hakkının tanınmasını istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısmda : Sözü geçen ka
nunun meriyeti tarihinden önce doçentliğe tâyini yapılmış olan 
dilekçinin, makable şâmil bulunmayan bu kanun hükümlerinden 
faydalandırılmasına imkân görülemediği ve esasen bu baptaki 
dâvasının Devlet Şûrasınca da reddedilmiş bulunduğu bildiril
mekte Air.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

lanmış olan bir hususla, ilgili istek hakkında komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

7904 1, X I I .1953

12497 /1 1(312  N azile E r g ü le r  Selvi 

K arşısın da B erber  
Salih  P eker eliyle. 
G erze - Sinob.

(Dilekçe özeli : Gelir bağlanması 
hakkında).

Dilekçi : Merinos Fabrikasında çalışmakta iken musap oldu
ğu akciğer tüberkülozunun meslekî olarak kabuliyle kendisine 
gelir bağlanmasını istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısmda : Adı geçen dilekçinin 
musap olduğu akciğ'er tüberkülozunun meslekî bir hastalık ol
madığı vâki itirazı üzerine Yüksek Sıhhat Şûrasmca karar al 
tına alınmış ve keyfiyetin kendisine tebliğini mütaakıp Heybeli 
Ada Sanatoryomuna yatırılmasını istediğinden icabının yapıl
ması Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletine yazılmış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği ¡düşünüldü : Kanun hükümleri dairesinde alâkalı 
makam ve merciler tarafmdan incelenmiş ve yazılı şekilde ka
rara bağlanmış ve muameleye tâbi tutulmuş olan talep hakkın
da komisyonumuzca başkaca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7905 1. X I I . 1953

12499/11(114 Hüsfeyin E m ir  E rk i-  

let.

liıuekli Tüm general. 
Eski M u h arip ler B ir 

liği B aşkanı.

O rduevi - H arb iy e . 

İstanbul.

( Dilekçe, özeti : Emekli, dul ve yi 
tim maaşlarının da artırılması hak
kında).

Dilekçi : Yeni bir barem kanuniyle memur aylıklarının ar
tırılacağını işittiklerinden bahsiyle, bu arada emekli, dul ve ye
tim aylıklarının da nazara alınmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bugüne kadar bağ
lanmış olan emekli, dul ve yetim aylıklarına bütçelerin verdiği 
imkânlar nispetinde zaman zaman zamlar yapılmış ve bu aylık
lar en son 5434 sayılı Kanunla da yeniden bir yükselmeye tâbi 
tutulmuş olduğu ve bu itibarla vâki talebin halen kabulüne im
kân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Binnetice yeni bir kanun teklifi mevzuu 
ile ilgili olan istek hakkında Komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7906 1. XII . 1953
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12500/11615 Ali B ağrıyan ık.
D. D . Y .  Genel M üd . 
D aire M ü d ü rlü ğü n d e  
4 4 0 4 3  Sicil Sa yılı. 

A n k a ra .

12501 /1 1 6 1 6  A r i f  ö zd em ir .

D . D . Y .  D aire M üd. 

de H adem e.

2955;0 N o. lu.
A n k a ra .

1 2 5 0 2 /1 1 6 1 7  A d v iy e  A k d em ir.
D . D . Y .  Genel M üd . 

D aire M ü d ü rlü ğü n d e  
de 38271 Sicil N o], 

lu.
Ankara.

1 2 5 0 3 /1 1 6 1 8  B ed riy e  G üm üş.

D . D . Y .  Genel M üd . 
D a ire  M ü d ü rlü ğü n d e  
de H adem e.

3 413 5 .
Ankara.

1 2 5 1 5 /1 1 6 8 0  Zeh ra  Çetin .

D . D . Y .  Genel M üd . 

de Odacı.

4 9 2 4 9  Sicil N o. lu. 

A n kara .

1 2 5 1 4 /1 1 6 2 0  M eşhudo G ün görecek 
D . D . Y .  Genel M üd . 

de Odacı.
Ankara.

1 2 5 1 3 /1 1 6 2 8  İbrah ü n  U ral.

D . D . Y .  Genel M üd. 

de Odacı.

2 7 3 0 7  Sic-il N o. lu. 
A n kara .

12M2/11627 Ali Rıza Duruş.
D. D. Y. Genel Müd. 
de Odacı.
21304 Sicil No. İn. 
Ankara.

D ile k ç *  D i le k ç e  s a h ib in in

N o . a d ı, s o y a d ı ve ad rea i

(Dilekçe özeti : 5088 sayıh Kanu
nun tatbikatı hakkında).

Dilekçiler : 5088 sayılı Kanunun haklarında geç tatbik edil
miş bulunmasından dolayı ücretlerinden mezkûr kanunun muaf 
tuttuğu vergilerin kesilmesine daha bir müddet devam edilmiş 
olduğundan bahsiyle, 1 . X  . 1947 den 1 . VII . 1949 tarihine 
kadar haksız kesilen mezkûr vergilerin kendilerine red ve iade
sini istemektedirler.

Ulaştrma Vekâletinin cevabi yazısında : Muafiyet hükmü
nün 346 sayılı tamimde gösterilen tarihten evvele teşmiline im
kân bulunmamakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bu kabîl isteklerin tetkiki, uyuşmazlık 
mahkemesinin 8070 sayılı Resmî Gazete ile neşredilen kararın
da da açıklandığı üzere idari kaza merciine ait olduğundan, 
vâki talep hakkında Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne »ebepteıı verildiği

7907 1. X II . 1953



— 27 —

1 2 5 0 7 /1 1 6 2 2  İzzet G ünbatar.

E rzu ru m lu  V a h id ’ in  
K ahvesinde 6. So. 

N o. 78.
Erzincan.

D ile k g *  D ile k ç e  s a h ib in in

N o . ad ı, s o y a d ı v e  a d re s i K o m is y o n  k a r a r ı  ve ne sebep ten  v e r i ld iğ i

(Dilekçe özeti 
hakkında).

Paviyon verilmesi

Dilekçi : Deprem felâketzedesi ve yoksul olduğundan bah- 
sile, kendisine de emsali gibi paviyon verilmesini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazasında : Erzincan’da yerli ve 
fakir halka tahsis edilmek üzere yüz aded paviyon yaptırıldığı, 
dilekçinin mali durumunun müsait olmasından dolayı kendisi
ne paviyon verilmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7908 1, X I I . 1953

12509/11624 Bekir Onay, 
ve ar.'
Besni - Malatya.

(Dilekçe özeti: Çeltik Ekimine mü
saade edilmesi hakkında).

Dilekçiler : Malatya’nın Besni Kazası halkından oldukla
rdın ve bu kaza dâhilindeki arazilerinin çeltik ekimine çok el
verişli bulunduğunu beyanla, bu ekime izin verilmesi hususu
nun sağlanmasını istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tarım vekâletlerinin cevabi ya
zılarında : Adı geçen kazada bu yıl kesik sulama yasağının 
kaldırılmış olduğu ve daimi sulama çeltik ekimine izin verme 
salâhiyetinin de mahallî çeltik komisyonuna ait bulunduğu bil
dirilmektedir. . . *

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin 3039 sayalı Kanunun 19 ve
20 nci maddeleri hükümleri dairelinde mahallî çeltik komisyo 
nuna müracaatta bulunmaları lâzımgeldiğinden vâki istekleri 
hakkında bu itibarla bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7909 1. X I I . 1953

12510/11625 Mahmut Kuzu ve ar. 
Bahşiş Köyünde. 
Habil Kumcu Evin
de.
Tarsus.

(Dilekçe özeti : tslrâv edilmeleri 
hakkında).

Dilekçiler : Tarsus'un Bahşiş Köyünde iskân edilmelerini 
istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçilerin iskân hakkına 
sahip göçmenlerden oldukları tahakkuk ettiği takdirde emsal 
leriyle birlikte iskânlarının sağlanması lüzumunun İçel Valili
ğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Başvekâlet cevabına göre 
bu hususta komisyonumuzca başkaca bir işlem yapılmasına ma-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

hal olmadığına ittifakla karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

7910 1. X I I . 1953

İskân edilmeleri hakkında).

Dilekçiler : İçel Vilâyetinde iskân edilmelerini istemek
ledirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçilerin kanuni hakka 
sahip göçmenlerden oldukları tahakkuk ettiği takdirde hemen 
iskân edilmeleri lüzumunun İçel Valiliğine yazıldığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili Başvekâlet cevabına göre 
bu hususta komisyonumuzca başkaca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7911 1. X I I . 1953

125|11/11626 Rccep K ınacı ve ar. 
tdkilip Mah.
Tarsus - Mersin.

( Dilekçe özeti : Toprak verilmesi 
hakkında).

Dilekçiler : Toprak Komisyonunca kendilerine dağıtılan ara
zinin az ve verimsiz olduğundan bahsile, köylerindeki Hazine 
arazisinden t eler ar tevziatta bulunulmasını istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçilerin talep ve durum
larının incelenerek gereken kanuni işlemin yapılması ve sonu
cundan kendilerine de bilgi verilmesi lüzumunun Hatay Valili
ğine tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili Başvekâlet cevabına göre 
bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

12517/11632 Mehmet Büçgün. 
ve ar.
Güzelce Köyünde 
Kırıkhan.

Başkan
Maras

Çorun ı 
//iıst yin Ortakcvoğhı

Tokad 

Ahmet Giörkan

7912 1. X I I . 1953
Balkan Y . Sözcü 

Trabzon
Salih Rsad Alpert n

Gümüşane 
Ahmet Kemal Varınca

Urfa
Re sil Kemal Timuroğl/u

Kâtip 
Elâzığ 

Hâmit Ali Yön on

Kastamonu 
Muzaffer Âli Müh tu

Yozgad 
Yusuf Karshoğlu

Ankara 
Ömer Bilnı “

Seyhan 
Salim Serer

(Dilekçe sayısı : 79)

T. B. M. M. Basımtvi
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Dilekçe Dilekçe sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

13006/12111 Hüseyin Fehmi Ti
muçin.
Kavaklı Okulu Baş
öğretmeni.
Tarsus.

Kom isyon kararı ve ne sebepten verild iği

(Dilekçe özeti : Ilaclyo bedeli ola
rak gönderdiği para hakkında).

Dilekçi : İstanbul’da Şair Ziyapaşa Caddesinde Özkuzu Han 
numara 29 da Dahilî Ticaret Müessesesine radyo bedeli olmak 
üzere gönderdiği 175 liranm bu müessese mutemedi Kenan 
Dinçsl tarafından alınmış olmasına rağmen radyonun kendisi
ne yollanmadığı gibi paranm da iade edilmediğini beyanla, sö
zü geçen müesseseden parasının alınarak adresine iadesi sebep
lerinin istikmalini rica etmektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dahilî Ticaret Mü- 
essesesinin kuruluşunda ortaklardan olan Kenan Dinçel’in son
radan görülen bâzı yolsuz hareketlerinden dolayı şirketten çı
karıldığı ve halen adresinin malûm bulunmadığı ve bahis mev
zuu parayı şirketin haberi olmadan postadan almış olabileceği, 
mezkûr miıessesenin mesul müdürü Ekrem tlgezdi’nin vâki be
yanından anlaşılarak bu hususta hazırlanan tahkik evrakının 
C. Savcılığına tevdi ve keyfiyetin de dilekçiye tebliğ olunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanuni merciine intikal erimiş olan bir 
hususla ilgili istek hakkmda komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7913 14 . X I I .1953

10571/9824 Hüseyin Çoşkun. (Dilekçe özeti : Üsteğmen Ragıp’-
Savaş B irliği 241 P. tan şikâyet).

A . I. Tb. 2. Bl. Ça- Türk irtibat heyetinden Üsteğmen Ragıp tarafından dövül-
vu '̂ düğünü beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

M511Î Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
iddiası Erkânı Harbiyei Umumiye Mahkemesince tahkik edile
rek vârit görülmemiş ve binnetice Üsteğmen Ragıp’in beraeti- 
ne hükmedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7914 14 . X I I . 1953

10602/9853 Hüseyin Ünlü. 
Kocam uslafapaşa. 
A ltım erm cr Gecc- 
kondıı evi No. 25/1. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Başçavuş Baki Er- 
soy’dan şikâyet).

Dilekçi : Başçavuş Baki Ersoy tarafından dövüldüğünü id
dia ederek adı geçenin cezalandırılmasını ve kendisinden iki 
bin hra îızminatm tahsil olunmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Yaptırılan tahkikat 
sonunda iddianın vârit olmadığı anlaşılmış ve idare heyetince 
de Başçavuş Baki Ersoy’un men’i muhakemesine karar veril
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına ve dilekçinin mezkûr man’i muhakeme kararı aleyhinde 
idari kaza merciine ve tazminat talebinden dolayı da mahkeme
ye usulü dairesinde müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7915 14 . X I I . 1953

10619/9870 Cemal Tezbaşaran.
K alaycı esnafı. 
Çarşıda Otelde. 
Gerede.

(Dilekçe özeti : İcra muamelelerin- 
deki aksaklıktan şikâyet).

Dilekçi : icra daireleri muamelâtındaki aksaklıktan umumi 
olarak bahsetmekte ve bunun giderilmesi sebeplerinin istikma- 
lini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : icra ve iflâs Kanu
nunun tatbikatta aksıyan hükümlerinin tadili hususunda vekâ
letçe hazırlanmakta olan kanun lâyihasının Büyük Millet Mec- 
sine sunulacağı ve bunun dışında yapılacak bir muamele bu
lunmadığı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

7916 14 . X I I . 1953



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Kom isyon kararı ve ne sebepten verild iği

1070G/9952 Suto Sarı.
T üccar İbrahim  Ars- 
lan .eliyle. 
Y üksekova - H ak
kâri.

(Dilekçe özeti : Bir dâvanın sü
rüncemede bırakılmış olmasından 
şikâyet).

Dilekçi Hakkâri Hukuk mahkeme sinde açtığı men’i müda
hale ve ecri misil dâvasının sürüncemede kaldığından bahsile. 
gereğinin yapılmasını istemektedir.

Adalet Vekâletimin cevabi yazısında : Dilekçinin vâki şikâ
yetinden dolayı Hâkim Rıza Turan’a Hâkimler Kanununun 87 
nci maddesine göre ihtar yapıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekâlet cevabına göre ka
nuni iktizası yapılmış olduğundan bu hususta komisyonumuzca 
muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7917 14 . X I I . 1953

10719/9965 H alil Dönertaş.
Dikmen K öyünde 
Muhtar.
Karacasu - A vdın.

(Dilekçe özeti : Haksızlığın gide
rilmesi hakkında).

Dilekçi : Muhtarı bulunduğu Dikmen Köyü ile Işıklar Kö
yü arasındaki men’i müdahale dâvasında temsil ettiği köy hal
kının mağdur edildiğinden bahisle gereğinin yapılmasını iste
mektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında ; Bahis konusu dâva 
hakkında verilen karann Temyiz mahkemesince tasdik ve tas
hih talebi de reddedilmiş olduğu cihetle bu baptia idareten ya
pılacak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7918 14 . X I I . 1953

10726/9972 Seyfullah Tokay. 
Tayyareci Sami So. 
No. 12.
K adıköy - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Bir inşaatın dur
durulması hakkında).

Dilekçi : Mütaaddit müracaatlarına rağmen, bahçesinin itti
salindeki Kanunsuz inşaatın durdurulmadığından bahsile, gere
ğinin yapılmasını istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis msvzuu inşa
attan mütevellit ihtilâfın mahkemeye intikal etmiş olduğu bil

dirilmekledir.
Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olan bir hu

susla ilgili istek hakkında Komisyonumuzca bir idem yapılma
sına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7919 14 . X I I . 1953



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

10879/10116 Muharrem Alpavut.
Cumhuriyet Mah. de. 
Adagide.

11323/10521 Emin Turkmeno- 
Noter, 
ödemiş.

•lu.

(Dilekçe özeti 
ne dair).

Bahçesinin iadesi-

Dilekçi : Kendisine ait bahçenin elinden alınarak başkasına 
verilmek istenildiğinden bahsile, bu hususta bir müfettişe tah
kikat yaptırılmasını ve sözü geçen gayrimenkulün de yedinde 
ipkasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr Bahçe hak- 
kındaki hükmün Temyiz Mahkemesince İncelenmekte olduğun
dan bu baptaki tetkikat neticesine intizar etmek lâzımgeleceği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercüne intikal etmiş olan bir 
hususla ilgilli istek hakkında komisyonumuzca muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7920 14 . X I I . 1953

15149/14148 Fâzıla öztürk. 
11065/10287 Asmaköprü Yeni 

So. No. 1.
Bartın.

(Dilekçe özeti: İnşaatın durdurul
muş olmasından ve saireden şikâ
yet).

Dilekçi : Ruhsata müstenit inşaatın Bartın Belediyesince 
durdurulmuş olduğunu, kaymakamın da bu münasebetle haka
retine mâruz kaldığını beyanla, icabının yapılmasmı istemek
tedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Belediyenin dilekçi 
aleyhinde iütihaz etmiş olduğu kararların sonradan kaldırıldığı 
ve kaymakamın hakarette bulunduğu yolundaki iddianm ise vâ- 
rit görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekâlet cevabma göre bu 
bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7921 14 . X I I . 1953

11318/10516 Mevlût Gül.
Ceza Evinde. 
Elbistan.

(Dilekçe özeti : Elbistan C. Müd
deiumumi Muavini ile Ceza Evi 
Müüründen şikâyet).

Dilekçi : Elbistan C. Müddeiumumi Muavini ile Ceza Evi 
müdürünün bâzı yolsuz ve kanunsuz hareketlerinden ve vâki 
suiistimallerinden dolayı haklarında tahkikat icrası lâzımgele- 
ceğini beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Mahallî Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanlığı marifetiyle icra ettirilen tahkikat neti- 
ccs!ne göre, gerek C. Savcı muavini gerekse ceza evi müdürü 
hakkında muamele yapılmasını icabettirecek her hangi bir yol-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

suzluk bulunmadığı ve bu itibarla adları geçenlerin işleme tâbi 
tutulmadıkları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü :
İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu bapta komisyonumuz

ca muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

7922 14 . X I I . 1953

(Dilekçe özeti : Arsa temini hak
kında).

Dilekçiler : I]çi olduklarını ve meskenleri bulunmadığını 
beyanla, Hâzineye ait arsalardan ihtiyaçlarına yetecek mikta
rının kendilerine borçlanma yoliyle satılmasını istemektedir
ler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Belediye imar hudut
ları içinde bulunan ve ucuz mesken inşasma yarıyan Hazine ar
saları 5228 sayılı Kanuna, tevfikan belediyelere devredilmekte 
bulunduğundan dilekçilerin il belediyesine müracaatla bu ihti
yaçlarını temin etmeleri mükiin olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alman vekâlet cevabına göre 
bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına ve dilekçilerin vâki isteklerinden dolayı usulü daire
sinde merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7923 14 . X I I . 1953

(Dilekçe özeti: Kamulaştırılan ara
zinin iadesine dair).

Dilekçi : Kamulaştırılmış olan Ortaköy arazisinin eski sa
hiplerine iadesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Yasak bölge 
içine alırmış olmasından dolayı kamulaştmlarak üzerinde as
keri tesisler vücuda getirilmiş olan mezkûr köy arazisinin eski 
sahiplerine iadesine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili Vekâlet cevabma göre bu 
bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi:

Karar No. Karar tarihi

11465/10656 Süleyman Altmer.
Koruk Köyünde. 
Bakkal.
Gelibolu.

11325/10523 Gazi Tek Yıldırım 
ve ar. Basta Kutusu 
No. 24.
Adana.

7924 14 . X I I . 1953
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Dilekçe
No.

11713/10886

11810/1Q976

Hamıza Yüzük. 
Tekke Malı. 124 So. 
3 No. da.
Tarsus.

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

(Dilekçe özeti : Malul aylığı bağ
lanması hakkında).

Dilekçi : Askerlik vazifesini yaptığı sırada hastalanarak 
iki gözünden sakat kaldığını beyanla, kendisine mâlûl aylığı 
bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Askere alın
dığı tarihte gözlerinde ârıza mevcut olmasından dolayı sakata 
ayrılan dilekçinin kıtada emsalleri gibi ancak üç ay kadar bu
lunduğu ve iddia ettiği sakatlığın vazifeden mütevellit olduğu
nun kabulüne fennen ve tıbben imkân görülemediğinden kendi
sine maaş bağlanamıyacağı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

7925 14 . X I I . 1953

Hâmit Azmi Ark. 
Kızılminare So. No. 
19.
Hasköy - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Vergi kaçakçılığı 
yapanlar hakkında).

Dilekçi : İstanbul’da ticaretle iştigal eden Anasti ve Yani 
Yanakaris’in vergi kaçakçılığı yapmakta olduklarım bildir
mekte ve iktizasının ifasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında ezcümle : Dilekçi tara
fından vâki ihbarın taallûk ettiği kimseler namına tahakkuk 
ektirilen Kazanç Vergisinden bir kısmının zaman aşımına uğ
ramış, bir kısmının da tahsil edilmiş olduğu ve Muamele Ver
gisinden bakiye 1558 lira 44 kuruşun haczen istifası cihetine 
gidildiği ve mükellefler hakkında hilâfı hakikat ilmühaber 
tanzim eden Şişli muhtarının ise kanuni takibata mâruz bıra
kılması lüzumunun merciine yazıldığı ve vâki ihbarın defter
darlıkça ehemmiyetle nazara alınarak tahkikita girişildiği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vergi kaçakçılığı yapılmakta olduğu 
hakkındak ihbar üzerine lâzımgelen takibat ve tahkikata te
vessül olunduğu ve vekâletin yukarıya alman cevabından anla
şılmasına ve Kazanç Vergisinden bir kısmının müruruzamana 
uğratılmış olmasında ihmal ve taksiri görülecek olanlar hak
kında icabeden muamelenin ilgililerce yapılacağı tabiî bulun
masına ve hilâfı hakikat ilmühaber tanzim eden muhtar hakkın
da takibat icrası lüzumu da merciine bildirilmiş olmasına 
göre bu hususlardan dolayı komisyonumuzca ayrıca bir işlem 
yapılmasına hıahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7926 14 . X I I . 1953



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

11809/11030 Abdiilkadir Yıldı
rım.
özel idare e^ki 
Tahsil Memuru. 
Diyarbakır.

(Dilekçe özeti : Vekâlet emrine 
alınmış olmasından ve sair eden şi
kâyet).

Dilekçi : 29 senelik bir memur olmasına ve hiç bir suretle ce- 
landınlmamış bulunmasına rağmen mücerret Diyarbakır Özel 
idare ve Saymanlık Müdürü Niyazi Akgül ve Zülkif Ekinci’nin 
tertipleri eseri olarak vekâlet emrine alındığım bildirmekte ve es
ki görevine iadesini istemekle beraber adları geçenler hakkında 
da bâzı ihbarlarda bulunmaktadır.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Niyazi Akgül ve Zülkif 
Ekinci’nin, dilekçinin vekâlet emrine alınmasında gayrikanuni 
bir hareket ve filleri bulunmadığı anlaşıldığından bu cihetten 
men’i muhakemelerine karar verildiği ve Zülkif Ekinci hak
kında diğer suçlarından dolayı ittihaz edilen lüzumu muhake
me kararı katileştiğinden evrakının adalete tevdi olunacağı 
ve Niyazi Akgül hakkmdaki tahkikatın da Şûrayi Devlet ka
ran dairesinde ikmali cihetine gidildiği bildrlmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Vekâlet emri muamelesi aley
hinde kaza merc’ine müracaat etmesi lâzımgeleceğine ve diğer 
cihetlere mütaallik Vekâlet cevabma göre her iki nokta hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7927 14 . X I I . 1953

11057/10288 Hilmiye Sevdar.
Kurtuluş Mah. Mut
lu So. No. 18. 
İskenderun.

(Dilekçe özeti : Bir ev dâvası hak
kında).

Dilekçi : Kocasından kendisine intikal eden bir evin başka
ları tarafından açılan dâva üzerine hükmen elinden alınmasına 
tevessül edilmesinin hakkaniyet ve mâdelete uygun olmadığın- 
dan bahsile, sözü geçen evin yedinde ipkasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu ev 
hakkmdaki hükmün Temyiz Mahkemesince tasdik edildiği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir hususla ilgi'i istek hakkında komisyonumuzca 
muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7928 14 . X I I . 1953

13002/12107 Ali Biçer ve ar.
Tahta Cami Mah. 
Nevşehir.

(Dilekçe ös-eti : Ev ve arazi veril
mesi hakkında).

Dilekçiler : 1332 yılında düşman istilâsı dolayısiyle mem
leketleri olan Bayburd’u terkederek Niğde Vilâyetinin Nevşe-
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hir Kazasına geldiklerini ve 36 seneden beri iskân görmedikleri
ni beyanla kendilerine ev ve arazi verilmesini istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : İstilâya uğramış olan yerle
rin geri alınması dolayısiyle dilekçilere artık mülteci sıfatiyle 
ve iskân yoliyle ev ve arazi verilmesine kanunen imkân bulun
madığı, ancak 4753 sayılı Kanuna göre mumaileyhler haklan
d ı muamele yapılabileceğinin Niğde Valiliğine yazıldığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Başvekâlet cevabına göre 
bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Krar No. Karar tarihi

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

7929 14 . X I I . 1953

(Dilekçe özeti: İskân edilmesi hak
kında).

Dilekçi : Bulgaristan muhacirlerinden olduğunu beyanla, 
emsalleri gibi Kandıra Kazasının putlar köyünde iskân edilme
sini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Kanunun tâyin ettiği 
müddet içinde iskân dileğinde bulunmıyan dilekçi hakkında bu 
bakımdan yapılacak her hangi bir işlem görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili Vekillik cevabına göre bu 
hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına ve dilekçinin talebinde ısrar evitiği takdirde usulen kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine karar veridi.

Karar No. Karar tarihi

7930 14 . X I I .1953

(Dilekçe özeti : Tütün ikramiyesi 
verilmesi hakkında).

Diekçi : Vazife mâlûlii olduğundan bahsile, kendisine tütün 
ikramiyesi verilmesini istemektedir.

M;llî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Tütün ikra
miyesinin harb mâlûllerine ve şehit yetimlerine verilmekte ol
duğu ve dilekçinin vazife mâlûlü olması hasebiyle bu ikrami
yeden isSifade etmesine kanunen imkân bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kanuna müstenit vekâlet cevabına göre 
bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

13005/12110 Behçet Polat .
Mihkar Köyünde. 
Oltu.

13004/12109 Ilasan Baykara.
Dindoğdu Mah. 
Mektep So. No. 5 
de İbrahim Bayırlı 
yanında.
Babaeski.

7931 14 . X I I . 1953
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Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

.13007/12112 Mehmet Topçu.
Keçipazar Malı. de. 
Ermenek.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti 
hakkında).

Maaş bağlanması

Dilekçi : Vesayeti altında bulunan Sultan Topçunun aklen 
mâlûl olduğunu, bunun kardeşi Süleyman’dan annesine bağlanan 
maaş bu kadının vefatiyle mahlûl kaldığından kanunen adı 
geçen Sultan’a tahsis edilmek lâzımgeleceğini beyanla, icabının 
bu yolda yapılmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Kanunen ye
tim sayılmıyan Sultan Topçu’ya maaş bağlanmasına imkân gö
rülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi Mehmet Topçu, vesayeti altında
ki Sultan Topçu’ya binnetice kardeşinden maaş bağlanmasını 
istemekte olmasına ve bu istekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
bapta komisyonumuzca muamele ifasına mahal bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7932 14 . XII . 1953

13008/12113 Mehmet Akman 
ve ar. 

ı Hırdavatçı. 
Tokad.

(Dilekçe özeti: Gelir Vergisi 
kında).

hak-

Dilekçiler : Sanat erbabı olan esnaf adına salınan Gelir Ver
gisinin gayriâdil ve nispetsiz bulunduğundan bahisle, sabit iş 
yerlerinde faaliyette bulunan bu kabîl sanat ve ticaret erba
bının vergilerine esas olacak kazançlarının takdiri hususunun 
mahallî komisyonlara bırakılmamasını istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin temas 
ettikleri mevzuun bir kanun konusu olduğu ve Gelir Vergisi 
tladil tasarısında bu mevzuu derpiş eden âdil hükümler bulun
duğu ve bu itibarla idareten yapılacak bir işlem görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili olan 
istek hakkında komisyonumuzca muamele ifasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7933 14 . X I I . 1953

13009/12114 İbrahim Aslan vc ar. 
Çöplü Çiftliği. 
Köyünde. 
Boğazlıyan.

(Dilekçe özeti 
hakkında). •

Arazi verilmesi

Dilekçiler : Yıllardan beri imar ve ihya ettikleri araziye 
bâzı şahısların ziraat yapmak suretiyle müdahalede bulunduk
larından bahsile, köylerinde mevcut Hazine topraklarının Çift
çiyi Topraklandırma Kanunu hükümlerine göre kendilerine 
tevzi edilmesini istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Çöplü Çiftliği köyünden
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Mehmet Kabukçu ve arkadaşlarına ait takriben on yedi bin 
dönüm arazi, bu köy çiftçileri tarafından işgal ve ziraat edil
mekte olduğu için maliklerin mahkemeye müracaatta bulun
dukları ve mahkemece müdahalenin men’ine dair verilen hük
mün Temyiz Mahkemesince de tasdik edilmesi üzerine köylü
ler tashihi karar yoluna başvurmuş olduklarından mevcut bu 
ihtilâf dolayısiyle dağıtımın intaç edilemiyeceği ve neticeye in
tizarın zaruri görüldüğü ve bu bapta 48 numaralı Toprak Ko
misyonuna gerekli talimatın verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Başvekâlet ceva
bına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7934 14 . X I I . 1953

13018/12123 Mnail Saltık.
Ağveren Köyünde. 
Hozat.

( Dilekçe özeti : Nakdî yardım ya
pılması hakkındct).

Dilekçi : 5826 sayılı Kanun mucibince kendisine nakdi yar
dımda bulunulmasını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Yasak, boşaltılmış ve ser
best bölgeler halkından iskân hakkını haiz olanların yasaklığı 
kaldırılan yerler içinde yeniden kurulacak köylerde iskan 
edilmeleri 5826 sayılı Kanun iktizasından ise de her hangi su
retle zarar görenlerin zarar ve ziyanlarının tazmin edilmesi hak
kında mezkûr kanunda bir hüküm bulunmamasından dolayı 
dileğin tervicine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Başvekâlet cevabma göre 
bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına ve dilekçinin talebinde ısrar ettiği takdirde usulen kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7935 14 . X I I . 1953

13020/12125 Tepccik Muhtarlığı (Dilekçe, özeti : Genel evler hak-
ve ar. kında).

ẑrn’r- > Dilekçiler : İzmir’in Tepecik mevkiindeki genel evlerin baş
ka yere kaldırılmasını istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr evlerin bu 
semtten kaldırılması için hali hâzırda münasip bir yerin bulun
madığı, İzmir şehir plânı da katı bir duruma intikal etmemiş 
olduğundan yapılacak katî plânda genel evlerin nakledileceği 
mahallin tâyini hususunun nazarı dikkate alınmasının şehir 
mütehassısından istendiği ve binaenaleyh bu plânın hazırlan-



—  İ l  -

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

masına kadar intizar edilmesinin zaruri görüldüğü bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabma 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7936 14 . X I I . 1953

(Dilekçe özeti : Arazi verilmesi 
h aklimda).

Dilekçi : 1936 yılından beri işgalinde bulunan arazinin ken
disine verilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Hınıs ilçesinde toprak tev
ziine başlandığı zaman dilekçinin komisyona başvurması lâzım- 
geleceği keyfiyetinin kendisine de tebliğ olunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Başvekâlet ceva
bma göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7937 14 . X I I . 1953

(Dilekçe özeti : Tekrar tavzifi hak
kında).

Dilekçi : Fiilî askerlik hizmetini yaparak terhis edilmiş ve 
emsalleriyle birlikte girdiği müsabaka imtihanını da kazanmış 
olduğundan bahisle, P. T. T. idaresindeki eski yerine yeniden 
tâyinini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Askerliğini biti
ren eski ehil memurlar arasında yapılan müsabaka imtihanını 
vererek 146 ncı sırayı almış olan dilekçinin, P. T. T. idaresinde 
halen acık yer bulunmadığı için tavzifi cihetine gidilemediği 
ve kendisinden evvel tâyin edilenlerin ise sıra numarasına gö
re tavzif edilmiş oldukları bildirilmektledir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na, Ancak dilekçinin müsabaka imtihanını kazanmış olması 
keyfiyetinin kendisini tavzif hususunda idareye bir mecburiyet 
tahmil edip etmiyeceği cihetinin tetkik edilerek bir karara bağ
lanması kaza merciinin vazifeleri cümlesinden olmak lâzımgel- 
diğinden, müstedinin dilerse bu noktadan dolayı sözü geçen 
mercie usulü dairesinde müracaat edebileceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

13022/12127 Alâettin Demirağ.
Eski P. T. T. Memu
ru.
S. No. 11832.
Uşak.

13021/12126 Maksut Durmuş .
Haramı Köyünde. 
Hınıs.

7938 14 . X I I . 1953



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

13024/12129 İsmail Gül.
Mandıra Köyünde. 
Muhacir Mah. de. 
Babaeski.

13025/12130 Abdi Vural.
Kadı Köyünde. 
Babaeski.

13026/12131 Melek Şerif Son 
Horhor Cad. No. 
130.
Aksaray - İstanbul.

(Dilekçe özeti : İskân edilmesi hak
kında) .

Dilekçi : Bulgaristan göçmenlerinden olduğunu beyanla, em
salleri gibi iskân edilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçinin iskân mevzuata 
karşısındaki durumuna göre hak sahibi göçmenlerden olduğu 
anlaşıldığı takdirde iskânına mütaallik muamelenin çabuklaş
tırılarak bir an evvel müstahsil hale getirilmesi ve neticesinin 
kendisine de tebliği lüzumunun Kırklareli valiliğine yazddığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Başvekâlet ceva
bına göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7939 14 . X I I . 1953

(Dilekçe özeti : Tarlasının kendi
sine iadesi hakkında).

Dilekçi : İmar ve ihya ettiği tarlanın göçmenlere verildiğin
den bahisle tekrar kendisine iadesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısmda : Dilekçinin durumunun 
incelenerek kendisinin topraksız bırakılmaması lüzumunun 
Kırklareli Valiliğine yazıldığı bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekillik cevabına göre bu 
hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına ve dilekçinin icabında kaza merciine de müracaat edebile
ceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7940 14 . X I I . 1953

(Dilekçe özeti: Aylıklarının iade- 
ten tahsisi hakkında).

Dilekçi : Kendisine ve iki kızma bağlanan ve on seneliği ve
rilmek suretiyle kesilen maaşlarının tekrar tahsisini istemekte
dir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1341 yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununun 41 nci maddesine istinaden on seneliği ve
rilmek suretiyle kesilen aylıkların iadeten tahsisine kanunen 
imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi
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Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

13033/12138 Asker Akkuş.
Kuşdili Malı. Koru 
Mevkiinde. No. 63. 
Kırşehir.

( Dilekçe özeti : Nikâhlı karısının 
ve sairenin kendisine teslimi hak
kında).

Dilekçi: Ayşe adındaki bir kadınla resmî şekilde nikâhland*.- 
ğını ve bu kadına beş bin lira kadar masraf yapmakla beraber 
bir de altın y iizük verdiğini ve Kırşehir adliyesine ve buradaki 
en büyük mülki makama müı acaatla karısının ve bahis mevzuu 
para ve yüzüğün kendisine teslimini istediği halde bu müraca- 
atınm da nazara alınmadığını beyanla, karısı Ayşe’nin ve buna 
sarfettiği beş bin liranın ve verdiği altın yüzüğün kendisine 
teslimini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yasısmda : Ayşe ismindeki k a 
dınla dilekçinin nikâhlı olmadıklarının tesbit edildiği, fuhuş ve 
zinaya teşvikten suçlu gösterilen kimseler hakkında C. Müddei
umumiliği tarafından yapılan tahkikat sonunda kovuşturmaya 
mahal olmadığına karar verildiği ve müstedinin bu mevzuda 
sık sık müracaat ve şikâyette bulunmayı itiyat haline getirdiği 
ve binaenaleyh, «avcılığın ademitakip kararında bir yolsuzluk 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Ayşe adındaki kadınla ni
kâhlı olmadıkları tesbit edilmiş olmasına ve sair cihetlere mü- 
taallik vekâlet cevabına göre vâki istek hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına ve bahis 
mevzuu para ile altın yüzüğe taallûk eden iddiadan dolayı da 
usulü dairesinde kaza merciine müracaat edilebileceğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

7942 14 . X I I . 1953

13034/12139 Haşan Aydın. 
19743/13401 Kusera Köyünde.

Maçka - Trabzon.

< Dilekçe özeti : Mülkiyet hakkının 
tanınmasına dair).

Dilekçi : Tapu ile mütasarrıf olduğu çayır ve tarlasındaki 
ağaçlardan faydalanmasına Orman idaresince muhalefet edil
mekte olduğundan bahsile, mülkiyet hakkmrn tanınarak mev
cut ağaçlardan istifade etmesine müsaade olunmasını istemek
tedir.

Tanm Vekâletinin cevabi yazısında : Dört tarafı ormanla 
çevrili olan mezkûr tarla ve çayırlığın kanunen orman sahası
na dâhil yerlerden sayılması lâzımgeldiğinden dilekçinin iste
ğinin tervicine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Greği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabma 
göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin talebinde ısrar tettiği takdirde usu. 
len kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7943 14 . X I I . 1953
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13037/12142 Hüseyin Yavaş 
ve ar.
Mialbafa Köyünde. 
Milâs.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

( Dilekçe özeti : Arazi bedelinin ve
ril m.c si halikında).

Dilekçiler : İskân edildikleri yerde toprak alamadıkların
dan bahsile, bugünkü râyiç üzerinden bedelinin verilmesini 
istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçilerin iskân mevzu 
atı dairesinde durumlarının tahkik edilerek icabının yapılması 
lüzumunun Muğla Valiliğine yazıldığı bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin alâkalı valiliğe müracaatla 
Başvekâletin işarı dairesinde haklarında muamele ifasını is
temeleri lâzımgeleceğine göre vâki talepleri hakkında bu ba
kımdan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

K o m isy o n  k a r a r ı  ve ne s e b e p te n  v e r i ld iğ i

7944 14 . X I I . 1953

13043/12148 Mustafa Can.
Tabakhane Malı. 
Simav.

( Dilekçe özeti : Tekrar askere alın- 
uutnıası hakkında).

Dilekçi : Emsalleriyle birlikte muvazzaf askerlik hizmeti
ni yaparak terhis edilmiş olduğu halde şubesince bu cihetin 
künyesine işaret edilmemiş bulunmasından dolayı tekrar celp 
ve şevke tiâbi tutulmuş olduğundan bahisle, keyfiyetin tahkik 
ve tetkik edilerek bir karara bağlanmasını istemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
muvazzaf askerliğini yaptığını tevsik edememesi ve şubesin
de de askerlik yaptığına dair bir kayıt ve meşruhat bulunma
ması hasebiyle silâh altına alınarak on ay beş gün hizmet yap
tıktan sonra çürüğe ayrılması üzerine terhis edildiği bildiril-: 
inektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin durumunu tesbit eden ve
kâlet cevabına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7945 14 . X II . 1953

13044/12149 Enver Yüksel.
Merkez İlkokulu 
Başöğretmeni. 
Mursrul Borçka.

t Dilekçe özeti : Yapı Sandığındaki 
parasının iadesi hakkında).

Dilekçi : İlkokul öğretmenleri Yapı Sandığındaki parası
nın iadesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : 4357 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesinin (g) fıkrasına göre meslekten ve 
ilköğretim alanından ayrılmadıkça üyelerin yapı sandığında 
biriken paralarının iadesine imkân olmadığından hazırlanan
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Dilekçe

No.

13046/12151

I3047/12152

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

yeni tasarının kanuniyet kesbetmesine intizar lâzımgeldiği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre ye
ni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili olan bu husus hakkında 
komisyonumuzca muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7946 14 . X I I . 1953

(Dilekçe özeti : Emekli maaşları
nın zamanında ödenmesi hakkın- 
da).

Dilekçiler : Özel İdare Emekli Sandığının tekaüt maaşları
nı geç tediye etmekte olduğundan bahsile, bu maaşlarm zama
nında ödenmesini sağlıyacak tedbirlerin alınmasını istemek
tedirler.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında ezcümle : Bahis mev 
zuu emekli maaşlarının 952 yılından itibaren gecikmeye mahal 
bırakılmadan gününde tediyesi sağlanmış olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karal No. Karar Tarihi

7947 14 . X I I . 1953

Muharrem Efeoğlu 
ve ar.
özel idare eski
emeklileri.
Gazianteb.

No. 18. 
Ankara

Hidayet Derman (Dilekçe özeti : Emekli maaş ve ik-
Keçiören - Kubbeli ramiye si hakkında).

Dilekçi : Doğum tarihinin 1305 ten 1308 e düzeltilmesi 
bakkmdaki mahkeme hükmü nazara alınmaksızın 1305 doğum
lu albaylar arasmda tekaüt edildiğini, bu muamelenin ıslâhı
na artık imkân kalmadığından (967 - 1) sayılı Meclis kararı 
dairesinde 1308 doğumlu emekli albaylar gibi maaş ve ikrami
yesinin ve geçmiş günlere ait zarar ve ziyanının ödenmesi lâ- 
zımgeleceğini beyanla, bu yolda bir karar ittihazını istemek
tedir.

Millî Savunma Vekâlyetinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
doğum tarihine mütaallik iddiasından dolayı vekâlet aleyhin
de açmış olduğu dâvanın Askerî YargrÖayca vârit göriilmiye- 
rek reddedildiği ve (967 - 1) sayılı Meclis kararmın dilekçi 
lehinde bir hüküm ihtiva etmediği ve Dilekçe Komisyonunun 
da yaş mevzuu hakkında verilmiş bir karan bulunduğu bil
dirilmekte ve talebin tervicine imkân olmadığı ilâve edilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Tekaütlük hakkı başladıktan sonra
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

yapılan yas tashihlerinin emeklilik muamelesine müessir ol- 
mıyacağı kanun hükmü icabından olmasına ve dilekçinin isti
dasında istinat ettiği Meclis karan da bu ciheti müeyyit olup 
ancak Devlet Şûrasından kanunun sarahati hilâfına bu konu
da verilen bir karann kabulü zaruri olacağına mezkûr kararda 
işaret edilmiş olduğundan bu kararın dilekçi lehinde bir mes
net ittihazına imkân görülememesine ve esasen doğum tarihi
ne taallûk eden dâva Askerî Temyiz Mahkemesince reddolun- 
muş bulunmasına ve bu sebeplerle dilekçinin 1308 doğumlu 
sayılarak emekli maaş ve ikramiyesinin tezyidi cihetine gidi- 
lemiyeceğine binaen vâki istek hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7948 14 . X I I . 1953

3051/12154 Mahir Türe .
îçcebeci Âbidinpaş;ı 
Köşkü civarında 
Aydede So. 124 No. 
Ankara.

( Dilekçe özeti : Kredinin artırrl- 
»ınm hakkında).

Dilekçi : Türkiye Emlâk ve Kredi Bankasınca kendisine 
açılan kredinin artırılmasını istemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Dilek 
çiye yeniden (4 300) liralık bir hesap açılarak yardımın 
(19 200) liraya çıkarıldığı, bunun dışında muamele ifasına 
imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7949 14 . X I I . 1953

13053/12156 İbrahim özdemir. 
15366/14350 Orhanive Kövünd< 
16221/15151 Giresun. 
16337/15261

Dilekçe özeti : Tedavi ettirilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Akciğer veremine müptelâ olduğunu ve bu has
talığın gün geçtikçe ailesi efradına da sirayet edeceğini beyan
la, tedavisi esbabının bir an evvel istikmal olunmasını istemek
tedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : 
Dilekçinin müracaatında hemen verem hastanesine yatmlma- 
sı lüzumunun Giresun Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekâlet cevabına göre 
bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7950 14 . X I I . 1953



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

13057/12160 Müfit Sümer 
Tahtakale Cad. 
No. 21.
Sümerbasımevi.
Ankara.

13055/12158 Gözlükçüler
Derneği Başkanlığı. 
Ilavuzluhan No. 14. 
Sultan hamamı - İs
tanbul.

13060/12162 Süleyman Bayraktar 
Lazandoz Köyünde. 
Of.

(Dilekçe özeti : Vergi alınmaması 
hakkında).

Dilekçi : Matbaasına koydu tu sabit aletler için ver
gi tarh edilmesinde kanuni isabet bulunmadığından bahsile. bu 
baptaki muamelenin iptalini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin bu hu- 
husus hakkında Devlet Şûrasında açmış olduğu dâvayı kay
bettiği cihetle idareten yapılacak bir muamele bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olduğu anlaşılan bir hususla ilgili istek hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7951 14 . X I I . 1953

(Dilekçe özeti : 3958 sayılı Kanu
nun tadili hakkında).

Dilekçi : Gözlükçüler hakkın daki 3958 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin 3 ncü fıkrasındaki (en az orta tahsili ikmal 
etmh olmak) kaydının birçok gözlükçülerin fenni gözlükçü
lük yapmalanra mâni olduğu cihetle kaçırılması ve durrm- 
lan mezkûr kanunun 1 ve 2 rci maddelerine tevr>fuk ettiği 
halde mücerret vaktinde müracaat ed e m ed ik ler i için kendile
rine tanınan haklardan faydaki namıyanların da bu haklardan 
istifade ettirilmesi lâzımgeleceğini beyanla, gereğinin bu yolda 
yapılmasını istemektedirler.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : 
BiİDİli ve yetkili gözlükçüler yetiştirmek maksadiyle çıkarılan 
3958 sayılı Kanunun ruhuna aykırı düşen teklifin kabule şa
yan görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Binnetice yeni bir kanun teklifi mev
zuu ile ilgili olan istek hakkında komisyonumuzca da muame
le ifasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7952 14 . X I I . 1953

(Dilekçe özeti: Toprak verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Of Kazasının Lalandona Köyü halkından olduğu- 
ğnnu ve bu köyde tevzie tâbi toprak bulunmadığını beyanla 
kendisine başka yerden ve bilhassa Samsun havalisinden top
rak verilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Toprak Kanununun uygu-
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landığı Samsunda ve sair yerlerde mahallî halkın ihtiyacın
dan fazla toprak tesbit edildiği takdirde keyfiyet ilân edile
ceğinden hâlen dilekçinin talebinin tervicine imkân görüleme
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabma 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

D ile k ç e  D ile k ç e  sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

7953 14 . X I I . 1953

(Bilekçe özeti : Başka bir köyde is
kân edilmesi hakkında) ;

Dilekçi : İskân edildiği İmranlı İlcesine bağlı Karaburgaz 
Köyü halkının bir türlü önlenemiyen tecavüzlerine dayanamı- 
yarak bu köyü terketmek zorunda kaldığım ve mezkûr Köye 
avdeti halinde kendisinin ve ailesi efradının daha feci akibet- 
lere mâruz kalacağını beyanla, Suşehri kazasının Müşekniş ve- 
veya Aşağıezbider köylerinden birine iskân edilmesini istemek
tedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçi ile iki arkadaşı
nın iskân edildikleri Karaburgaz Köyünde evlerinin de yapıl
makta olduğu ve bu köyde devamlı surette oturmadıklarından, 
bunu fırsat bilerek her türlü çareye baş vuran yerli halkm, 
alman idari tedbirler sonunda, müdahalesinin menedildiği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabma göre bu 
hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

' 7954 14. X II. 1953

13064/12166 İsmail Akbulut.
Çayırağzı Mah. 
imaret So. No. 98. 
Sivas.

13065/12167 Hüseyin Fırıncı.
Halilefendi Mah. de. 
Ardahan.

(Dilekçe özeti 
hakkında).

Maaş bağlanması

Dilekçi : Askerliğini yaparken mâlûl kaldığından bahsile, 
kendisine maaş bğlanmasmı istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye 
6 ncı dereceden vazife mâlûlü aylığı bağlanarak resmî senedi
nin kendisine verilmek üzere Ardahan Malmüdürlüğüne gön
derildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7958 14 . X n  . 1953
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13066/12168 Zülfikar Kaya ve ar.
Kefçal Köyünde. 
Siverek.

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

(Dilekçe özeti : Şeyhmus Ağaçhan 
hakkında ihbar ve şikâyet).

Dilekçiler : Siverekli Şehymus adındaki şahsın kendilerine 
zulüm ve tecavüzde bulunması yüzünden emlâk ve arazilerini 
terk ile başka yerlere yerleşmek zorunda kaldıklarını ve adı 
gecen ŞeT'hmus’un bu kanunsuz hareketlerini önlemek lâzımgel- 
diğini beyan ve bu kimse hakkında bâzı ihbarlarda bulunduk
tan sonra, haklarının korunmasını istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin Ağaç
han Köyündeki araizlerini Şeyhmus ile yakınlarına kendi n- 
zalariyle bedeli mukabilinde sattıkları ve Şeyhmus’un iddia 
edildiği gibi suçlu olmadığı, ancak askerlik durumu bakımın
dan .bakaya olması hasebiyle yakalanarak askerlik şubesine 
teslimi lüzumunun Çermik Kaymakamlığına yazıldığı ve di
lekçede ihbar olunan diğer hususatm asılsız isnatlardan iba
ret bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
baota komis^on-ımuzca bir i"'?m vamlmapınr« mfi>al olmadıkı
na ve dilekçilerin iddia ve ihbarlarında ısrar ettikleri takdir
de usulen adlî mercilere müracaatta muhtariyetlerine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

7956 14 . XH . 1953

13070/12172 Ferhat Canbaz.
Göçmen Mah. Har
man So. No. 7. 
Lüleburgaz.

13069/12171 Haşan Özkan.
Gündoğdu Mah. 
Harman So. No. 7. 
Lüleburgaz.

13045/12150 Mehmet Zafer.
Atatürk Orman Çift
liği Aile Ap. No. 11. 
Gazi - Ankara.

13031/12136 Mustafa Nalbant.
Göçmen Mah. Har
man So. No. 7. 
Lüleburgaz.

(Dilekçe özeti : İskân edilmeleri 
hakkında).

Dilekçiler : İskâna müstahak göçmenlerden olduklarını be
yanla, bu baptaki mevzuat dairesinde gereğinin yapılmasını 
veya kendilerine yardımda bulunulmasını yahut birer iş te
minini istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısmda : Dilekçinin mevzuat karşı
sındaki durumlarına göre hak sahibi göçmenlerden oldukları 
takdirde icabının hemen yapılarak kendilerinin müstahsil hale 
getirilmesi lüzumunun alâkalı valiliklere yazıldığı bildirilmek 
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin ilgili valiliklere müracaat
la Başvekâletin işan dairesinde haklarında muamele ifasmı 
istemeleri lâzımgeleceğine göre vâki talepleri hakkında bu iti
barla komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7957 14 . X I I . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

19402/18067 Mustafa Ersoy (Bilekçe özeti : Maluliyet maaşı 
bağlanması veya nakdî yardım 
yapılması hakkında).

Yenidoğan Malı. 
3 ncü Muhtarlık 
No. 304 Hanede. 
Ankara. Dilekçi : Çanakkale Harbinde Toprak altında kalarak sol 

bacağının sakatlandığım ve haVm va1;,lanmış ve her türlü ge
lir ve kazançtan da mahrum bulunmuş olduğundan yardıma 
muhtaç olduğunu beyanla, kendisine ya mâlûl aylığı bağlan
masını veya nakdî yardımda bulunulmasmı istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
sıhhat kurullarına üç defa yaptırılan muayenesi neticesinde 
tanzim edilen raporlarda yazılı ârızamn 551 sayılı Kanuna 
bağlı Emraz Cetveline girmemesinden dolayı kendisine maaş 
bağlanamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiyi muayene eden hastane sıhhat 
kurulları tarafından verilip metinleri vekâlet tezkeresine der- 
cedilmiş olan raporlara nazaran mumaileyhin tesbit olunan 325 
tarihli Kanun ile 551 sayılı Kanunun Emraz Cetveline girme
mekte olmasından dolayı kendisine mâlûl aylığı bağlanamamış 
olmasına ve Devlet Bütçesinden her hangi bir kimseye nakdî 
yardımda bulunabilmek için de daha evvel bu hususta bir ka
nun çıkarılmak lâzımireleceğine ve Teşkilâtı Esasiye Kanunu
muzun 15 nci mnddes;nde ise kanun teklif etmek hakkının Bü
yük Millet Meclisi âzasma ve Vekiller Heyetine ait ve mün
hasır bulunduğu acıkland’emd?n konvsvonumuz. mücerret bu 
sıfatla böyle bir teklif serdine de yetkili bulunmamasına meb- 
ni vâki istek hakkında bu sebeplerden bir işlem yanılmasına 
mahal olmadığına ancak dilekçinin belediye veya vilâyete mü
racaatla kimsesizler yurduna alınmasını veya kendisine müm
kün olduğu takdirde para vardımmda bulunulmasını istiyebi- 
leceğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7958 14 . X I I . 1953
Başkan yerine 

Trabzon 
Salih Esad Alper en

Kâtip 
Elâzığ 

Ilâmit 4 li Yöney
Bilecik 

İsmail Aşkın
Ankara 

Ömer Bilcv

Gümüşane 
Ahmet Kemal Varınca

Kastamonu 
Muzaffer Âli Mühto

Malatya 
Abdülkadir özbay

Maraş 
Salâhattin Ilüdayioğlu

Seyhan 
Salim Serçe

Tokad 
Ahmet Gürhan

Yozgad Zonguldak
Yusuf Karslıoğlu * Rıfat Sivişoğlu

(Dilekçe sayısı : 55)

T. B. M. M. Basımevi



Devre : IX

T. B. M. M.
İçtima • 4

A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ

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

Snyı : 8 5  fÎ* —

3 , lll  . 1954 Çarşamba

Dilekçe Dilekçe sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

45/49 Rıza Günak. 
Kemalpaşa Armutlu 
halkından.
İzmir.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Armutlu Belediye 
Meclisi üyeleri hakkında)'.

Dilekçi : 1946 yılında Armutlu Belediye Âzalığına seçilen
lerden bazılarının okur yazar olmadıklarını beyanla, gereğinin 
yapılmasını, istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Okur yazar olmadık
ları iddia edilen azalarm 1950 yılında yapılan Umumi Seçimde 
kazanamadıkları ve binaenaleyh halen belediye meclisi üyesi bu
lunmadıkları anlaşıldığından kanunen ifası muktazi bir mua
mele kalmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7959 21. XH  . 1953

376/340 Ahmet Gülüm.«t.
Ceyhan Mah. den. 
Elbistan.

(Dilekçe özeti : Elbistan orman kâ
tibi hakkında).

Dilekçi : Elbistan Orman Kâtibi Mehmet Aygün’ün maaşına 
göre elde etmesine imkân olmıyan bir servete sahip bulunduğu
nu beyanla, lâzımgelen tahkikatın icra ettirilmesini istemekte
dir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Vekâlet müfettişleri
nin yaptıkları tahkikat neticesinde hazırladıkları fezleke üze
rine evrakın idare heyetine tevdi edildiği ve neticede mezkûr 
heyetin adı geçen orman kâtibi hakkında meni muhakeme ka* 
ran vermiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
bapta Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7960 21. X n  . 1953



537/492 Şakir Ercan
Ersinek Köyünde. 
Şenkaya - Oltu.

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

(Dilekçe özeti : Orman emvalinin 
iadesi hakkında).

Dilekçi : Kendisine ait orman emvalinin Orman İdaresine 
aidiyeti ileri sürülerek müsaderesi cihetine gidilmiş olduğun
dan bahsile, sözü geçen emvalin tarafına iadesi hususunun karar 
altına alınmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyet konusu orman 
emvalinin Orman idaresine aidiyetine mahkemece hükmedilmiş 
olmasına göre bu hususta idareten yapılacak bir işlem bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7961 21. X I I .1953

599/549 Zeki Güzel, 
ve ar. 
Berber 
Van.

(Dilekçe özeti . Van Lisesi binası
nın bir an evvel ikmal .ettirilmesi 
hakkında).

Dilekçiler • Van Lisesi yeni binası inşaatının bir an evvel 
ikmal ettirilerek 1951 - 1952 ders yılında bu binada tedrisata 
başlanması hususunun sağlanmasını istemektedirler.

Millî Eğitim .Vekâletinin cevabi yazısında : Van Lisesi yeni 
binasının dershaneler kısmının 1951 yılında ikmal edilerek oku- 
‘vn 1951 - 1952 ders yılında yeni binasına taşınmış olduğu bil
dirilmektedir. 1 f  ^

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7962 21. X I I . 1953

730/673 Ali Yıkıcı.
Telgraf Müdürlüğü 
Ambar Odacısı. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Hâzineye ait arsa 
üzerindeki binanın yıktırıl m aman 
hakkında).

Hâzineye ait olup üzerine bina inşa ettikleri arsaya başkası 
tarafından mülkiyet iddiasiyle tesahup edilerek mezkûr bina
nın hedmi hakkında mahkemeye müracaat olunduğunu beyanla 
gereğinin yapılmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Ankara Hukuk Mah
kemesinin kesinleşmiş ilâmında, dilekçinin karısı tarafından 
yaptırılan mezkûr binanın yıktırılması hakkında bir kayıt mev
cut olmadığı gibi icra dairesine bu yolda bir müracaat da vâki 
olmamış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekâlet cevabına göre bu
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi K om isyon kararı ve ne sebepten verildiği

bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7963 21. X I I . 1953

785/727 Zübeyir özdal
15 . V I . 1950 tarihli 
ve 17 sayılı mahreç 
No. tel sahibi.
Boğaz! ıyan .

(Dilekçe özeti: Boğazlıyan eski 
belediye başkanından şikâyet).

Dilekçi : Boğazlıyan Belediyesi eski Belediye Başkanı Şev
ket Okayin kanunen suç teşkil eden bâzı yolsuz hareketlerinin 
önlenmesi lâzımgeleceğini beyanla, gereğinin yapılmasını iste
mektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyetin taallûk et
tiği hususlardan bir kısmı hakkında men’i muhakeme kararı ve
rildiği ve biri hakkında da 5677 sayılı A f Kanunu mucibince 
takibattan vaz geçildiği ve bu itibarla adı geçen eski belediye 
başkanı hakkında yapılacak bir muamele görülmediği bildiri? 
mektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekâlet cevabına göre ko
misyonumuzca bu bapta bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7964 21. X I I . 1953

820/761 Recep Ali öner.
Meyva Halinde 31 
\To: da kabzımal 
Ahmet A  takan eliyle 
İstanbul. m

(Dilekçe özeti: Bir aded motör 
verilmesi hakkında.

Dilekçi : Balıkçı teknesi için bir aded motöre ihtiyacı bulun
duğundan bahsile, bu motörün Marşal Yardım Plânından sağ
lanmasını istemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi
nin talebinin, 11231 sayılı Vekiller Heyeti kararının ihtiva et
tiği hükümler dairesinde tetkik edilmek üzere, Toprak Mahsul
leri Ofisi Genel Müdürlüğüne not ettirilmiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7965 21. X I I . 1953

1169/1094 Sıtkı Şencan ve ar. 
Sarıyakup Köyünde. 
Yavuzkemal - Gire
sun.

(Dilekçe özeti : İhtilaflı arazi hak
kında )..

Dilekçiler : Tapu ile mutasarrıf bulundukları arazinin üç yıl 
önce Devlet ormanı addedilerek işletmece bu kabil topraklar 
arasına sokulmuş olduğundan bahsile, haklarının korunmasını
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Kom isyon kararı ve ne sebepten verildiği

istemektedirler.
Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin 5 757 metre 

karelik tarlaya ait tapu senediyle Devlet ormanına bitişik 80 
hektar büyüklüğündeki orman sahasına tasarruflarının kabulüne 
imkân olmadığı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

7966 21. X I I .1953

1301/1298 II ali t Erdoğan ve (Dilekçe üzeli: liir kısım toprak-
ar lamı kendilerine terk eelihncsi
Kale Mahallesinde. hakkında).

K a r l ı o v a  I>i ı ı j>öl .  Dilekçiler : Köylerindeki Hazine topraklarını, Sabriye Çiftçi
adında bir kadının haksız olarak tasarrufuna geçirmiş olduğun
dan bahsile, ziraat ettikleri bu toprakların ellerinden alınma
masını istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyete mevzu olan 
gayrimenkullere mütaalliK mülkiyet ihtilâfının mahkemeye in
tikal ettiği ve bu baptaki hükmün de henüz kesinleşmemiş 
olduğu' bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olan bir 
hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl-

1 ' masına mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

7967 21. XII . 1953

1073/998 ilacer Koloğlu. (Dilekçe özeti: Maden ruhseıtna-
Camiiijerif Mah. meşine daha bâzı maddelerin de
11 So. No. 47. * ilâvesi hakkında).
Mersin. Dilekçi : Evvelce almış olduğu maden ruhsatnamesine daha 

bâzı maddelerin de ilâvesini istemektedir.
Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Dileğin 

tervicine imkân olmadığı bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 

bapta komisyonumuzca da yapılacak bir işlem olmadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7968 21. X I I .1953
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Dilekçe
No.

1 7 0 6 /J504

4!) 19/4647

1731/1619

IIasan Yüksel. 
Orman ve Orman 
Sanayii işçileri Sen
dikası Başkam. 
Ayancık.
Ş ü k rü  Y akut. 
N eca tib cy  C ad No. 
161 kahvede İlen i
şin i],
(i-alata - İstanbul.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti: Kıdem ve iş saati 
hakkında).

Dilekçilerden Haşan Yüksel; Zingal şirketine bağlı Ayancık 
Orman işletmesinin Tarım Vekâletine intikali üzerine mezkûr 
vekâletin, işçilerin şirket zamanındaki kıdemlerini tanıma
makta olduğunu ve Temyiz Mahkemesi umumi heyetinin de 
bu bapta aleyte karar verdiğini bildirerek bu ihtilâfın lehte 
hallini istemekte ve Şükrü Yakut ise, Iş Kanunu hükümlerine, 
aykırı olarak günde 16 saat çalıştırıldığından bahsile, bu ha- 
lin önlenmesini talebetmektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Sözü geçen ihtilâfa 
mütedair olarak Temyiz Mahkemesi umumi heyetince içtiha* 
din birleştirilmesi yoliyle ittihaz edilen 15/19 sayılı kararın; 
Vekâletçe takibedilen ve işçi lehinde olan noktai nazara cy- 
kın görüldüğünden tefsir yoluna başvurulduğu ve dilekçiler
den Şükrü Yakut’un çalıştığı iş yerini dilekçesinde açıklama
mış olmasından dolayı bu cihetin tahkiki için kendisi bölge!, 
müdürlüğüne davet edilmiş ise de icabet etmediğinden şikâ
yetine mevzu ittihaz ettiği hususun incelenmesine imkân gö
rülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Her iki cihete mütaallik Vekâlet ceva
bına göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına; 
mahal olmadığına itifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

7969 21. X I I . 1953

Haşan Selmo. - 
Feriköy Okmeydanı 
No. 17/1.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Askerlik yaptığı
nın kaydına işaret ettirilmesi hak
kında) .

Dilekçi : Üçüncü Kafkas Fırkasına bağlı 8 nci alay, 2 nci 
habur, 5 nci bölükte askerliğini yaparak 1930 yılında terhis 
edildiğini beyanla, askerlik şubesindeki kaydına keyfiyetin 
işaret ettirilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin as
kerliğini yaptığına kanaat getirildiğinden gerekli meşruhatm 
künyesine verilmesi lüzumunun 7 nci Yurtiçi Bölge Komutan
lığına yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığma ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7970 21 . X I I . 1953



D ile k ç e  D i le k ç e  s a h ib in in

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

1864/1737 Halit Damgacı. 
Sinan Mah. 
Mektep So.
No. 29. 
Antalya.

(Dilekçe özeti : Hizmeti ahire zam
mı verilmesi hakkında).

Dilekçi : Almaya istihkak kesbetmiş olduğu hizmeti ahire 
zammının verilmemekte olduğunu beyanla, itası hususunun 
karar altına alınmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin İs
tanbul sevkiyatmda ücretle ifa ettiği hizmet 1950 yılından 
evvele ait olduğu cihetle o tarihte yürürlükte bulunan Tekaüt 
ve îstifa Kanununun 32 nci maddesi hükmüne nazaran kendi
sine bu hizmet münasebetiyle zam verilmesine imkân görüle
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına ve dilekçinin iddiasında ısrar ettiği takdirde usulen kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7971 21. X I I . 1953

1983/1847 
55,35/5219

Dilekçi: Mahkemece kendisine iadesine karar verilen orman 
emvalinin damga ve nakliye muamelesinin icrasından sonra 
tarafına teslimini istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu orman 
emvali hakkında mahkeme ilâmı ve mevzuat hükümleri daire
sinde muamele yapılarak keyfiyetin dilekçiye de tebliğ edilmiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : tlâm hükmünün mevzuat dairesinde ye
rine getirilmiş olduğu Vekâlet cevabından anlaşılmasına göre 
bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Daim Acarlı. »■ (Dilekçe özeti : Orman emvali hak-
Araç. kında).

7972 21 . X I I .1953

(Dilekçe özeti : Tekrar işe alınma
sı hakkında).

Dilekçi : İstanbul Sular idaresindeki işinden haksız ve se
bepsiz olarak çıkarıldığını beyanla, ifadesinin bir müfettiş ma
rifetiyle aldırılmasmı ve tekrar tavzifini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi tarafından 
aynı şekilde mukaddema vukubulan müracaat üzerine gereken 
cevabın 30 . XI . 1951 tarihli yazı ile verilmiş olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı mealde daha evvel vâ-

2039/1900 Sacit özdoğru. 
Terkos Köyünde. 
No. 40 Hanede. 
Çatalca.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

kı olan müracaatı dolayısiyle keyfiyet İçişleri Vekâletinden 
sorulmuş, alman cevapta ise : Mumaileyhin müptelâ olduğu 
ruhi ve asabi hastalığın şevkiyle bu kabîl müracaatları kendi
sine iş edindiği ve binaenaleyh müspet bir iddiayı ihtiva etmi- 
yen dilekçesi üzerine yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmiş 
ve Selef Komisyonca da bu cevaba dayanılarak mezkûr müra
caat hakkında muamele ifasına mahal bulunmadığına ve di
lekçinin iddiasında ısrar ettiği takdirde usulen kaza merciine 
müracaatta muhtariyetine karar verilmiş olmasına göre, aynı 
husustan dolayı komisyonumuzca tekrar işlem yapılmasına yer 
olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihj

7973 21. X I I . 1953

2896/2719 Fuat Orhan. (Dilekçe özeti : Belediye hizmetle-
Tüccar. ri hakkında).
Yüksekova - Hakkâri Dilekçi : Yüksekova Kazasının kurulduğu tarihten beri 

Tanzifat ve Tenvirat Resimleri belediyece halktan muntazaman 
alındığı halde bu resimlerin istilzam ettiği hizmetin görülme
mekte olduğunu beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu beledi
ye hizmetlerinin, tedarik olunan vasıtalarla başarılmasına gay
ret edilmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Belediyece istifa edilen mezkûr resim
ler karşılığında ifası zaruri hizmetlerin yapılmasına başlanıl
mış olduğu vekâlet cevabmdan anlaşılmasına göre bu hususta 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7974 21. X I I . 1953

(Dilekçe özeti : Devletleştirme kar
şılığının verilmesi hakkında).

Dilekçi : 4785 sayılı Kanunla Devletleştirilen ormanlarının 
Devletleştirme karşılığına ait muamelenin bir an evvel ikmal 
ettirilmesini istemektedir.

Tanın Vekâletinin cevabi yazısında : Orman kısmına ait 
Devletleştirme karşılığının tahakkuk ettirilmesi lüzumunun 
Muğla Orman Başmüdürlüğüne bildirilmiş olduğu1 beyan edil 
mektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3569/3365 A . Hüseyin Akoğlu.
Burhaniye Köyünde. 
Sarayköy - Denizli.

7975 21. X I I . 1953



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

3740/3524 Mehmet Türker. 
Köy Okulu Başöğ
retmeni.
Palu - Yarımca.

(Dilekçe özeti : Eski görevinin ia
desine dair).

Dilekçi : Eski görevi olan gezici başöğretmenliğe iadesini ve 
particilik yapan Elâzığ Millî Eğitim Müdürü ile Müfettişi hak
kında kanuni muamele yapılmasını istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Hakkındaki mü
fettiş raporuna göre gezici başöğretmenlikte muvaffak olamıyan 
dilekçinin isteği üzerine sabit göreve alınmış olduğu ve diğer 
hususa taallûk eden iddiasının vârit bulunmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7976 21 . X I I .1953

5018/4740 Mehmet Ali Serin- 
kaya.
Mandıra Köyünde. 
Cihanbeyli - Konya.

(Dilekçe özeti : Toprak verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Çiftçi ve binaenaleyh toprağa muhtaç olduğunu 
beyanla, kendisine de mevcut Hazine arazisinden bir miktaf) 
verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Köylerinde toprak dağı
tımına başlandığı zaman dilekçinin yetkili komisyona müracaat 
etmesi lâzımgeleceği ve keyfiyetin mumaileyhe de tebliğ olun
mak üzere Konya Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7977 21. X I I . 1953

53,38/5222 Halil Kuzu ve ar. (Dilekçe özeti : Ormanlarının ken-
llasanlı Halkından. dilerine iadesi hakkında).

^ e‘ Dilekçiler : Devletleştirilen ormanlarının kendilerine iadesi
ni istemektedirler.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında . ladesi istenen orman 
hakkında mülkiyete miitaallik vesikaların ibrazı ve tetkikat 
günü ormanda hazır bulunmaları lüzumu dilekçilere tebliğ edil
diği halde bunların müracaatta bulunmamış olmalarından dola
yı tetkikat icra edilmediği ve müracaatlarında gereğinin yapı
lacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
bapta Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
ve dilekçilerin mahallî orman müdürlüğüne miiarcaatta muhta



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

7978 21. X I I . 1953

5648/5321 Sadullah Yıldız. (Dilekçe özeti : Halikındaki şikâ-
Yrilâyet Müftüsü. yetin varit olmadığına dair).

A^rı Dilekçi : Bâzı kimseler tarafından hakkında yapılmış olan
şikâyetin asla vârit olmadığını beyanla, bunların yani şikâyette 
bulunanların cezalandırılmasını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçinin İnzibat Komisyo
nunca ittihaz edilen karara uyularak 5434 sayılı Kanunun 40 
nci maddesinin C fıkrasına tevfikan emekliye sevkedilmiş ol
duğu bildirilmektedir.

Geıeği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Başvekâlet ceva
bına göre bu hususta Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7979 21. X I I . x253

(Dilekçe özeti : Bir dâvayı sürün
cemede bırakanlar hakkında mua
mele yapılmasına dair).

Dilekçi : Kelkit’in Gerdekhisar Köyü ile Hınzır Köyü ara
sındaki men’i müdahale dâvasının uzun müddet sürüncemede 
bırakıldığından bahsile, müsebbipler hakkında kanuni mua
mele yapılmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Bu dâvayı gören hâ
kimlerden bâzıları hakkında muamele ifasına mütedair olan 
mütalâanın tasvibe iktiran etmesi üzerine icabına tevessül olun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekâlet cevabına göre ou 
bapta Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7980 21. X I I . 1953

(Dilekçe özeti : İstimlâk edilen 
gayrimenkulun iadesine dair').

Dilekçi : İskân yoliyle tahsis edilip sonradan tahkimat iş
leri için istimlâk olunan arazinin halen boş bulunduğundan 
bahsile, eski sahiplerine iadesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Millî Savunma Ve
kâletince istimlâk ve maksada tahsis edilmiş olan mezkûr ara-

5824/5469 Yusuf öztürk.
Eriklice Köyü
Muhtarı.
Kırklareli.

5727/5391 Eşref Pala 
Muhtar.
Hisar Köyünde. 
Kelkit.
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Dilekçe Dilekçe rahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

zi hakkında yapılacak bir muamele görülemediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

7981 21. X I I . 1953

Hoşhaber Köyünde. 
Iğ-dır.

8229/7677 Mehmet Er. (Dilekçe özeti : Müdahale ve teca-
ve ar. vüzün önlenmeni hakkında).

Dilekçiler : 1936 yılında iskân yoliyle kendilerine tahsis 
ve temlik edilmiş olan gayrimenkullere Isa Turan ve arkadaş
ları tarafından vâki müdahale ve tecavüzün önlenmesini istet
mektedirler.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiler böyle bir 
talep ve müracaatta bulunmadıklarını beyan etmiş oldukla
rından vâki istek hakkında yapılacak bir işlem olmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alman Vekâlet cevabına gö
re komisyonumuzca da bu bapta muamele ifasına mahaj olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7982 21. X I I . 1953

6683/6171 Mehmet Çevik. (Dilekçe özeti : Okul tazminatı
Tepecik Mah. No. 42 hakkında).

Dilekçi : Kuleli Askerî Lisesinden başarısızlığından dolayı 
çıkarıldığını, okul tazminatını ödemiye muktedir bulunmadı
ğından bu okulda kaldığı sürenin yarısı kadar tekrar askerlik 
yapması için silâh altına alınmış olduğunu, halbuki 5677 sayılı 
Kanunla bu gibi tazminatlar da affedildiğinden kendisi hak
kında mezkûr kanunun tatbiki icabedeceğini beyanla, gereci
nin yapılmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 5677 sayılı 
Kanunun okul tazminatına şümulü bulunmadığı ve dilekçinin 
Hâzineye ait bu borcu ödemiye muktedir olmadığma göre okul
da kaldığı sürenin yarısı kadar askerlik hizmetine tâbi tutul
ması lâzımgeldiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7983 21. X I I . 1953



Dilekçe
No.

7047/6504

7063/6520

7241/6692

Nâzım Çakır ve ar. 
Munzur Palas 
Otelinde.
Tunceli.

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

(Dilekçe özeti : İşçi 
kında).

ücretleri hak

Dilekçiler : Mameki, Nazimiye ve Yukarıabat köprüleri mü- 
taahhidi Sadık Diri ve Halit Köprücü Şirketinde çalışan işçile 
re ücretlerinin verdirilmesini istemektedirler.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu işçi 
lere ücretlerinin tamamen ödenmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7984 21 . X I I . 1953

Mahmut Şaşmaz. 
Yukarı Göndelen. 
Köyünde. Hacı 
Muttahir Malı. 
Ereğli - Konya.

(Dilekçe özeti : Tohumluk verilme
si hakkında).

Dilekçi Kendisine tohumluk verilmediğinden bahsile, ge
reğinin yapılmasını istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısına bağlı Konya Valiliği tez
keresinde : Dilekçinin kendisine ayrılan üç yüz kilo tohumlu
ğu az görerek almaktan imtina etmiş olduğu ve halen mevcut 
kalmadığından isteğinin karşılanamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alınan cevaba göre bu husus
ta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7985 21 . X I I . 1953

Reşat Türkeş.
Bölge Millî Eğitim 
İnşaat Denetmeni. 
Silifke.

(Dilekçe özeti : Ödenek gönderil
mesi hakkında).

Dilekçi : Yolluğuna ait ödeneğin bir an evvel gönderilmesi
ni istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında: Dilekçinin dü
yuna kalan yolluğunun 12193 sayılı tediye emriyle gönderilmiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği dübünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7986 21. X I I . 1953



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

7344/6790

7448/6890

7608/7043

Ilasan öztürk. 
Güzelçamlı Köyünde. 
Kuşadası.

(üilelcçe 'özeti 
hakkında).

Toprak verilmesi

Dilekçi : Fundalıktan açmış olduğu yirmi dönüm toprağın 
3 numaralı Tevzi Komisyonunca elinden alındığını beyanla, 
tarafına iadelini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında 28625 metre kareden iba
ret olup üzerinde hiçbir imar ve ihya emaresi görülmemiş olan 
ou yerin Toprak Komisyonunca Remzi Taylan namında topra
ğa muhtaç bir çiftçiye verilmiş ve Mayıs 1949 tarihinde de adı 
geçen uhdesine tescil edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili Vekillik cevabına göre bu 
hususta komi yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na ve dilekçinin mahkemeye müracaat için kendisinde bir hak 
görüyorsa iktizasına tevessül etmekte muhtariyetine ittifakla 
karar verildi,

Karar No. Karar tarihi

7987 21 . X I I . 1953

Mehmet Fikri Metli. 
Ceza Evinde. 
Tutuklu.
Konya.

(Dilekçe, özeti : Mâruz kaldığı hak
sızlığın f/iderilvıesine dair).

Dilekçi : Tarikatçılık yaptıyı ve şeyh unvanı taşıdığı iddi- 
asiyle hakkında takibat yapılarak tevkif edilmiş olduğundan 
bahsile, mâruz kaldığı bu haksızlığın giderilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi haklandaki 
tevkif kararının ağır ceza mahkemesince, ceza hükmünün de 
Temyizen tasdik edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercilerince incelenerek karara 
bağlanmış olan hususlarla ilgili istek ve şikâyet hakkında ko
misyonumuzca muamele ifasına mahal olmadığına ittifakla ka- 
rtır verildi.

Karar No. Karar tarihi

7988 21 . X I I . 1953

Vehbi Yeğin (Dilekçe özeti : Bâzı orman enıva-
Avukat, linin sahiplerine iadesi hakkında).
îneboln. Dilekçi : 1946 - 1949 yılları arasında köylülerin kendi tapulu 

arazilerinden temin ettikleri ağaçların 5677 sayılı Af Kanunu 
gereğince kendilerine iadesi lâzımgeldiğinden bahsile, bu yolda 
muamele ifası hususunun sağlanmasını istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Bu baptaki ihtilâfın 
hukuk mahkemesine intikal etmiş olduğu ve bu bakımdan ne
ticeye intizarın zaruri bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal ettiği anlaşılan bir
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca muamele ifasın, 
mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7989 21. X I I . 1953

7656/7089 Muazzez Orgun, 
î. T. Ü. Mimarlık 
Fakültesi Daktilosu. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Eski hizmetlerin 
kabulüne dair).

Dilekçi : Eski hizmetlerinin borçlanma yoliyle emeklilik fiili 
hizmetine eklenmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanunun 
102 noi maddesi hükmünün dilekçi baklanda uygulanmasına 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca karar 
verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Sözü geçen yönetim kurulunca dilekçi 
lehinde karar verilmiş olmasına göre vâki istek hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

7990 21 . X I! . 1953

7840/7271 Halil Karakoç. 
Saray Ma.h. 
Ergani.

(Dilekçe özeti : Bir su dâvası hak
kında).

Dilekçi : Ergni Asliye Hukuk Mahkemesinde açmış olduğa 
su dâvasının senelerden beri intaç edilmediğinden bahsile, meş
kûr dâvanın bir an evvel hükme bağlanmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Sözü geçen dâvanın 
şimdiye kadar intaç edilmemesinde sebepsiz bir gecikme bulun
madığından dilekçinin bu dâvayı usulü dairesinde takibetmesi 
1 âzımgeleceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7991 21 . X I I . 1953

8468/7865 Kâzım Yay.
tvik Köyünden 
I l ıc .

( Dilekçe özeti : Karısını öldüren
ler hakkında takibat icrasına dair)

Dilekçi : Hiç Kazasında C. Müddeiumumi vekili olan Bas
ketin Baki Erzincan’ın yolsuz emriyle evinde arama yapan jan
darma karakol komutanı çavuş Zülfi Gürün, yatakta hasta ola
rak yatan karısı E lif’i döverek öldürdüğünü ve yatak altında bu 
liman br.ş yüz küsur lirayı da aldığını beyanla, kanuni iktizasının 
yapılmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Silâhla öldürmeye
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. ad:, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

teşebbüs suçunun fa illeri arasında d ilekçin in  de bulunm akta 
olm asından dolayı evinde aram a yap ıld ığ ı sırada karısı E l i f ’ in 
öldürüldüğüne ve saireye m ütedair bulunan iddia üzerine sorgu 
hâkim liğince lâzım gelen tahkikat ve takibat icra edilerek neti
cede yeter delil bulunm adığından adı geçen jandarm a karakol 
kom utanının m en ’i muhakemesine karar verilm iş ve bu kararın 
m erciince tasdik ve C. M üddeium um isi tarafından vâk i iti
razın da reddedilm iş olduğu ve bu sebeple Başkâtip Baki E rzincan 
hakkında m uamele tâyinine m ahal görülem em ekle beraber yazılı 
emir yoluna başvurm ayı gerektiren  kanuni b ir  lüzuma da rast
lanm adığı ve key fiyetin  d ilekçiye  dahi teb liğ  edildiği b ild iril
m ektedir.

G ereği düşünüldü : V âki isteğin  alâkalı kaza m ercilerince 
incelenerek karara bağlanm ış olan b ir hususla ilg ili bulunduğıı 
anlaşılmasına ve Vekâlet cevabında beyan olunan d iğer sebeplere 
göre bu bapta kom isyonum uzca bir işlem yapılm asına mahal 
olm adığına ittifak la  karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

7992 2 1 . X I I . 1953

(Dilekçe özeti: Bir gayrimenkulun 
adına tescili hakkında).

D ilekçi : 1928 yılında 716 sayılı Borçlanm a Kanunu gereğince 
almış ve bedelini tamamen ödem iş olduğu gayrim enkulıin uhde
sine b ir an evvel tescili hususunun sağlanm asını istem ektedir.

A dalet V ekâletinin cevabi yazısında : D ilekçi Nahit A kbu lut 
namına tcscili hüküm  altına alınmış olan gayrim enkule ait dâva 
dosyasının Hazine tarafından vâki talep üzerine Tem yiz M ah
kemesi B irinci H ukuk Dairesine gönderilm iş olduğu bild irili 
m ektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilg ili V ekâlet cevabına göre  bu 
hususta kom isyonum uzca b ir işlem yapılm asına mahal olm adı
ğına ve d ilekçin in  Tem yiz tetk ikatı neticesine intizar etmesi 
lâzım geleceğine ittifak la  karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

7993 2 1 . X I I . 1953

(Dilekçe özeti : Bir derece terfi 
ettirilmesi hakkında).

D ilekçi : D evlet Şûrasınca verilen karar dairesinde b ir de
rece terfi ettirilm esini ve maaş fark ların ın  da ödenm esini iste
m ektedir.

M illî E ğitim  V ekâletinin  cevabi yazısında : Ü skü dar’daki 
H alilrüştü Okulu öğretm eni olan d ilekçin in  D evlet Şûrasın
dan almış olduğu ilâm  hükmü gereğince kadrosunun sağlanmış

8568/7956 T evfik  Gürel. 
15,880/14827 Üsküdar H alil R üş

tü İlkokul Başöğret
meni .
İstanbul.

8567/7955 Nahit Akbulut.
Taşhan çorapçı. 
Mehmet Sifirvem ez 
yanında.
Sivas.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

ve 30 . V I . 1953 tarihinden itibaren m aaşının 80 liradan 90 
liraya yükseltilm iş olduğu bild irilm ektedir.

Gereği düşünüldü : D ilekçin in  bir derece terfi ettirilm iş 
olduğu vekâlet cevabından anlaşılm asına ve maaş farklarına 
taallûk eden talep m ünasebetiyle idare ile m um aileyh arasın
da her hangi b ir ih tilâ f tekevvün ettiğ i takdirde bu husustan 
dolayı da usulen kaza m erciine m üracaat ed ilebileceğine göre 
vâki istek hakkında kom isyonum uzca muamele ifasına mahal 
olm adığına ittifak la  karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

7994 21 . X I I . 1953

(Dilekçe özeti : Eski görevine iade
si hakkında).

D ilekçi : O kulda kom ünistlik  propagandası yaptığ ı yo lu n 
da b ir  isnada m âruz kalm asından dolayı vekâlet em rine alına
rak  adalete teslim  edildiğini, icra  k ılm an tahkikat sonunda 
böyle bir suç işlediği sabit olm adığından m en ’i, muhakemesine 
karar verilerek  bu kararın kesinleştiğini beyanla, b ir an evvel 
görevine iadesini ve bu şekilde uzun m üddet m ağdur kalm ası
na sebebiyet verm iş olanların da cezalandırılm asını istem ekte
dir.

M illî E ğitim  V ekâletinin  cevabi yazısm da : D ilekçiye ait 
vekâlet emri işlem i kald ırılarak  kendisin in 10 . V I . 1952 ta
rihinde Y ozgad  İline tâyin edilm iş ve binaenaleyh ortada bir 
dâva m evzuu kalm am ış olduğ-u b ild irilm ektedir.

G ereği düşünüldü : D ilekçinin  tekrar tavzifi cihetine g i
dilmiş olm asına ve m ağduriyete sebebiyet verdik leri id d ia  olu 
nan kim seler hakkında usulen m erciine m üracaat edilm ek lâ- 
zım geleceğine göre  vâki istek hakkında bu  noktalarda^ kom is
yonum uzca muam ele ifasına m ahal bu lunm adığına ittifak la  k a 
rar verildi.

K arar No. K arar tarihi

7995 2 1 . X I I . 1953

8999/8376 M u zaffer A rık an .

öğretm en. 
9884/9202 A d liy e  Köyünde. 

Adapazarı.

9001/8377 H a lil Tekeli.

Tekeli Y e n i K öyü n 

de.

Karaisalı.

<Dilekçe özeti 
hakkında).

Askerlik durumu

D ilekçi : 1933 yılında askerî m uayenesi icra  edilerek  sakata 
ayrıldığını, o tarihten itibaren  devam  eden m ütaaddit m üra
caatlarla askere alınmasını istediği halde henüz çağırılm adı
ğını beyanla, durum unun düzeltilm esini istem ektedir.

M illî Savunm a V ekâletinin  cevabi yazısm da : D ilekçinin 
yaşıtları arasında usta ihtiyata alınması için ilgililere gerekli 
em rin verilm iş o lduğu  bild irilm ektedir.
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G ereği düşünüldü : İstekle alâkalı V ekâlet cevabına göre  bu 
bapta kom isyonum uzca b ir işlem yapılm asına m ahal olm adığına 
ittifa lda  karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

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

7996 21 . X I I . 1953

0111/8433 N iya z i B iiyüksoy.

E y ü p  - Ram i

( U ı m a  M a h .  R u s r i ı k  

So. No. 2. de. 

İstanbul.

(Bilekçe özeti : Elinden alman 
arazinin tekrar kendisine iadesine 
dair).

D ilekçi : Çatalca V akıfla r İdaresinden k iralayıp  on sene
den beri zilyed  bulunduğıı T ilk ili Ç iftliğin deki arazinin, zira- 
atçi olm asına rağm en elinden alınarak göçm enlere verild iğ in i 
beyanla, m ezkûr ç ift lik  arazisinin kendisine iadesini istem ek
tedir.

D evlet V ekilin in  cevabi yazısında : D ilekçinin ziraatle de
ğil, at cam bazlığı ile iştigal etm ekte olduğu, bununla beraber 
ailesini A yazm a K öyü  halkından gösterm iş olm asından dolayı 
dört yüz dönüm  arazi alarak toprak  ihtiyacını karşılad ığı ve 
bahsi geçen T ilk ili Ç iftliğin in de E y ü p  Kazasına m iirettep
20 göçm en ailesine iskân y o liy le  tahsis k ılınd ığ ı ve ortada k a 
nunsuz bir m uam ele bulunm adığı bildirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilg ili V ekâlet cevabına göre bu 
bapta kom isyonum uzca bir işlem  yapılm asına m ahal olm adığı
na karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

7997 21 . X I I . 1953

9335/8692 Sabahattin A yy ıl-  

13694/12752 diz.

13926/12968 Y a rg ıta y  İkinci 

Ceza Dairesinde. 

Mem ur.

Ankara.

(Bilekçe özeti : Maaşının yüksel
tilmesi hakkında).

D ilekçi : Y edek  Subay Okulunda ve subaylıkta geçen süre
nin 4379 sayılı Kanun m ucibince kıdem ine sayılarak maaş de
recesinin yükseltilm esine m ütedair olan m uam elenin tasvibi ile 
buna m uhalif işlem lerin iptalini, d ilekçesinde beyan ettiğ i se
beplere dayanarak istemekte ve 15 . IX  . 1948 tarihli Şûra ilâ
m ının da infazın ı talep eylem ektedir.

A dalet V ekâletinin  cevabi yazısında ezcüm le : Bahis mevzu 
istekle ilg ili D evlet Şûrası ilâm ları m ünderecatına nazaran bu 
ihtilâ fın  m ezkûr kaza m erciince incelenerek karara bağlanm ış 
olduğu bild irilm ektedir.

Gereği düşünüldü : M uvazzaflık  m üddetinden fazla  y e d d i 
subay olarak askerlikte kalmış olanların m em uriyet için  m üra
caat tarihlerinin m ebdeini tâyin  eden 15 . I X  . 1948 tarihli şûra 
ilâmı, dilekçin in yirm i liradan yirm i beş liraya terfii icra  edil
d iğ i tarihte 4579 sayılı Kanun uygulanm ış olm ak hasebiyle in-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. p-iı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiğ’

fazsız kalmamış bulunm asına ve 19.11.1952 tarihli d iğer ilâm  m ün
derecatına ve kaza m erciince tetk ik  edilerek karara bağlanan 
hususların tekrar kom isyonum uzca incelenm esine kanunen me- 
sağ ve cevaz görülem em esine binaen vâki talep hakkında zik
redilen sebeplerden dolayı b ir işlem  yapılm asına m ahal olm a
dığına ittifak la  karar verildi.

Karar N o. K arar tarihi

7998 2 1 . X I I . 1953

9426/8775 Osman B ilg inoğlu.

Sahaflar Çarşısı 

No. 5. K ırtasiyeci 

Bursa.

(Dilekçe özeti : Murisinden intikal 
eden bir dükkânın kendisine tesli
mi hakkında)'.

D ilekçi : Babası Osm anoğlu R asim ’in 1318 senesinde Ismail- 
oğlu  Haşan adında b ir  şahıstan satm ald ığı dükkânın m ahlûle.ı 
V ak ıfla r İdaresi namına tescil edilm iş olm asından kanuni isa
bet bulunm adığını beyanla, m ezkûr dükkânın sözü geçen  ida
reden alınarak kendisine teslim ini istem ektedir.

D evlet V ekilin in  cevabi yazısında : Bahis m evzuu dükkânın 
K adastroca V ak ıfla r  İdaresi nam ına yapılan tescil m uam elesi
nin iptaline m ahkem ece karar verilm iş ve bu kararın  da kesin
leşmiş olduğu bildirilm ektedir.

G ereği düşünüldü : İstekle ilg ili vek illik  cevabına göre  bu 
hususta K om isyonum uzca bir işlem  yapılm asına mahal olm adı
ğ ına ve dilekçinin m ahkeme hükm ü dairesinde muamele ifasının 
m erciinden istemesi lâzım geleceğine karar verild i.

K arar N o. K arar tarihi

7999 2 1 . X II - . 1953

9571/8913 H üseyin  Taşdemir. 

9761/9090 Fevkani Mah.

N iz ip  - Gazianteb.

(Dilekçe özeti : Veraset dâvası hak
kında).

D ilekçi : Senelerce evvel N izip  M ahkem esinde açm ış olduğu 
veraset dâvasının henüz intaç ed ilm ediğinden bahsile, bu dâva
nın b ir an evvel hükm e bağlanm asını istem ektedir.

A dalet V ekâletinin cevabi yazısında : D ilekçinin  böy le  b ir 
şikâyette bulunm adığını beyan ettiğ i m ahallî C. M üddeium u
m iliğinden bild irilm iş olduğundan yapılacak  b ir işlem  g örü le 
mediği. ifade edilm ektedir.

Gereği düşünüldü : Y ukarıya  alınan V ekâlet cevabına göre 
bu hususta kom isyonum uzca b ir  işlem yapılm asına m ahal olm a
dığına ittifak la karar verildi.

K arar N o. K arar tarihi

8000 21. X I I . 1953
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Dilekçe
No.

9632/8964

M ahkem esinde görülm ekte bulunan dâvaların  rüyeti sırasında 
A d liye  m utemedi olduğunu ifade eden Raşit adındaki bir şah
sın, bu dâvalara bakan hâlâm  Orhan K araköse ’nin akrabası ve 
m ektep arkadaşı olduğunu söyliyerek  m ezkûr dâvaları lehinde 
hükm e bağlatm ak id n  kendisinden on b in  lira istediğini, ver
memesi üzerine de sözü edilen dâvaların aleyhinde karara rap- 
tedild iğ in i ve T oprak Ofisi tarafından yine m ezkûr m ehkem ede 
açılan dâvan-n da m um aileyh hâkim  tarafından aleyhte netice
lendirildi ğini beyanla, bu V.apta esaslı incelem e yapılarak  b ir 
karar verilm esini istem ektedir.

A dalet V ekâletinin cevabi yazısında : B itaraf olan şahitle
rin  şikâyeti teyit etm edikleri ve m evzuubahis edilen mahkeme 
kararlarında da dayandığı m ucip sebeplere göre bir isabetsiz
lik  bulunm adığı ve bu itibarla  vâki şikâyet bir esasa istinat 
etm ediğinden alâkaH ar hakkında m uamele tâyinine lüzum  g ö 
rülm ediği bildirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili V ekâlet cevabına göre bu 
hususta kom isyonum uzca da b ir  işlem yapılm asına m ahal olm a
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

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

(Dilekçe özeti : Bir hâkim ve adli
ye  memurundan şikâyet).

D ilekçi : R aksidil Saadet Ç eyrekoğlu  adındaki b ir  kadınla 
kendi arasında cereyan edip Üsküdar A sliye B irinci H ukuk

Cemal Polat. 

Paşabahçe Cad. 

No. 2.

Çubuklu.

8001 2 1 . X I I . 1953

9653/8984 Osman Y ılm an . 

Askerî Fabrik a la 

rında Tornacı. 

Gölcük.

(Dilekçe zeti : Muhdesat bedelinin 
Hâzineden tahsili hakkında).

D ilekçi : Memnu m m taka dâhiline alm an H azine arazisi 
üzerindeki ev ve ağaçlarının ciheti askeriyece yık ılıp  sökü ldü
ğünden ve m ezkûr ev ve ağaçlara m ahkem ece tesbiti delâil sıra
sında (17 000) lira kıym et takd ir ed ild iğinden bahsile, bu para
nın hükme hacet kalm aksızın ödenm esini istem ektedir.

M aliye V ekâletinin  cevabi yazısm da : Bu konudaki m uhake
m enin devam  etm ekte oldu'ğu ve m ahkem ece b ir karar verild iğ i 
takdirde iktizasının yapılacağı ve hüküm den evvel, tesbiti delâil 
raporunda takd ir olunan (17 000) liranın idareten ödenm esine 
im kân bulunm adığı bildirilm ektedir.

G ereği düşünüldü : Kaza m erciine intikal etmiş olan b ir hu
susla ilg ili istek hakkında kom isyonum uzca m uamele ifasına 
m ahal olm adığına ittifak la  karar verildi.

K ara! No. K arar Tarihi

8002 21. X I I . 1953
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9805/9130

Dilekçe
No.

M usa Duygu. 

Kasaba Köyü. 

Sahibi.

Viranşehir.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Viranşehir 
Sorgu hâkiminden şikâyet).

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

eski

D ilekçi : istidasında beyan ettiğ i sebeplerden d diayı V iran 
şehir eski Sorgu H âkim i Kemal N im b ıy ık oğ lu ’ndan şikâyet 
etm ekte ve gereğin in  yapılm asını istem ektedir.

A dalet V ekâletinin  cevabi yazısında : A d ı geçen hâkim in 
suçlu m evkiinde olan bir kim seye k eşif zaptı tanzim ettirm esi 
vüsuku m uhil görülerek  bu cihetten kendisine tebligat ifası 
kararlaştırılm ış olm akla beraber m um aileyhin m eslektaşlarına 
m uhilli haysiyet suç isnadetmeoi ve iş sahiplerini bâzı* hâkim ler 
aleyhine tahrik ve teşvik eylemesi g ib i hareketlerinden dolay ı da 
tevbihle cezalandırıld ığı bild irilm ektedir.

Gereği düşünüldü : V âki şikâyeti haiz olduğu yetkiye binaen 
tahkik ederek m uam eleye tâbi tutm uş olduğu anlaşılan V ek â 
letin bu muamelesi dışında kom isyonum uzca yapılacak  b ir  işlem 
olm adığına karar verildi,

K arar N o. K arar tarihi

8003 21 . X I I . 1953

9902/9218 İbrahim  A ltu n . 

İstiklâl Cad. No. 109. 

Beyoğlu.

(Dilekçe özeti : İstanbul C. M üd
deiumumi Muavini Şevket A rb a k ’- 
tan şikâyet).

D ilekçi : İstanbul C. M üm dde: um um i M uavini Şevket A r- 
b a k ’m  kendi ve re fik a -ı aleyhine birtakım  dâvalar açılm asına 
sebebiyet verdiğinden  ve yolsuz dive tavsif et*iği bâzı hal ve 
hareketlerinden bahisle, şikâyette bulunm aktadır.

A dalet V ekâletinin  cevabi yazısında : Bahis konusu dâva
lar m ünasebetiyle yapılan  m uam elelerde bir yolsuzluk bu lun
m adığından ilg ililer hakkında m uam ele yapılm adığı b ild ir il
m ektedir.

Gereği düşünüldü : V ekâletin  yukarıya  alm an cevabına 
göre bu hususta kom isyonum uzca b ir  işlem yapılm asına m ahal 
olm adığına karar verild i.

K arar N o. K arar tarih i

8004 2 1 . X I I . 1953

10071/9382 Tahsin Abalı. 
Kasap. 
Kırşehir.

(Dilekçe özeti : lcrayi sanattan 
menedilmiş olmasından şikâyet).

D ilekçi : Hâl dışında ruhsatsız kasaplık  yapm akta olduğu  
ileri sürülerek icrayı sanattan men edild iğ inden  ve saireden 
b a h rle , hukukunun korunm asını istem ektedir.

iç iş leri V ekâletinin  cevabi yazısında : D ilekçinin  bu  konu 
hakkında D evlet Şûrasında açtığ ı dâva reddedilm iş o ld u ğu  ci-
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No. adı, soyadı ve adresi
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

hetle idareten yapılacak b ir muamele bulunm adığı bild irilm ek
tedir.

G ereği düşünüldü : Kaza m erciince incelenerek karara bağ
lanmış olan b ir  hususla ilg ili istek hakkında kom isyonum uzca 
bir işlem yapılm asına mahal olm adığına ittifak la  karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

8005 2 1 . X I I .1953

10263/9535 Abdürrahm an  öz- 

roman.

Ilocaahmet Mah. 

Yeşilbaş So. No. 11. 
D iyarbakır.

(Dilekçe özeti : Çiftçi mallarını 
koruma teşkilâtından şikâyet).

D ilekçi : D iyarbakır m m takasm daki Ç iftçi M allarını K oru 
ma Teşkilâtının birtakım  yolsuz hareket ve icraatta bulundu
ğundan bahisle, gereğinin yapılm asını istem ektedir.

iç iş leri V ekâletinin  cevabi yazısında : D ilekçiye ait hay
vanların D icle kenarındaki bahçelerde otlatılm akta olduğunu 
haber alan korum a teşkilâtının bâzı mâni tedb irler alması 
üzerine bu teşkilât m iintesipleriyle d ilekçi arasında kavga çık tı
ğ ı ve neticede m um aileyhin m ahkem ece hapse mahkûm edil
d iğ i ve bu  durum  karşısında idareten yapılacak b ir muamele 
görülem ediği bildirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilg ili vekâlet cevabına göre bu 
hususta kom isyonum uzca yapılacak  b ir işlem olm adığına ka- 
~ar verildi.

Karar No. K arar tarihi

8006 21 . X I I . 1953

10322/9585 İsm ail Y ü ce l.

özel İda re B ir in c i 

M üm eyyizlerinden. 

A ntalya.

(Dilekçe özeti : Emekli maaşı hak
kında).

D ilekçi : E m ekli maaşının zam anında ödenm ediğinden şikâ
yet etmekte ve bu maaşın ayda b ir verilm esini istem ektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Özel idareler Em ekli 
Sandığından ay lık  alan em eklilere 1952 vılm dan itibaren za
m anında maaş verilm ekte olduğu ve bu kabil m aaşların ayda 
bir tesviyesi hususunun bir kanun m evzuu olm ak hasebiyle idari 
b ir imleme tâbi tutulm asına im kân görülm ed iği bild irilm ektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilg ili vekâlet cevabına °ö re  bu 
bapta kom isyonum uzca muamele ifasına mahal olm adığına ka
rar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8007 21. X I I . 1953
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Üsteğmen Rıza  
Boakurt’tan şikâyet).

D ilekçi : Çorum  Seferi Gereç D eposunda Üsteğm en Ri'ja 
B ozk u rt ’uıı bâzı yolsuz hareketlerinden bahsile, gereğin in  y a 
pılm asını istem ektedir.

M illî Savunma V ekâletinin cevabi yazısında : A d ı geçen Rıza 
B ozk u rt ’un askerî eşyayı kullanm a ve erleri görevleri dışında 
çalıştırm a suçları sabit görülerek  adlî âm irlikçe disiplin y o liy îe  
cezalandırıld ığı bildirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilg ili vekâlet cevabına göre  tu  
hususta kom isyonum uzca bir işlem  yapılm asına mahal o lm adı
ğ ına ittifak la karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

8008 21 . X I I . 1953

(Dilekçe özeti : Dâva Vekâletinden 
meni kararının kaldırılması hak
kında).

D ilekçi : Baskilde d âvavekilliğ i yapm akta iken m ahallî 
hâkim likçe ittihaz olunan bir kararla dâva kabul ve tak ib in 
den m enedilmiş olduğunu beyanla, bu kararın  kaldırılm asını is
tem ektedir.

A dalet Vekâletinin son cevabi yazısında : D ilekçinin  H u
kuk  Usulü M uhakem eleri Kanununun 61 nci m addesi hükm ün
den faydalanm asına m ahallince izin verilm iş olduğu b ild iril
m ektedir.

G ereği düşünüldü : V ekâlet cevabına göre  istek yerine ge
tirilm iş olduğundan bu hususta kom isyonum uzca b ir işlem  ya
pılmasına mahal olm adığına karar verildi.

K arar N o. K arar tarihi

8009 21 . X I I . 1953

<Dilekçe özeli : Maaş farklarının 
verilmesi v.e saire hakkında).

D ilekçiler : B üyük M illet M eclisinin kabul buyurduğu şek
le uygun bulunm ıyan bir surette kadrolarının  (L ) cetveline 
alınarak kendilerinin açıkta bırak ıld ığın ı beyanla tekrar tavzif 
edilmelerini, açıkta bırakıld ık ları tarihten itibaren yeniden tâ
yin tarihine kadar tahakkuk edecek maaş farkların ın  ödenm e
sine, açıkta kald ık ları m üddetin kıdem lerine eklenerek te rfile 
rinin yapılm asını ve bu terfi sonunda istihkak kesbedecekleri 
aylıklarının hemen tesviyesini istem ektedirler.

E konom i ve T icaret V ekâletinin  cevabi yazısında : 1948 y ı
lında kadroları (L ) cetveline alm m ış olan dilekçilere kanun

18392/17116 Mesut Şarman.

K ız ıl  toprak Zühtü- 

paşa Mah. Kördere  

So. No, 12. K a t  1. 

K ad ıkö y  - İstanbul. 

11664 B ü rlıan cttin  Uçanok.

vc ar.

Y üksel Cad. K o n u r  

So. A lın te ri A p . No. 

] 1. D aire 1. 

Yenişeh ir - A nkara.

11261/10321 Melım ct Talo.

Işık Yazıevi sahibi. 

Baskil.

10108/9664 Mehmet Y iğ it.

Seferi Gereç Depo

sunda er.

Çorum .



-  ââ -
Dilekçe

No.

15984/14927

15758/14713

13267/12862

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

dairesinde açık  maaşlarının verilm iş olduğu ve aynı y ıla  ait büt
çe tasarısının B üyük M il et M eclisince kabul edilm esiyle d ilek 
çe sahipleri hakkında tatb ik  olunan m uam elenin teşriî bir tas
vibe iktiran eylediği ve bunlardan M esut Şarman ve R ifa t Arın- 
c ı ’nm  30 hizmet yılını ikm al etmiş olm alarından d olay ı ahiren 
tekaüde sevkedildikleri bildirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : D ilekçi erden Burhanettin U çanok ta
rafından aynı mevzu hakkında D evlet Şûrasına m üracaatla 
ilâm istihsal ed ild iği evrak m ünderecatından anlaşıldığı cihetle 
m um aileyhin bu ilâm hükmü dairesinde muamele ifasını ait o l
duğu  m erciden istemesi lâzımgelm esine ve sonradan 30 hizmet 
y ı 'm ı bitirm iş olm alarından dolayı em ekliye sevkedilen M esut 
Şerman ile R ifat A n n c ı ’m n maaş fark larm a ve d iğer d ilekçi
lerin de iddia ettikleri hususların kâffesine şâmil olm ak üzere 
kaza m erciine m üracaatta bulunm aları iktiza edeceğine m ebni 
vâki talepler hakkında bu sebeplerden kom isyonum uzca bir iş
lem yapılm asına mahal olm adığına ittifak la  karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

8010 2 1 . X I I . 1953

(Dilekçe Özeti : Emeklilik işlemin
den şikâyet).

D ilekçi Jandarm a astsubayı bulunduğu sırada 5434 sayılı 
Kanunun 39 ncu m addesinin (E ) fıkrasına tevfikan  sici'len  
em ekliye sevkedilm esinde hiçb ir veçhile isabet bulunm adığın
dan bu haksız ve kanunsuz muam elenin ıslahı lâzım geleceğini ve 
kendisine isnadolunan hallerin neden ibaret olduğunu b i lm e 
m ekle beraber, disiplin noktasından sicillen tekaütlüğünü 
miiste zim bir kusur ve kabahati olm adığından bu noktanın, 
yani hangi sebeplerden em ekliye ayrıldığının  da açıklanması 
icabedeceğin i, kendi kanaatine nazaran üstlerinden bâzıları 
hakkında yaptığ ı ihbardan dolayı böyle b ir âkibete mâruz ka l
mış olacağını beyanla, eski görevine iadesini yahut kendisine 
başka b ir iş verilm esini veya  para yardım ı yapılm asını iste
m ektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Silvan Jandarm a E r 
Okulunda iken a ldığı siciderin  m enfi olm asından dolayı kendi
sine gizli tebligat yapılm ış ve durum unu ıslah etmesi lümumu 
ihtar edilmiş olan d ilekçin in  sonradan gitm iş olduğu D iyarba
kır Jandarm a kıtasında da durum unu düzeltm ediği için bura
da da üstlerinden m enfi sicil almış bulunduğu ve kaydının  silin
mesi tek lif edi'm esi üzerine 5434 sayılı K anunur 39 ncu m ad
desinin (e ) fıkrasına tevfikan  em ekliye sevkedildiği b ild iril
m ektedir.

Gereni düşünüldü : B üyük M illet M eclisince ittihaz bu yu
rulan 1728 sayılı Karar yalnız 5434 sayılı Kanunun 39 ncu m ad-

K ıyasettin  A çıl. 

K a p u  Mah.

No. 5 de.

Pasinler - E rzu ru m



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

desinin (b )  fıkrasına tevfikan  r e ’sen em ekliye sevkedilenlere 
şâmil ve m ünhasır olup sözü geçen  m addenin d :ğer  fık ra  arına 
göre tekaüt edilmiş olanların kendilerine taallûk eden em eklilik  
işlem leri aleyhinde idari kaza m erciine m üracaatla iptal dâvası 
ikame etm eleri m üm kün ve caiz bulunduğundan d ilekçin in  de 
yo  suz ve isabetsiz olduğunu beyan ve iddia ettiği tekaütlük 
muamelesi hakkında aynı yola  baş vurm ası lâzım geleceğine ve 
bu g ib i kaza m erciinin tetkikm a arzedilm esi gereken hususla
rın kom isyonum uzca incelenm esine m esağ görülem em esine bina
en vâki talep ve m üracaatın bu kısm ı hakkında bu sebepten, 
yeni b ir iş verilm esine ve para yardım ı yap ı’ m asına m ütedair 
olan istek hakkında da haiz oldukları m ahiyet bakım ından m ua
mele ifasına m ahal olm adığına ittifak la  karar v e r i  di.

K arar No. K arar tarihi

8011 2 1 . X n . 1953

13571/12637 îz/et Tacın

Cihannüm a Mah. 

Akmazçeşme So. 

No. 36.

Beşiktaş - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Evvelce vâki mü
racaatının bir karara bağlanması 
hakkında).

D ilekçi : B ir üst derece maaş fark ın m  tarafına ödenm esi 
hakkında daha evvel vâki olan m üracaatının henüz b ir  karara 
bağlanm adığını beyanla, gereğin in  b ir an evvel yapı'm asm ı 
istemektedir.

M illî Savunma V ekâletinin  cevabi yazısında : D ilekçi tara
fından ödenm esi istenen maaş farkm ın  tediyesine kanunen im 
kân görülem ediği yolundaki cevabın, 28 Kasım  1949 tarih li y a 
zı ile arzedild iği bild irilm ektedir.

Gereği düşünüldü : D ilekçinin  bahis m evzuu m üracaatı hak
kında selef K om isyonca 13 . I  . 1953 tarihinde 5239 num ara ile 
karar veri d iğ i anlaşıldığından bu bapta başkaca m uam ele ifa 
sına mahal olm adığına ittifak la karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8012 2 1 . X H  . 1953

15641/14603 Necdet Baykun.

A ksaray  - A ta tü rk  

B u lv a r ı Talaş A p .  

No. 138/4.

İstanbul.

(Dilekçe özeti : Hakkmdaki hü
kümde hata bulunduğuna dair).

D i'ek çi : İhtilâsen zim m etine para g eçird iğ i iddiasiyle m ah
kem eye verild iğ in i neticede hapis ve para cezasına mahkûm 
edilm ekle beraber bir m üddet m em uriyetten de m ahrum iyeti cihe
tine g id ild iğ in i ve hakkm daki bu hüküm de hata bulunduğunu 
beyanla, dosyasının celp ve tetk ik  olunarak bahis m evzuu hata
nın giderilm esini ve m âsum iyetinin m eydana çıkarılm asını iste
m ektedir.

A dalet V ekâletinin  cevabi yazısında : D ilekçi hakkm daki 
hükümün, Tem yiz m ahkem esince tasdik, tashihi karar ve  iadei



—  2 4  —

muhakeme taleplerinin de reddedilm esi suretiyle kesinleştiği 
ve m ezkûr hüküm de usul ve kanuna uym ıyan bir cihet bulun
m adığı bildirilm ekedir.

G ereği düşünüldü : Sözü geçen hüküm  kanun yollarından 
geçm ek suretiyle katileşm iş bulunm asına göre vâk i istek hak
kında kom isyonum uzca b ir işlem yapılm asına mahal olm adığına 
ittifak la  karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

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

8013 2 1 . X I I .1953

17869/16639 M ith at Gürsu.

S ıhhiye H anım eli. 

So. A zm i özen A p . 

D aire 5.

A nkara.

18331/170?(7 Şehime Gü lm edim .

Sey ran  B a ğ la r ı 

İk in c i B ö lüm  No. 

4 /A .

Ankara.

(Dilekçe özeti : Para mükâfatı ve
rilmesi hakkında).

D ilekçi : D evlet yabancı d il im tihanını kazanmış olm asından 
d o 'a y ı kendisine de para m ükâfatı verilm esini istem ektedir.

E konom i ve T icaret Vekâletinin 25 . V III  . 1953 gün ve tç- 
ticaret Umum M üdürlüğü Banka ve K redi Şubesi 48223/11692 
sayılı cevabi yazısında :
3 /6658 sayılı Kararnam e ile kabul ve m eriyet m evkiine v a z ’ olu
nan nizamnamenin 1 ve 3 ncü ve m uvakkat m addelerine m üste
niden d ilekçiye  (1 500) lira m ükâfatın ödenm esi lüzumunun 
H alk Bankası idare M eclisince karar altına alındığı, ancak 3659 
sayılı Kanunun bu m ükâfata taal ûk eden 7 nci m addesinin ih 
tiyari ve m ezkûr nizamnamenin de âm ir hüküm lerinin ne su
retle te lif ed i'eceğ i hususunun da nazara alınması lâzım geleceği 
bild irilm ektedir.

Gereği düşünüldü : D ilekçinin  yabancı dil im tihanını kazan
mış o 'm asm dan dolayı kendisine verilm esi lâzım gelen para m ü
kâfatın ın  itası lüzumu alâkalı Bankanm  idare M eclisi tarafın 
dan karar altına alınmış olmasına göre bu hususta başkaca b ir 
işlem yapılm asına mahal bulunm adığına ve bahis m evzuu kanun 
ile nizam nam enin bu konu ile ilgili m addelerinde te lifi gereken 
hüküm ’ er m evcut olup olm adığının tetkiki kom isyonum uzun 
vazifesi dışında görüldüğünden bu cihet hakkında da zikredi
len sebepten muamele ifasına lüzum olm adığına ittifak la  karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

8014 21 . X I I . 1953

(Dilekçe özeti : Gayrimenkul his
seleri hakkında).

D ilekçi : Ü vey babalarının tasfiye beyannam esinde gösteri
len m allar m ukabilinde almış olduğu gayrim enku lerden irs 
yoliy le  hisselerine isabet eden kısm ın ayrılarak kendilerine tes
lim ini istem ektedir.

D evlet V ekilin in  cevabi yazısında : Bahis m evzuu m allan
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iskânı âdi suretiyle verilm iş olup dilekçin in  öz babasından 
intikal ettiğini söyled iği gayrim enkuller m ukabili alınmış olm a
d ığ ı ve kanuni süre içinde kendisi tarafından iskân talep edil
memiş olduğnndan bu yolla  da artık  iskânına im kân görülem e
d iğ i bildirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilg ili vek illik  cevabına göre  bu 
hususta kom isyonum uzca b ir  işlem yapılm asına m ahal olm adı
ğına ve d ilekçin in  iddiasında ısrar ettiğ i takdirde usulen 
kaza m erciine m üracaatta m uhtariyetine ittifak la  karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

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

8015 21 . X I I .1953

(Dilekçe özeti : Tescile izin verile 
inesi hakkında).

D ilekçi : İzm ir 'd e  kâin  ve m ülkiyeti Lâzarist Miiessesesine 
ait m ektep binasının bu müessese namına tesciline izin verilm esi 
hususunun sağlanmasını istem ektedir.

Dışişleri V ekâletinin cevabi yazısında ezcüm le : H ükm i şah
siyeti namına m ezkûr gayrim enkulün tescil edilebileceği bir 
müessesenin halen m evcut olm adığı anlaşıldığından bu bapta 
vekâlete vaki m üracaatının da m üspet b ir  şekilde neticelendiril
mesine im kân görülem ediği bild irilm ektedir.

Gereği düşünüldü : Lazarist nam iyle m âruf cem aate aidiye
ti iddia edilen m ektep binasının 2644 sayılı Tapu Kanununun 
3 ncü m addesi m ucibince bu nam daki m üessesenin hükm i şahsi
yeti namına tesciline izin verilm esi hakkm daki m üracaatı H ü
küm etin bir uzvu sıfa tiy le  daha evvel inceliyen D ışişleri V ekâ
letin in  bu m evzuda tesis etmiş olduğu m enfi muamele idari ta
sarruflar cüm lesinden olm ak hasebiyle D evlet Şûrası Kanunu 
m ucibince ancak bir dâva m evzuu ittihaz edilm ek lâzımgelece- 
ğine ve kanunen idari kaza m erciinin tetkikm a arzedilm esi g e 
reken bu kabil m uam elelerin Büyük M illet M eclisine izafeten 
kom isyonum uzca incelenm esine cevaz görülem em esine binaen 
alâkalının dâva yoluna m üracaatta m uhtar olm ak üzere vâki 
isteği hakkında bir işlem yapılm asına mahal olm adığına ittifa k 
la karar verild i.

K arar No. K arar tarihi

8016 21 . X I I . 1953

( Dilekçe özeti : Bir terfi hakkının 
iadesine dair).

E i’ ekçi : Şubat 1947 y ılında yapılm ası lâzım gelen terfiin in 
M art 1950 yılında icra kılınm ış olması dolayısiy le bir terfi hak
kını zayi ettiğinden bahsile, bu hakkının iadesini istemektedir. 

M aliye Vekâletinin cevabi yazısında : M em uriyet vazifesini

18769/17482 Nedim  Tahaoğlu. 

(A y  ata)

V erg i dairesi M ü 

dürü.

A dapazarı.

18372/17096 Jozef Özet. 

18792/17505 Lazarist Müessesesi. 

19470/18134 U m um i müm essili 

Polikarp  K ilisesi. 

İzm ir.



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

ihmal suçundan muhakeme altına alınmış olan d ilekçin in  neti
cede beraet etmesi üzerine 9 . I II  . 1950 tarihinden itibaren 
maaşının k ırk  liraya yükseltild iğ i ve 837 sayılı M eclis kararın
da m akab e şâmil terfi yapılam ıyacağı açıklanm ış olduğundan 
40 liraya terfiin in  25 . I I  . 1947 tarihine teşmiline im kân g örü 
lem ediği bildirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza m erciince ince’ enerek karara bağ 
lanması lâzım gelen istek hakkında kom isyonum uzca bir işlem 
yapılm asına m ahal olm adığına ittifak la  karar verildi.

D ilekçi V ekâlet : M i'lî M ücadele sırasında yaralanıp m âlûl 
kald ığını iddia ederek kendisine maaş bağlanm ası hakkında 
B üyük M illet M eclisine m üracaatta bulunan H üseyin Barutçu 
ya, D ilekçe K om isyonunca ittihaz olunan karar dairesinde ayhk 
bağlandığın ı ve fakat sonradan vâk i ihbar üzerine ciheti adli- 
yeye yaptırılan tahkikat neticesinde adı geçenin  harb m alûlü 
olm ayıp âd i b ir  vaka sırasında yaralanm ış ve binaena’ eyh maa
şa müstahak bulunmamış olduğunun anlaşıldığını beyanla, ba 
his mevzuu kom isyon kararınm  iptalini istem ektedir.

Gereği düşünüldü : D örtyo l Kazasının E rzin  Nahiyesinin 
K aram ustafalar M ahallesinden 312 doğum lu  M ehm etoğlu Hüse
yin  Barutçu hakkında selef kom isyonlardan biri tarafından itti
haz ed i'en  19 . I I I  . 1933 gün ve 479/471 sayılı karar, adı geçen 
Hüseyin B aru tçu ’nun M illî M ücadele sırasında yaralanarak mâ
lûl kald ığını usulü veçhile tevsik ettiğ i takdirde kendisine ait 
olduğu vekâletçe m evzuat hüküm leri dairesinde ay lık  bağlan
m ası lâzım geleceğine m ütedair olup r e ’sen maaş tahsis ed ild iğ i
ne dair bir hükm ü ihtiva etm em ektedir ve bu karar üzerine 
M illî Savunma Vekâleti, H üseyin Barutçu tarafından m âlûliyet 
iddiasını tevsik sadedinde ibraz edilen vesikaları kabul ile bun
lara m üsteniden adı geçene maaş bağlanm ış bulunm aktadır.

V âki ihbar ile ilg ili olarak yaptırılan  tahkikta gelince ; 
tahsis işlemine mesnet ittihaz edilip h ilâ fı sabit oluncaya kadar 
kanunen m uteber ve m âm ulünbih sayılm ası gereken m ezkûr 
vesikaların m ücerret b ir tahkikat ile iptali cihetine gidilem iye- 
ceğ i ve bu itibarla sözü geçen tahkikat neticesinde bu vesaikin 
zikredilen m ahiyetlerine müessir olup olam ıyacağının kaza 
m erciince tâyin  ve takdir olunması zaruri bulunduğu cihetle 
M illî Savunma Vekâletinin önce bu m ercie m üracaat ederek 
sözü geçen vesikaların hilâ fın ı ispat ve bunların iptali hakkm -

K arar No. K arar tarihi

8017 2 1 . X I I . 1953

18974 M il l î  Savunm a Ve- ( Dilekçe özeti : H üseyin  B arut
çu ’ya bağlanan m âlûliyet maaşı 
ile ilgili kom isyon kararı hakkın
da).

kâleti Em e kli Şube

si M ü d ürlüğünün  

4 . X I I  . 1952 tarih  

ve 13186/183 sayılı 

tezkeresi A nkara.



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

da karar istihsal eylem esi ve ancak böyle b ir  karara dayana
rak iktizasına tevessül etmesi icabedeceğinden , bu bapta kom is
yonum uzca muamele ifasına m ahal olm adığına ittifak la karar 
verildi.

D ilekçi : N ahiye M üdürlüğünden haksız yere nüfus kâtip li
ğine nakledild iğ in i beyanla, eski görevine iadesini istem ektedir.

İçişleri V ekâletinin  cevabi yazısında : E vvelce  de b ild iri'en  
sebep ve  m ahzurlardan dolayı d ilekçin in  tekrar nahiye M üdür
lüğüne alınmasına im kân olm adığı beyan edilm ektedir.

Gereği düşünüldü : D ilekçinin  aynı m ealde daha evvel vâki 
olan m üracaati hakkında selef D ilekçe kom isyonları tarafından 
tetkikat icra edilerek neticede b ir  işlem yapılm asına mahal 
olm adığına 6 . V  . 1952 ve 7 . IV  . 1953 tarihlerinde karar v e 
rilm iş bulunm asına nazaran bu  hususta yeniden muamele ifa sı
na lüzum görülm ediğine ittifak la  karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8018 2 1 . X I I . 1953

19328/17995 Bahram  Torum tay. 

N ü fu s K âtib i. 

G ürp ınar.

(B ilekçe özeti : Nahiye Müdürlü- 
lüğüne iadesi hakkında).

K arar No. Karar tarihi

8019 2 1 . X I I  . 1953

Reis 

M araş 

A bdullah A y  temiz

Sözcü 

Trabzon  

Salih Esad Al peren

K â tip  

E lâ z ığ  

H âm it A li YÖney
A n k a ra  

Ömer Bilen

A li Fahri İşeri M uzaffer Â li Miıhto
B a lıkesir Kastam onu M alatya  

Abdülkadir özb a y
Seyhan 

Salim Serçe

Y ozgad  Zonguldak

Yusuf Karslıoğlv R ifa t Sivişoylu



—  2 8  —

Dilekçe Dilekçe sahibinin
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11701/10875 Osman N u ri Y ılm az. 

13230/12331 K um kapı Molataşı 

Cad. No. 84. 

İstanbul.

( Dilekçe üzeli : İkinci defa olarak 
em ekliye sevkolunmasmdan şikâ
y e t) .

D ilekçi : K ütahya N üfus M üdürlüğünden em ekliye sevk olun
ması üzerine açtığ ı idari dava sonunda; m ezkûr m uam elenin 
iptaline karar alınış bulunduğundan te la  ar Siirt ÎJufus M ü
dürlüğüne tâyin  edildiğini, bu vazifede iken rapora istinat eden 
bir m ezuniyeti sırasında; tamamen k ey fî ve hissî sebeplerle; 
Em ekli Sandığı Kanununun 30 ncu m addesinin B fıkrasına 
tevfikan tekrar em ekliye çıkarıld ığın ı ifade ve şikâyet ederek ; 
temiz geçen bayatı m em uriyetine ve 30 hi<5uıeî yılın ı d oldu r
muş bulunan em sallerinin henüz vazifeleri başında bu lunduğu
na bakılm aksızın kendisi hakkında tatbik  edilmiş olan bu y o l
suz m uam elenin ıslahı hususunun karar altına alınmasını iste- 
em ktedii.

iç işleri V ekâletinin  cevabi yazısında : D ilekçinin  30 hiz
met yılın ı doldurm uş olm asından dolay ı zikrolunan m addei 
kanuniyeye tevfikan  em ekliye sevk edilmiş bu lunduğu b ild i
rilin ektedij.'.

V âki davet üzerine 22 X II  . 1953 tarihli kom isyon top 
lantısında bulunan ayni Vekâlet tem silcisi, Zatişleri Umum 
M üdürü M em duh Payzin  serd iği izahatta : 1303 doğum lu ve 
balen 6G yaşında olan dilekçin in 40 küsur y ıllık  hizmeti mes- 
buk bulunm ası itib ariy le ; m ücerret sin ve randım an durum u 
bakım ından em ekliye sevk ed ildiğini bildirm iştir.

Gereği düşünüldü : D ilekçin in ; incelenen siciline ve d in
lenen m ümessilin verd iğ i izahata nazaran; kabule şayan gö- 
rıilem iyen talebinin reddine karar verildi.

D ilekçi : Kardeşi İsm ad K orum  ile ik i arkadaşının Suri
y e ’den T ü rk iye ’ye geçerken  (G irhasan) hudut karakolunda 
güm rük erleri tarafından paral;.rina tamaan öldürüldüklerini 
ve alâkalı m akam ların da hâdiseye kaçakçılık  m ahiyeti vere
rek  m eseleyi kapattıklarını iddia ederek faillerin in  cezalandı
rılmasını istem ektedir.

Güm rük M uhafaza G em i K om utanlığının cevabi yazısında 
ezcümle : D ilekçinin  kardeşi ile iki arkadaşının kaçakçı o ld u k 
ları ve yapılan müsademe sırasında öldükleri, Güm rük M uha
faza erlerinin de vazifelerin i kanun, nizam ve em irlere uygun 
olarak yaptık ları, kaçak eşyaların Gümrük İdaresine teslim  
edilmiş bulunduğu ve bu itibarla sanık olarak gösterilen (G ir 
hasan) karakolu  erlerinden Şükrü A kyüz, İsm ail Yüce, Mus-

K arar No. Karar tarihi

8020 22 . X I I . 1953

12490/11G05 ITasan Korum .

D erizb in  Köyünde. 

M idyat.

(D ilekçe özeli : I'âzı şahısların ce
zalandırılması hakkında) .■
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

tafa K ırm ız ı ve A li Gön ¿a h aklarında  takibata m ahal bulun
m adığına a d lî am irlikçe  18 . I 1950 tarihinde 5 /284 num ara 
ile ka ra r verilm iş o lduğu  b ild ir im  ektedir.

Görülen luzum üzerine Gümrük M uhafaza Genel Kom utanı 
Tüm general M uhittin Savar davet edilerek dinlenm iştir. A d ı 
çeçen  Kom utan, bu hâdiseye m ütaallik  beyan ve izahında : 
M aktüllerin kaçakçı oldukların ı ve (d u r) ihtarına riayet et
m edikleri için hudut talim atı ve 1918 sayılı K anun gereğince 
erier tarafından üzerlerine ateş açıld ığ ın ı ve kendilerinin de 
sözü edilen (d u r) ihtarı üzerine erlerden evvel iki yerden ateş 
açmış bulunduklarım  ve binaenaleyh yapılan müsademe neti
cesinde ölmüş o ldukları cihetle paralarına tamaan öldürü ldük
leri iddiasının vârit bu lunm ad:ğına resmî m akam ların yaptığ ı 
tahkikat neticesinde de bu iddianın hiçbir suretle teeyyüt et
m ediği görü lerek  sanık sayılanlar hakkında adem itakip ka
rarı verild iğ in i ve b innetice erlerin kanuni vazifelerin i yapm ış 
olduklarını ifade etmiş ve Generalle b irlikte gelen  askerî ad lî 
lâ k im  de : delil fıkdan ından dolay ı verilm iş olan adem itakip 
kararının suçtan zarar görenlere ve bu arada d ilekçi Haşan 
K orm a 28 . X .*1952 tarihinde tebliğ' ed ild iğ i halde hiçbiri ta«, 
rafından itiraz yoluna başvurulm adığını ve bu suretle m ezkûr 
kararın  m uvakkaten katile f iğ in i  ve yeni delil zuhurunda âmme 
âdvasıûın açılabileceğin i söylem iştir.

G ereği görüşülüp düşünüldü : Sanık olarak gösterilen  Güm
rü k  erle ri hakkında  takibata m ahal olm adığına dair adlî âm ir- 
likçe verilen  kararın usulü dairesinde suçtan zarar görenlere 
tebliğ  edilm iş olm asına rağm en bunlar tarafından süresi içinde 
itiraz yoluna m üracaat ed ilm ediği anlaşılm asına ve A skerî 
M uhakem e Usulü K anunu hüküm lerine göre  idd iay ı m üeyyit 
yeni delil zuhurunda âmme dâvasının açılm ası mümkün ve 
caiz olduğuna ve bu itibarla  hâdise alâkalı m akam  ve m ercile
rin takip ve intaç edeceğ i hususlardan olm ak hasebiyle kom is
yonum uzca incelenem iyeceğine binaen vâki istek hakkında 
zikredilen  vazifesizlik  noktasından muamele ifasına m ahal bu 
lunm adığına üyeden A hm et G ü rk a n in  m uhalefetine karşı 
ekseriyetle karar verild i.

D ilekçi : S ivil muamele m em uru yerinde çalıştığı için  
65 yaşını ikm al edinceye kadar vazifede alıkonu'm ası lâ- 
zım gelirken, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu m addesinin B fıkrasına 
tevfikan  em ekliye sevkedildiğin i ve bu m uam elede isabet bu lun
m adığını beyanla, hakkındaki em eklilik  işlem inin kaldırılm asını 
ve eski görevine iadesini istem ektedir.

Karar No. K arar tarihi

8021 22 . X I I . 1953

16020/14963 F a ik  Yiizak. 

12402/11520 B a lık ç ı So. No. 11.

Pendik - İstanbul.

( D ilcice  özeti : Tekrar tavzifi hak
kında).
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M illî Savunm a V ekâletinin cevabi yazısında, : A slm da em ek
li güverte yüzbaşısı olan d ilekçin in  h içbir şubede m uvaffak  
olam ıyacağı tezkiye varakasında gösterilm iş bu lunduğu ve y a 
şı da ilerlem iş olduğu için, her iki cihet nazarı dikkate alınarak 
kendisinin 4534 sayılı Kanunun 39 ncu m addesinin B fıkrasına 
tevfikan  em ekliye irca  edild iğ i ve vücudundan istifade edilem i- 
yen ve esasen m ütekaiden istihdam  edilen bu zatın tekrar em ek
liye ircam da hiçbir yolsuz 'u k  bulunm adığı bildirilm ektedir.

M üm asil işler hakkında izahat verm ek üzere kom isyona da
vet edilm iş olan M illî Savunma V ek ili de : V ekâletin  görüş ve 
m ütalâasını teyit etmiş ve d ilekçin in  devam ı istihdam ında hiç 
bir fayd a  memul bulunm adığını söylem iştir.

Gereği düşünüldü : Gerek M illî Savunm a V ekâ1 etinin ceva
bına gerekse bizzat vekilin  verd iğ i şifahi izahata nazaran d ilek 
çi hakkında tatbik olunan m uamele kanun vâzım ın m aksadına 
uygun ve binaenaleyh yerinde görüldüğünden, m um aileyhin 
vârit olm ıyan talebinin reddine ittifak la  karar verildi.

K arar N o. K arar tarihi

8022 22 . X I I . 1953

Reis Sözcü K â tip

M araş Trabzon E lâ z ığ  A n k a ra

Abdullah A ytem iz Salih Esad A lperen  Hâm it A li Y öney Ömer Bilen

B a lıkesir Çoruh Kastam onu Seyhan

A li F ahri İşeri H üseyin  Ortakcıoğlu M uzaffer Â li M ühto Salim Serçe

T o k  ad 

A hm et Gürkan
Y ozgad 

Y u su f Karslıoğlu
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11198/10418 Necati öztaş.

Rasimpaşa Mah. 

Nemlizade So. No. 

27 - 29 

K ad ıkö y  -

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

(D ilekçe özeti : Em eklilik muame
lesinin m uvakkaten kaldırılması 
hakkında).

D ilyekçi : D iyarbak ır Num une Hastanesince gösterilen  lü
zum üzerine 25 . V II  . 1951 tarihinden beri tedavi görm ekte 
olduğu Gureba hastanesinde bulunduğu bir sırada, bu c id d î ve 
hayati durum u nazarı itibara alınm aksızın 6 . V III  . 1951 tari
hinde em ekliye sevk ed ild iğinden şikâyet ederek  tedavi netice
sine kadar bu m uam elenin kald ırılıp  maaş ve tedavi m asrafları
nın ödenm esini istem ektedir.

D ilekçeye m erbut; İstanbul Üniversitesi R a d y o lo ji Enstitüsü 
ve K liniğin in  27 . X I I  . 1951 tarihli bir yazısında : D ilekçin in  
tedavisinin 20 . X II  . 1951 tarihinde sona erd iğ i bild irilm ekte 
ve b ir ay lık  isıiirahati m ütaakıp kontrol m uayenesine gelm esi 
lüzumuna işaret olunm aktadır.

Tarım  V ekilinin cevabi yazTsmda : T edavi görm ekte olan d i
lekçin in ; M aliye V ekâleti ile yapılan  m uhabere sonunda, 5434 
sayılı Kanunun 39 ncu m addesinin B fıkrası ile tanınan yetk iye  
dayanılarak 1 . IX  . 1951 tarihinden m uteber o’ m ak üzere 
em ekliye sevk ve ikram iyesi dahi tediye edilm iş bulunduğu b il
dirilm ektedir.

V âki dâvet iizerire 8 . X II  . 1953 tarihli kom isyon  top lan tı
sına ire!en tem silci V eteriner İsleri Umum M üdürü Zeki M uslu 
verdimi izahatta : Uzun zam andır rahatsızlığı devam edin ve 
son def* ; musap bu lunduğu verem den dolayı İstanbul da  tahtı 
tedaviye alınmış olan d i'ek ç in in ; 1307 doğum lu ve 39 sene bi’ fiil 
hizmet ifa  etmiş bulunm ası bn kim indim  ve gayrikab ili tedavi 
olan h^staliPi sebebiyle, m eslekte kendisinden istifade edilem i- 
yeceği kanaatine v an lp rak  m ezkûr m addei kanuniye ile tanınan 
yetk iye  istinaden em ekliye sevkedilm iş bulunduğunu ifa de  et
miştir.

G ereği düşünüldü : M üm essilin dinlenen izahatına, sin ve 
sıhhat durum una nazaran d ilekçin in  kabü 'e savan göriilm iyen 
talebinin reddine üyeden  Zeki M esut Sezer’in v â k i çekinserliği- 
ne karşılık, ekseriyetle karar verildi.

K arar N o. K arar tarihi

8023 4 . 1 .  1954

11654/10883 H u lu si Şentiirk. 

13200/12297 K arşık aya  1700 So. 

No. 116.

İ z m ir .

(D ilekçe özeti : Em eklilik muame
lesinin r e f ’i hakkında) .

D ilekçi : E m niyet menr,unları Teşkilât Kanununa g ö r e ; yaş 
haddim  doldurm as’ na 7 yıllık  b ir  zaman daha olm asına, keza 
henüz 53 yadında bulunup sağlık  ve sicil durum u bakım ından da 
mân’ : istihdam  hiçbir hali bulunm am asına rağm en ; sadece 
30 hizm et y ıhn ı doldurm uş olduğundan dolayı hakkında tatb ik  
edilen em ekliye sevk m uam elesinin iptal olunm asını ve yaş
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haddini dolduruncaya kadar çalıştırılm asını istem ektedir.
iç işleri V ekâletinin  cevabi yazısında : F iilî ve itibari h iz

met m üddeti 40 y ıla  ba liğ  olduğundan dolayı, 5434 sayılı K a 
nunun 39 ner; m addesinin B. fıkrasına ve 1728 sayılı M eclis 
kararm a tevfikan  em ekliye sevk edilmiş bulunan d ilekçi hak
kında tatb ik  olunan bu muamelede kanuna ayk ırı bir cihet 
bulunm adığı bildirilm ektedir.

V âki dâvet üzerine 15 . X II  . 1953 tarihli kom isyon top lan 
tısında; bu m evzuda izahat veren E m niyet Umum M üdürlüğü 
Zatişleri M üdürü H üseyin Tam er; ezcüm le : D ilekçinin  em ek
liye sevkında filh ak ika ; sadece fiilî  ve itibari hizmet m üdde
tinin 40 y ıla  ba liğ  olm asının ve kendisinden beklenilen ran d ı
manın alınam ıyacağı kanaatinin tahassul etmiş bulunm asının 
nazarı itibara a lındığını ve Enstitü yüksek kısm ından m ezun 
olan m um aileyhin ahlâkan dürüst ve m azbut b ir  kim se olup, 
hakkında inzibati ve cezai bir takibatta da bulunulmamış o l
duğunu, m üfettiş raporların ın  da keza bu durum unu m üeyyit 
bulunduğunu ifade ve belirtm iştir.

Gereği düşünüldü : V ekâlet mümessilinin verd iğ i izahata 
v e incelenen siciline nazaran : F ik rî ve m ânevi k ifayetsizlik le 
m elûf bulunm adığı g ib i sicili halam ından da manii istihdam  
hiçbir hali olm adığı anlaşılan d ilekçi hakkında; kanuni b ir  
lüzum ve sebebe istinadetm eksizin tatb ik  edilen bu m uam elede; 
kanuni bir isabet görülem em iştir.

M ücerret m üddeti hizm-it göz önünde bulundurularak ya
pılan em ekliye sevk muamelesinin bu m ucip esbaba binaen 
iptaline Ü yeden İsm ail Aşkın in  çeidnser oyuna karşılık  
ekseriyetle karar verildi.

K arar N o. K arar tarihi

8024 4 .1 .1 9 5 4

11669/10847 T a y y a r Tunçbilek.

Yenişeh ir A m barla r 

Cad. Serçe So. No. 

17. A lm aç A p . D  - 2 

Ankara.

(D ilekçe özeli : Emeklilik muame
lesinin, kal d rılarok bilcümle hak
larımın iadesi lıdebinc dair.)

D ilekçi : Vekâlet m akam ının gösterd iğ i teveccühle, 23 M art 
1951 tarihinde Ziraat İşleri Umum M üdür M uavinliğine ve bura
dan da. mütehassıs m üşavir kadrosu ile vekâletin en mühim işi 
olan tohum luk işlerini tedvir etm ek üzere köycü lü k  şubesi m ü
dürlüğüne tâyin  edilmiş bulunduğu, yas, tecrübe ve b ilg i it i
bariyle de gösterilen  her vazifey i yapabilecek  b ir durum da 
olduğu halde 9 . V I I I . 1951 tarihli b ir em irle; sadece 30 hizmet 
yılını doldurm uş olduğundan d olay ı haksız ve kanunsuz olarak 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu m addesinin (B ) fıkrasına tevfikan  
em ekliye sevk ed ild iğinden bahis ve şikâyet ederek  m ezkûr mua
m elenin r e f ’ i ile bilcüm le hukukunun iadesini istem ektedir.
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Tarım  V ekâletinin cevabi yazısında : Z iraat işleri Umum 
M üdürlüğü şube m üdürü iken zikrolunan m addei kanuniye ve 
M eclisin bu baptaki tefsir k aran  ile verilen y e tk iye  dayanılarak 
em ekliye sevk edilm iş bulunan d ilekçi hakkında bir m uamele 
ifasına im kân olm adığı bildirilm ektedir.

V âk i davet üzerine 8 X I I . 1953 tarihinde kom isyona gelen 
tem silci Ziraat İşleri Umum M üdür Vekili K em al G ökçura v er
diği izahatta : Son zam anlarda vekâletin artan iş hacm i m uva
cehesinde; bilgi, çalışm a durum u ve 30 hizmet y ılın ı doldurm uş 
ve M art 1307 doğum lu bulunm ası bakım ından kendisinden ran
dıman alınam ıyacağı kanaatine varılan d ilekçin in  m ezkûr 
m addei kanuniye ile tanınan yetk iye  dayanılarak em ekliye çıka
rıld ığ ı bildirilm iştir.

G ereği düşünüldü : M üm essilin yerinde görü len  izahatına, 
sin ve sicil durum una nazaran; d ilekçin in  kabule şayan görül- 

m iyen talebinin reddine ittifak la  karar verild i.
K arar No. Karar tarihi

8025 4 .1 .1 9 5 4

Reis 

M araş  

A bdullah A ytem iz

Sözcü yerine  

Tokad  

A hm et Gürhan Ilâm it A li Yön ey

Kâtip
¡17.1 B ilec ik  

İsmail Aşkın

A n k a ra  

Ömer Bilen
M araş 

Salâhattin H üdayioğlu
O rdu

Z eki M esut Sezer
Seyhan  

Salim Serçe

Yozgad  

Y usu f Karslıoğlu
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14876/13877 A l i  R ıza K ıv ırc ıoğ lu . 

H u ku k Y arg ıcı.

S ic il No. 268. 

Fethiye.

(D ilekçe özeti : B irinci sınıf hâ
kimliğe ayrılması hakkında).

D ilekçi ; 1338 senesinden itibaren 29 y ıl hâkim lik y ap tığ ı
nı ve bu m üddet zarfında siciline, terfiine mâni bir halin k ay 
dedilm ediğini, 1951 y ılında maaşı yüz liraya çıkarıldığ ına göre 
Hâkim ler Kanununun 47 nci m addesinde gösterilen beklem e 
m üddetini de bitird iğinden  birinci sın ıfa ayrılm ası lâzrmge- 
leceğin i ve bu lüzumun yerine getirilm em esini müstelzim ka- 
zai ve inzibati bir m ahzur da m evcut olm adığın ı beyanla, A y ır 
ma M eclisi Genel K urulunca aleyhinde müttehaz kararın ve 
bu karara karşı serdettiği itirazın reddin i m utazamm m  Baş
kanlar Kurulu kararının  r e f ’ini ve b irinci sın ıf hâkim liğe ay
rılması hususunun tem inini istem ektedir.

A dalet V ekâletinin cevabi yazısında : D ilekçinin emsali ara
sında tem ayüz etmemiş olduğuna kanaat getirilerek  birinci sı
n ıfa  ayrılm am asına 5 . X I . 1951 tarihinde A yırm a M eclisi Ge
nel K urulunca karar verilm iş ve vâk i itirazının da Başkanlar 
Kurulu tarafından reddedilm iş olduğu bildirilm ektedir.

Görülen lüzumaj binaen A dalet V ekâletinden davet edilen 
tem silci Zatişleri M üdürü A bdullah Güner de : Vekâlet ceva
bının bir aynını tekrarladıktan sonra, d ilekçin in  1953 yılm da 
tekrar ayırm a tetkikatına tâbi tutulduğunu ve neticede evvel
k i kararı teyiden yine birinci sın ıfa ayn lam ıyacağın a karar v e 
rilm iş olduğunu ’bildirm iştir.

Gereği düşünüldü : H âkim lerin birinci sın ıfa ayrılabilm eleri 
için  ne g ib i vasıf ve şartlan  haiz olm aları lâzım geleceği H â
kim ler Kanununda açıkça  gösterilm iş olm asına ve ik i defa  ay ır
ma tetkikatına tâbi tutulm uş bulunan d ilekçin in  kanunun 
tâyin ve tasrih ettiği bu m ânevi v a s ıfla n  haiz görülm iyerek 
ve binaenaleyh emsali arasında tem ayüz etmemiş olduğ-una 

.kanaat getirilerek  b irinci sınıfa ayrılam ıyacağı karar altına 
alınmış bulunm asına ve vazifeli kurulların bu baptaki k arar
larının sicil dosyası m ünderecatına ve bundan miitehassıl k a 
naate dayanm akta olduğu anlaşılmasına göre vâk i talep ve 
şikâyet yerinde bulunm adığından reddine ittifak la  karar v e 
rildi.

K arar No. K arar tarihi

8026 5.1.1954

Reis Sözcü

M araş Trabzon

Abdullah A y  temiz Salih Esad A lperen

K âtip  
E lâzığ 

Ilâm it A li Y öney
A n k a ra  

Öm er Bilen
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Kastam onu M araş Seyhan

M uzaffer A li M ¡İh t o Salâhattin H üdayioğlu Salim. Serçe

Yozgad  Zongu ldak

Y usu f Karslıoğlu R ifat Sivişoğlu

Toka d 

A hm et Gürhan
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18700/17413 Öm er Puh ır.

Y e n i M ahalle Ç ın ar  

So. No. 141.

3. Durak.

Ankara  .

( D ilekçe özeti : Tekrar tavzifi hak
kında).

D ilekçi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu m addesinin B fık ra 
sına tevfikan  em ekliye sevkolunduktan sonra M illî Savunma 
V ekâletince bu hatalı m uam eleden rücu ile tekrar tavzifi cihe
tine gidilm iş olduğu halde Em ekli Sandığı Y önetim  K urulunca 
ittihaz edilen b ir  kararla vekâletin yaptığ ı bu  işlem kabul olun
mamış ve D evlet Şûrası Umumi H eyetince verilen m uahhar ta
rihli istişari m ahiyetteki karar da sözü geçen  yönetim  kurulu 
kararının b ir tekrarından ibaret ve binaenaleyh isabetsiz bu 
lunmuş olduğundan bahsile, tekrar tavzifine m ütedair olan ve
kâlet m uam elesinin tasvibini ve aksine m ülâbes kararların da 
iptalin i istem ektedir.

M illî Savunma V ekâletinin  cevabi yazısında : D evlet Şûra
sı Umumi H eyetinin  bahis m evzuu kararından sonra tekrar 
em ekliye irca edilm iş olan d ilekçi hakkında başkaca bir işlem 
yapılm asına im kân bulunm adığı bild irilm ektedir.

Görülen lüzum  üzerine M illî Savunm a ve M aliye vekâlet
leri ile Em ekli Sandığı Genel M üdürlüğünden davet edilen 
tem silcilerden M illî Savunma V ekâleti mümessili : D ilekçi
nin 86 subay ile birlikte 5434 sayılı Kanunun 39 ncu m adde
sinin B fıkrasına tevfikan  em ekliye ayrılm ış olduğunu, bunlar
dan tekrar tavzif talebiyle m üracaat edenler arasında yapılan 
bir tetk ik  ve tasnif sonunda Ömer P u lu r ’un da orduda kendile
rinden daha b ir m üddet istifade edilecekler arasına alınarak 
hakkındaki em eklilik işleminin kaldırıld ığ ın ı, keyfiyetin  E m ek
li Sandığı Genel M üdürlüğüne bildirilm esi üzerine de m ezkûr 
sandık yönetim  kuru lunca; vekâletin  böy le  b ir tasarrufa y et
k ili olm adığına, ancak m üstedi Ömer P u lu r ’un m ıitekaiden is
tihdam  edilebileceğine ve bu takdirde kendisine 5434 sayılı 
Kanunun 99 ve 100 ncü m addeleri hüküm leri dairesinde hizm e
ti ahire zammı verileb ileceğine karar verilm iş bulunduğunu ve 
ahiren D evlet Şûrası Umumi H eyetinden istişari m ahiyette a lı
nan kararın  da m ezkûr kurul kararını teyidetm esi hasebiyle 
d ilekçin in  tekrar em ekliye irca edildiğini, vekâletçe bu husus
ta yap ılacak  her hangi b ir  muamele bulunm adığını söylemiş, 
E m ekli Sandığı m ümessili de : M em ur statüsünden çıkarak 
em ekli statüsüne girm iş olan d ilekçi hakkındaki tekaütlük iş
lem inden vekâletin  rücua salâhiyeti bulunm adığım , çünkü bu 
m eselenin âmme intizam ı ile alâkalı olduğunu, yönetim  kuru 
lunun d ilekçiye m ütaallik olarak ittihaz ettiğ i kararın kanuna, 
hukuk kaide ve prensiplerine tamamen uygun olm ak hasebiy
le tasvibi lâzım geleceğini, velhâsıl kendisine em ekli maaşı tah
sis olunup tediye edild ikten  ve ikram iyesi de verild ikten son
ra  d ilekçin in  yeniden  tavzifine im kân tasavvur edilem iyeceğini 
ve hukukan h içbir hak talebine salâhiyeti olm adığın ı beyan et-
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mis, M aliye V ekâleti m üm essili ise : Em ekli Sandığı tem silci
sinin m ütalâasına aynen iştirak eylem iştir.

Gereği görüşülüp d üşü nüldü : D ilekçi hakkında Em ekli Sandı
ğ ı Y önetim  Kurulunca ittihaz edilen karar itiraza tâbi hususlar
dan olduğu halde bu baptaki itiraz hakkı 5434 sayılı Kanun hü
küm leri dairesinde d ilekçi tarafından istimal edilm em iş ve 
m uahharan D evlet Şûrası Umumi H eyetinden istişari m ahiyet
te sâdır olup m ezkûr kuru l kararını m üeyyit bulunan karar
dan sonra M illî Savunm a V ekâletince dilekçin in tekrar em ek
liye irca edilm iş olm asında da b ir yolsuzluk görülem em iş o lm ası
na ve bu itibarla  vâki talep ve şikâyet vârit bulunm am asına bi ■ 
naen işbu talep  ve şikâyetin  reddine ve key fiyetin  d ilekçiye 
tebliğ ine ittifak la  karar verild i.

K a ra r  No. K a ra r  tarih i

8027 6 .1 .1 9 5 4

Reis 

M araş  

Abdullah A y  t emiz

Sözcü

Trabzon

K âtip  

E lâ z ığ  

If amit Â li Y öney
A n k a ra  

Ömer Bilen

Gümügaııe 

Ahm et Kemal Varınca
Kastam onu  

M uzaffer Â li Müh t o
Seyhan  

Salim Serçe
Yozgad  

Yusuf Karslıoğlu

Zongu ldak  

Rifat Sivişoğlu
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7203/6656 Ekrem Fuad. 
1853/1729 Çobanoğlu. 

13550/12485 Emekli Albay. 
4259/4017 Süleyman Sırrı So. 

No. 17.
Yenişehir - Ankara.

11127/10354 Yaşar Sokullu.
Emekli Albay. 
Deliler Tepesi No. 
117.
Bakanlıklar - An
kara.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(D ilekçe özeti : Em eklilik işlem i
nin kaldırılması hakkında).

D ilekçi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu m addesinin B fık ra 
sına tevfikan  em ekliye sevk edilm iş olm asında isabet bulunm a
dığından bahsile, bu  baptaki m uam elenin iptalin i ve tekrar 
tavzifin i istem ektedir.

M illî Savunm a V ekâletinin  cevabi yazısında : D ilekçinin  si
cili m enfi hüküm lü olm asından dolay ı 10 Ekim  1949 tarihin
de em salleri arasında m ezkûr 39 ncu m addenin B fıkrası gere
ğ ince em ekliye sevk edilmiş olduğu ve tekrar tavzifine im kân 
görülem ediği bild irilm ektedir.

G ereği düşünüldü : D ilekçiye ait sicil dosyası m ündereca
tına, V ekâlet cevabına ve dinlenen tem silcinin vâki beyan vei 
izahına göre  tesis olunan m uam elede ip ta li m ucip b ir  cihet 
bulunam adığından bu m uam eleye m âtu f şikâyetin reddine itti
fak la  karar verildi.

K arar N o. Karar tarihi

8028 12 . 1 .1954

(D ilekçe özeti : Em eklilik işlemi
nin iptali hakkında).

D ilekçi : Tem iz b ir  sicile sahip olduğu ve henüz elli sekiz 
yaşını da ikm al etmemiş bulunduğu halde haksız ve kanunsuz 
o larak 5434 sayılı Kanunun 39 ncu m addesinin B fıkrasına tev 
fikan  em ekliye sevk ed ildiğini beyanla, bu baptaki muamelenin 
iptalin i ve tekrar tavzifin i istem ektedir.

M illî Savunm a Vekâletinin cevabi yazısında : D ilekçinin, 
em salleri gibi, idareye tanınan m utlak takd ir hakkına dayanı
larak em ekliye ayrılm ış olduğu bild irilm ekte ve tekrar tavzifine 
im kâ nolm adığı ilâve olunm aktadır.

G örülen lüzum a binaen M illî Savunm a V ekâletinden celb- 
edilen mümessilin verd iğ i izahat ise : D ilekçinin  3 Ekim  1951 
tarihinde em salleri g ib i em ekliye sevk edilm iş olduğu, kendibi- 
ne 506 lira  50 kuruş tekaüt maaşı bağlandığı ve h içbir suretle 
m ağdur edilm em iş bulunduğu ve sağlık durum unun da daha 
ziyade vazife görm eye müsait olm adığı m erkezindedir.

G ereği düşünüldü : D ilekçi hakkında tesis olunan muamele
de ip ta li m ucip b ir  cihet görülem ediğinden m um aileyhin bu m u
am eleye m âtuf talep ve şikâyetinin reddine ittifak la  karar ve
r i ld i

K arar N o. Karar tarihi

8029 12 . I . 1954



12217/11351 Neşet Akm anlar 
13007/11961 Emekli Korgeneral
303/276
13760/12679 Mobusevleri 1. So. 

No .9.
Ankara.

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

(Dilekçe özeti: Emeklilik işleminin 
iptali hakkında).

D ilekçi : H aklı bir sebebe dayanılm adan ve kanun vâzıınm  
hakiki m aksadı göz önünde tutulm adan ve orduda çok  m uvaf
fa k  olmuş ehliyetli b ir general olduğu da nazara alınm adan 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu m addesinin B fıkrasına tevfikan  
em ekliye ayrılm asında isabet bulunm adığını beyan la hakkm - 
daki tekaütlük işlem inin kaldırılm asını ve tekrar tavzifin i ve 
m üktesep haklarının da bu arada m ahfuz tutulm asını istem ek
tedir.

M illî Savunma V ekâletinin  cevabi yazısında : A skerî Şûra
dan 6 . V II  . 1949 tarihinde karar alınm ak suretiyle 10 Ekim  
1949 tarihinde, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu m addesinin B f ık 
rasına tevfikan  em ekliye sevk edilm iş olan d ilekçin in  tekrar 
tavzifine im kân bulunm adığı bildirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : D inlenen mümessilin verd iğ i izahata g ö 
re 306 doğum lu olan d ilekçin in  sicil talim atnam esinin 33 ncii 
m addesinin son fıkrasına tevfikan  durum u A skerî Şûraca ince
lenmiş ve neticede bahis m evzu 39 ncu m addesinin B fıkrası 
hükmünün kendisi hakkında da uygulanm asına k arar veril
mesi üzerine vekâlet bu baptaki takdir hakkını kullanarak m u
m aileyhi m ezkûr fık ra  gereğince em ekliye sevk etmiş bulun
masına ve tesis olunan bu m uam elenin iptalini m ucip  b ir  sebep 
görülem em esine binaen, vâki talep  ve şikâyetin redd ine itti
fakla karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

8030 12 . I  . 1954

13202/12150 llâşim  Niş. 
12331/11557 Emekli A lbay.

Ortaokul karşısı 
F idan So. No. 21. 
Cebeci - Ankara.

(Dilekçe özeti : Emeklilik işlemi
nin kaldırılması hakkında).

D ilekçi : T erfi Kanununa göre  m uayyen m üddetin  sonu 
olan 30 . V III  . 1949 tarihinde tuğgeneralliğe terfi ettirilm esi 
lâzım gölirken yolsuz olarak 5434 sayılı Kanunun 39 ncu m ad
desinin B fıkrasına tevfikan  em ekliye sevk edild iğinden  bah- 
sile, bu m uam elenin iptalin i ve tekrar tavzif edilerek  hakları
nın iadesini istem ektedir.

M illî Savunm a V ekâletinin  cevabi yazısında- 1949 sicili 
m enfi hüküm lü olm asından dolay ı terfi ettirilem em iş olan 
dilekçin in 5434 sayılı K anunun 39 ncu m addesinin B fıkrasın a 
tevfikan  em ekliye sevk edilmiş bulunm asında bir yolsuzluk  ve 
isabetsizlik görü lem ediği bildirilm ektedir.

G örülen lüzum üzerine celbedilen tem silci d e : Dilekçinin! 
1949 yılında ald ığı sicilin  üst rütbe için m enfi hüküm lü olm a
sından dolayı em salleri g ib i m ezkûr 39 ncu m addenin B f ık 
rası m ucibince 10 Ekim  1949 tarihinde em ekliye sevkedildiğini 
ve esasen vazifede kalm ış olsaydı yaş haddini 1951 y ılında



Dilekçe
No.

1325/1234
6672/6161

14586/13417
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Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

bitirm iş olacağın ı beyan ve yapılan m uam elede b ir yolsuzluk 
bulunm adığını ifade etmiştir.

Gereği düşünüldü : T etk ik  dilen sicil dosyası m ünderecatını 
m iieyyit olan vekâlet cevabına ve tem silcinin de beyan ve ifa 
desine göre d ilekçi hakkında tesis olunan m uam elede b ir y o l
suzluk bulunm adığından m um aileyhin bu bapta vâki talep ve 
şikâyetinin reddine ittifak la  karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8031 12 . I . 1954

(Dilekçe özeti : Emeklilik işlemi
nin kaldırılması hakkında).

D ilekçi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu m addesinin B fık rası
nın hakkında garaza m üsteniden uygulanm ış olduğunu beyan
la, bu m adde gereğince yapılan em eklilik işlem inin kald ırıl
masını ve tekrar tavzif edilerek bütün haklarının da iadesini 
istem ektedir.

M illi Savunma V ekâletinin cevabi yazısında : Askeri Şû
radan karar alınm ak suretiyle m ezkûr 39 ncu m addenin B f ık 
rası gereğince em ekliye sevk edilen d ilekçin in  tekrar tavzifine 
imkân bulunm adığı bildirilm ektedir.

Görülen lüzum üzerine celbedilen vekâlet tem silcisi de : D i
lekçinin Erzurum  M evkii M üstahkem  K om utam  iken a ld ığı si
cilin üst rütbe için  m enfi hükümlü olm asından dolay ı kondisi- 
nin geri hizmete a lındığını ve bu sırada 5434 sayılı Kanunun 
39 ncu m addesinin B fıkrası m ucibince em salleri g ib i em ekliye 
ayrıld ığm ı ve A skerî Tem yiz M ahkem esinde bu m uam eleye m â
tu f olarak açmaş bulunduğu dâvanın da  süre aşımı noktasından 
reddedildiğin i ve 1309 doğum lu olm ak hasebiyle şayet vazifede 
kalsaydı 1953 yılında yaş haddine uğram ış bulunacağını beyan 
etmiştir.

G ereği düşünüldü : T etkik  olunan sicil dosyası miindere- 
catı, gerek  vekâletin cevabım , gerekse mümessilin boyan ve 
ifadesini m üeyyit bulunm asına göre d ilekçi hakkında tesis o lu 
nan m uam elede bir yolsuzluk görülem ediğinden m um aileyhin 
bu m uam eleye karşı ileriye sürdüğü şikâyetin reddine ittifak la  
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8032 12 . 1 .1954

Fahri Ateşalp. 
Emekli Tümgeneral. 
Yeııi Mahallede 
5 nei Durak F ırın 
Cad. No. 90.
Ankara.
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13650/12979 İbrahim  Ökten.
Emekli Tuğgeneral. 
Büyükparm akkapı
Çu'kurluçeşnıe So. 
No. 2<) (¡üven Aj>. 
Daire 3.
Beyoğlu - İstanbul.

(Dilekçe, özeti: Emeklilik işlemi
nin iptali hakkında).

D ilekçi : S icil âm irinin hissiyatına uyarak v erd iğ i m enfi 
sicil üzerine tekaüt edild iğ in i ve m âruz kald ığı iftiranın  da 
bunda âmil olduğunu beyandan, y ap tığ ı hizm etleri ve m azhar 
olduğu takd ir ve taltifleri, ik tidar ve ehliyetini anlattıktan 
sonra, hakkındaki em eklilik işlem inin kaldırılm asını ve 30 . 
V I I I . 1946 tarihinden m uteber olm ak üzere tuğgeneralliğe 
yükseltilm esini ve sair haklarının da m ahfuz tutulm asını iste
m ektedir.

M illi Savunm a Vekâletinin cevabi yazısında : D ilekçi hak
k ında verilen sicillerin üst rütbe için  m enfi hüküm lü olm asın
dan dolayı kendisinin tuğgeneralliğe te rfi ettirilem ediği ve esa- 
sen bu bapta açmış otduğu dâvanın A skeri Tem yiz M ahkem e
since esastan reddedilm iş bu lunduğu ve mâruz kaldığından bah
settiği iftiranın  tekaütlüğüne âmil olduğu  yolundaki iddiasının 
vârit bulunm adığı ve m enfi sicillerin devam  etmesi yüzünden 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu  m addesinin B fıkrası m ucibince 
em ekliye sevk ed ildiği ve hakkında yapılacak  b ir işlem  görü le
m ediği bildirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : T etk ik  olunan sicil dosyası m uhtevası
na, vekâletin yukarıya alınan cevabına ve tem silcinin m ezkûr 
dosya m ünderecatına atfen verd iğ i izahatın m ahiyetine naza
ran tesis edilen m uam elede bir yolsuzluk görülem ediğinden d i
lekçinin  bu m uam eleye karşı ileriye sürdüğü iddia ve şikâyetin 
reddine ittifak la  karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8033 12 . 1 .1954

Reis Sözcü Kâtip
M araş Trabzon Elâzığ Gümüşane

Abdullah Aytemiz Salih Eseıd Alperen Ffâmit Ali Yöney Ahmet Kemal Varınca

Maraş 
Salâhattin Hiidayioğlu

Seyhan 
Salim Serçe

Y ozgad  
Yusuf Karslıoğlu

Zonguldak 
Kifat Sivişoğhı
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13398/12491 Sedat Giiner.

T  ü rk iye Cam lı ur iy  eti 

Em ekli Sandığı 

Talısis İkinci 

M üdürü .

A nkara.

(D ilekçe özeti : M aliye Vekâleti ve 
D evlet Şûrası 5 nci Dairesince;  
5434 sayılı Kanunun 9 ncu madde
si yanlış imal ve tatbik olunmak 
suretiyle mâruz bırakıldığı mağdu
riyetin  telâfis hakkında).

D ilekçi : 4621 sayılı Kanuna tevfikan  ve 2 üst derece ola
rak  almaKta bulunctugu 625 lira  aylık  ücretle  çalışm akta ol^ 
dugu m ülga B elediyeler Tekaüt band ığı m uhasebe m udur mu- 
avm lıginuen naklen tayin k ılınd ığ ı T ur Kıy e Cum huriyeti E m ek
li bunun, ı tahsis iıan ci m üdürlüğüne; 54d4 sayılı Kanunun geçi
ci Y ncı ınadaesi m iaiına, bu ay ıik  aerecesi; dununda 550 hra 
ayıık ıa tayın edilm ekle yapılm ış olaıı hatan muameıe banuıi^ 
luare H eyetince ısıah ve kadrosunun 625 liraya yükseltilm esi
ne karar verilerek  M aliye Vekaletinin tasdiKiııa sunulduğunu,,

M ezkûr V ekalet tarafın dan ; gerek  zikrolunan m addeı ka- 
nuniyeye ay ları olarak  ve gerekse 9 ncu m addenin a fık rası 
ile tanınan kanuni salâhiyet haddi tecavüz olunm ak suretiy le 
tam am en kanuni olan m ezkûr kararın  tasd ik  olunm adığını.

Bundan başka açtığ ı iuari dâva ve y ap tığ ı tashihi karar ta 
lebinin de Bakanlık  m uam elesinin Sandıkça takabbül edilmiş 
bulunm ası ve davanın Sandık tarafından açılm ası icabedeceği 
ve tashihi karar iç in  de kanuni sebep bulunm adığı m ucip se
bebi ile reddedildiğini, halbuki Sandıkça ; M aliye V ekâletin in  
görüşünde ısrar etmesi halinde buna uyulm ak zorunda bu
lunduğunu, zira bahis konusu a fıkrasın ın  buna âm ir bulun
duğunu, buna rağm en her ik i makam ve m erciin  bu m addei 
kanuniyeyi anlayışta hatâ gösterd ik lerin i ifa de  ve beyanla iş
bu hatanın ıslahını ve Sandık Yönetim  Kurulunun kanuni b ir 
isabetle tanzim  etmiş olduğu 625 liralık  kadronun tasdik ed il
mesi ve fa rk ı m aaşlarının tesviyesi esbabının temin buyurul- 
m asını istem ektedir.

M aliye V ekâletinin  cevabi yazısında : M üktesep hakkı olan 
475 lira da, 4621 sayılı Kanuna tevfikan  ve tazm inat olarak; 
625 lira alm akta iken 5434 sayılı Türkiye Cum huriyeti Em ekli 
Sandığı Kanununun g eçic i 7 nci m addesi gereğin ce hizmet ma
hiyet ve ehem m iyetine göre tesbit edilmiş bulunan 550 lira< 
aylık  kadrolu  tahsis ik inci m üdürlüğüne tâyin  edilen dilekçin 
y e ; halihazır kadrosunun fevk m da  ve daha önce alm akta o ldu 
ğu  625 lira aylığ ın  verilm esine im kân bulunm adığı.

A ncak  625 liralık  bir k adroya tâyin  olunm ası halinde m ük
tesep hakkı ile fa rk ın  yeniden alınacak b ir kararnam e ile v 3- 
rilebileceği.

M üştekinin bu m evzuda açtığ ı idari dâva ile vâki tashihi 
karar talebinin de D evlet Şûrası 5 nci dairesi tarafından red 
dedilm iş olduğu bild irilm ektedir.

D osyada bulunan Yönetim  K urulu kararı ile, E m ekli San
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dığı Genel M üdürlülü ve M aliye V ekâleti ya z ıla n  d ilekçin in  
vaki beyanatını teyideder m ahiyette bulunduğu, bahis m evzuu 
D evlet Şûrası kararı da filh ak ika  «V esayet İdaresince yap ılan  
muamele dâvacının  mensup olduğu  idarece takabbül ed ild iğ i
ne ve aleyhine kaza m erciine m üracaatta bulunulm adığına g ö 
re ; M aliye B akanlığının  bu dâvada hasım 'm evkiinde olam ıya- 
cağm a binaen filh a l tetk ik  kabiliyeti olm ıyan dâvanın reddi-, 
n i» m utazamm ın bulunm aktadır.

E m ekli S andığı Genel M üdürlüğünün cevabi yazısında :
M üstedinin tâyininden önce tanzim ve m um aileyhin o tarih 

te m ülga B elediyeler Tekaüt Sandığı M uhasebe M üdür M uavin
liğ inde alm akta bu lunduğu 550 lira aylık  nazarı itibara ahn- 
m ak suretiyle tesbit olunan kadrosunun ; Sandığa g eçtiğ i sıra
da fiilen  alm akta olduğu 625 liraya yükseltilm esi halikındaki 
vâk i m üracaatı üzerine, görm ekte olduğu tahsis ik inci m ü
dürlüğü vazifesinin 625 lira kadro ücretli m uhasebe ik inci mü
dürlüğüne muadil, m ahiyeti ve iş hacm i bakım ından da ehem
m iyetli bulunması, keza 5434 sayılı Kanunun g eçic i 7 nci m ad
desi m uvacehesinde, Sandık Y önetim  K urulunca bu kadronun 
talep veçhile 625 liraya yükseltilip  M aliye V ekâletin in  tasdi
kine sunulduğu. V ek âletçe ; kadroların  şahsa göre  d eğil h iz
m etin m ahiyet ve vüsatm a göre  tesbiti icabedeceği m ucip se
bebine dayanılarak kabul edilm ediği, kararda ısrar edilm iş bu 
lunulm asına rağm en vekâlet noktai nazarında ısrar ettiğinden 
5434 sayılı Kanunun 9 ncu m addesinin a fıkrasına tevfikan  
bu görüşe bizzarur uyulduğu.

D ilekçi tarafından açılan dâva dolayısiyle gönderilen  ce
vabi lâyiha ile de «D âvacın ın  kanuna uygun görülen  dileğinin 
yerine getirilm esi için  elden gelen gayretin  sarfed ild iği, fakat 
vekâletçe kabul edilm em esi yüzünden talebin i s ’a fm a imkân 
bu lunm adığının» tebarüz ettirilm iş olduğu, keza D evlet Şûra
sının yukarda gösterilen  k ararı belirtild ikten sonra, Sandık 
görüşünün ise :

Y ukarda açık lan dığı üzere kadro tesbitinde yapılan hata
nın Sandıkça ıslah olunm ası vekâletin görüşüne dahi uygun 
bulunduğu halde tasd ik  edilm em iş bulunduğu ve bu suretle 
doğan  ihtilâ fın  5434 sayılı K anunun 8 nci m addesinin ç fık ra 
sında yazılı hususlarla ilg isi bulunm adığı için  aynı kanunun 9 
ncu  m addesinin b fıkrasına göre  D evlet Şûrasına intikal etti- 
rilem iyeceği zira m addenin a fıkrası ile yönetim  kurulunun M a
liye V ekilin in  tasvibine arz edilecek  kararların vekâletçe dü
zenlenm esinin istenebileceği, vekâletin görüşünde ısrar etmesi 
halinde Sandık kararının düzeltileceğin in yazılı bulunduğu.

Bu bakım dan D evlet Şûrasınca işin esası incelenip  ve halle
dilm eden bırakılm ış olduğu bild irilm ektedir.

4 . 1 .  1954 tarihh  toplantıda  şikâyetin tenkidinin  ’Komisyo
nun vazifesi dahilinde bulunup bulunm adığı hususu reye k o 
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nularak ; K om isyon R eisi A bdullah  Aytem iz, üyeden Hâmit 
Â li Y öney, Salim  Serçe ve Salâhattin H ü dayioğ lu 'n un  vazife 
dışı olduğu  hakkındaki reylerine m ukabil, d iğer 5 üyenin şi
kâyetin, M aliye V ekilin in  gayrikanuni olan dâva yoliy le  hal- 
ledilem iyen b ir  tasarrufuna m uzaf bulunm ası bakım ından tet
k ikinin  kom isyonum uzun vazifesi dâhilinde bulunduğu yolun 
da hâsıl olan ekseriyet kararı üzerine gereken izahat alınması 
için  davet edilen M aliye V ekâleti tem silcisi B ütçe ve M alî 
K on trol Umum M üdürlüğü M üşaviri M uhsin 19 . I . 1954 ta
rihli kom isyon toplantısında verd iğ i izahatta :

D ilekçinin  o tarihte hakkı m üktesep teşkil eden aylığının 
475 lira olup, 625 lira ay lığ ı 4621 sayılı Kanuna tevfikan  taz
m inat olarak alm akta bulunm asına binaen bu aylığ ın  kendisi için  
hiçbir hak iddiasına m esnet olam ıyacağı ve bahis konusu g e 
çici 7 n ci m adde ile de nitekim  hakkı m üktesep olan aylığın  
derpiş edilm iş bulunduğunu.

K ald ı ki, lâğv ı dolayısiy le açıkta kalan bu m emurun bir 
derece dun bir maaşla dahi tâyinine m evzuatım ızla cevaz veril
miş olduğunu.
Bundan başka Sandık kararlarının vekâletçe yapılan  tetkiki 
sırasında, Sandığın m alî takatinin da göz önünde bulundurul
makta olduğunu, bu bakım dan vekâletin  kanuni salâhiyet hu
dudunu aştığı yolun daki iddianın da vârit bulunm adığını belirt
miştir.

Gereği düşünüldü : 5434 sayılı T ürkiye Cum huriyeti Em ekli 
Sandığı Kanunu ile ; ilga  olunan sandıkların memur ve hiz
m etlilerinden Türkiye Cum huriyeti Em ekli Sandığında veya
hut bu sandıkların bağlı bu lundukları kurum lardan birinde 
vazifeye alınacak olanların, bu kanunun geçici 7 nci m adde
sine göre, alm akta bulundukları aylık larla  tâyinleri esası k a 
bul edilip  ve bu m adde hakkındaki g eçici kom isyon raporu  
ile de, alm akta oldukları aylık lar tabirine 4620 ve 4621 sayılı 
kanunlar gereğince verilen  tazminat ve kadro farkların ın  da 
dâhil bulunduğu, dolayısiy le m addenin fiilen  alınan aylık  de
recesini ifade ettiği teyit ve belirtilm iş bulunm aktadır.

D ilekçinin  eski vazifesinde 625 liray ı fiilen  almış bulunm ası 
bakım ından nakil m ahiyetinde bulunan yeni vazifesine de 
aynı aylık  derecesi ile tâyin i yukarıda  açıklanan m addei k a 
nuniye hükm ü iktizasındandır.

M ezkûr geçişi 7 n ci m adde hükmüne tamamen uygun g ö 
rülen Sandık Y önetim  K urulunun dosya arasında bulunan;
13 . I . 1950 tarihli ve b id ayeter yapılan yan lışlığ ın  ıslâhım  
mutazammın kararının M aliye V ekâleti tarafından ve yine 
bu kanunun 9 ncu m addesinin a fık rası ile tanınan ve Sandı
ğın  ancak kanun ve tüzük hüküm lerine uygun görülem iyen ka
rarlarının tasdik edilm iyerek düzeltilm esi için  iade etm ek sa
lâhiyetinin bu hâdisede istim alinde kanuni b ir isa b et.g örü le 
memiştir.
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Her ne kadar ih tilâ f D evlet Şûrasına intikal ettirilm iş ise 
de dâva bu m erci tarafından vesayet idaresince yapılan muame
le dâvacının  mensup olduğu dairece takabbül edüip  aleyhine 
kaza m erciine m üracaat da vukubulm adığına göre  dâvada M a
liye V ekâletine husum et teveccüh  etm iyeceği ve filh a l tetk ik  
kabiliyeti bulunm adığı m ucip sebebi ile reddedilm iştir.

S an dıkça ; kanunun 8 nci m addesinin a fıkrasında yazılı ve 
M aliye Vekâletinin tasdikm a arz olunm ası icabeden kararla
rın değiştirilm esi hakkm daki vekâlet görüşüne uyulm ası da 
kanuni b ir zaruret bulunm asına binaen d ilekçin in  ih tilâ f m ev
zuu olan durum unun m uallâkta kald ığı tezahür etm ektedir.

Y ukarda açıklanan kanuni ve hukuki sebeplere binaen d i
lekçinin talebinin kabulü ile T ürk iye Cum huriyeti Em ekli San
d ığında aylığa kesbi istihkak ey led iğ i tarihten itibaren ücret 
derecesinin 625 lira üzerinden tesbiti lüzum una Reis A bdullah  
A ytem iz ’in vazife ve esastan, yukarda adları yazılı üyelerin  sa
dece vazife  cihetinden vâki m uhalefetlerine karşılık  ekseriyet
le karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

8034 25 . I . 1954

Reis Sözcü Kâtip
Ala raş Trabzon Elâzığ Ankara

Abdullah Ay temiz llâmit Ali Yön ey Ömer Bilen

B alıkesir Gümüşane Kastam onu M alatya

Ali Fahri İşeri Ahmet Kemal Varınca Muzaffer Âli Mi'ıhto Abdiilkadir özbay

Tokad 
Ahmet Gürhan

Y ozgad  
Yusuf Karslıoğlu
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.12062/11208 Leon N. Taranto. 
12480/11595 Türarslan. 
15997/14940 Alalem ci Han. 
20596/19158 No. 16 Yenipostane 
16042/14985 yanında.

İstanbul.

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dileşçe özeti : Bâzı kimselerden 
şikâyet).

D ilekçi : A şağıdaki kairar kısm ında m ünderiç sebeplerden 
dolayı, yine bu kısım da a d la n  yazılı olanlardan şikâyet etmekte 
ve bunların D ivanı Â liye şevklerini istem ekle beraber, hukuki 
m ahiyette bâzı talepleri de derm eyan eylem ektedir.

A dalet Vekâletinin cevabi yazışım la : Bu hususta m uhakkik 
tarafından tanzim  olunan raporun m uhtevası hulâsaten tekrar
landıktan sonra, kazai yollarda tabiî seyrini takip ederek netice
lenmiş ve katiyet kesbetmiş olan bir hüküm  dolayısiy le ilg ili 
yarg ıç  vs Y argıtay  m ensuplan hakkında yapılacak bir işlem 
bulunm adığı sonucuna varıld ığ ı bildirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : İstan bu l’da oturan Leon Taranto Türas- 
lan tarafından verilip  R iyaset M akam ından kom isyonum uza 
havale buyurulan 17 . 1 .1952 tarihli d ilekçede ezcümle : B orç
lar Kanununun 21 nci m addesine m üsteniden H alil Bezm en ve 
M ahdum ları Şirketi aleyhine açılmış olan gabin dâvasını riıyet 
ve hükme raptetm iş hulunan İstanbul İk inci T icaret M ahkem esi 
H eyetinden Reis M üfit E rkuyum cu ile Â zadan Hikm et S an car’m, 
gerek  bu dâvanın görülm esi gerekse hükme bağlanm ası sırasında 
görevlerin i ihmal ve suiistim al ettikleri gibi, m ezkûr dâvaya 
m iitaallik hükmü temyiz yolu  ile inceliyen ve Y arg ıtay  T icaret 
Dairesi H eyetini 'terkip ve teşkil eden zevattan Başkan Faiz 
Y örü koğlu , âzadan Kem al K ovacı, F âzıl Suruçbay ve A li U M  
Parın da m em uriyet vazifelerin i kötüye kullandıkları, eski A d a 
let Bakanı A li Rıza T ü re l’in tesir altında kalarak bu dâva mü 
nasebetiyle bâzı hareketlere başvurduğu, Tem yiz M ahkemesi 
eski B irinci Reisi H alil Ö zyöriik ’ün ise yine bu işte görevin i 
keza kötüye kullanm ış bulunduğu iddia ve bu baptaki deliller
le suç unsurlarının M eclis tahkikatı sırasında etra flıca  arz ve 
izah edileceği beyan olunm akta ve Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 61 nci m addesi gereğince D ivanı Â linin kurulm ası ve y u 
karda adları yazılı zatların bu Divana, yargılanm ak üzere şevk
leri tale^edilm ektedir.

D iğer taraftan  yine m ezkûr d ilekçede ve m ütaakiben veri
len 7 . I I . 1952 ve 20 . X I I . 1952 tarihli istidalarında da : K en
dilerine ait işte m evcut kanuni m âniler dolayısiyle Tem yiz T i
caret Dairesi H eyeti tecekkiil etmiş sayılam ıyacağından, bu 
dairece tashihi karar y o liy le  verilen tasdik kararm a m uta bir 
karar nazariyle bakılam ıyacağı ileri sürülerek, m ezkûr daire
nin bahis m evzuu gabin dâvası hakkındaki ilk  bozm a kararı
nın m uteber sayılm ası ve iadei m uhakeme talebinin de kabulü 
istenm ektedir.

Gizli oturum da dinlenen şikâyetçi Leon Taranto, yukarda 
hulâsaten zikredilm iş olan talep ve m üddeiyatını tavzih ettik 
ten sonra, burada açıkça tekrarında m ahzur görülen, fakat ica 
bında Umumi H eyetin de ıttılaına arz edilecek olan çok  şayanı
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Reis 

M araş  

Abdullah Aytemiz

Güm iişane 

AJımct Kemal Yarınca

Yozgad  

Yusuf Karslıoğlu

dikkat ve ehem m iyet bâzı ifşaatta bulunm uştur.
Gerek zikri geçen  d ilekçeler m ünderecatm dan gerekse şikâ

yetçin in  verd iğ i şifahi izahattan anlaşıldığına göre, hakların
da şikâyet vâki olan zevatm  bir kısm ına rüşvet alm ak, cüm le
sine de görevlerin i ihmal ve suiistim al etm ek g ib i suçlar isnat 
olunm aktadır.

Einaenaleyh, bu m evzular üzerinde inceden inceye yaptığı 
tetk ikat neticesini ve d ilekçin in  çok  şayanı d ikkat ve ehemmi 
yet telâkki edilen beyan ve izahını nazara alan ve doğrudan 
doğru ya  tahkikat icrasına da vazife li bu lunm ıyan kom isyonu
muzca, içtü zü ğü n  177 nci m addesinin son fıkrası gereğince, 
iddia ve şikâyet olunan hususlar hakkında tahkikat icrası lüzu
munun Y üksek M eclise arz ve teklifine ittifa k la  karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8035 26 . 1 . 1954

Sözcü K âtip

Trabzon E lâ z ığ  Çorum

Salih Esad Alperen llâmit Ali Yöney Hüseyin Ortakcıoğlu

Kastam onu Seyhan To kad

Muzaffer Âli Mühlo Salivı Serçe Ahmet Gürhan

Zongu ldak  

Iiifat Sivişoğlu

(D ilekçe sayısı : 104)



B. M. M. Matbaası
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4514/4262 Iîcşit Tutuk. (Dilekçe özeti : Karayazı Kazası
B a y ra k ta r K ö y ü n 

de.

K arayazı.

Kaymakam ve Mahnüdüründen 
şikâyet).

D ilekçi: Karayazı Kazası baytar m emurunun saati mesai dâhi
linde Hüküm et merdiveninden Cum huriyet Âbidesine kurşun at
mak suretiyle âbideyi zedelediğin i ve K aym akam  H ikm et 
Ok:; ılıı 'de vâki müracaatına rağm en m um aileyh hakkında hiç
b ir  takibatta bulunulm adığı g ib i bu hâdiseyi bilâk is terv iç etmiş 
bulunduğundan, gerek bu hâdise dolayısiyle ve gerekse kaza 
m alm üdürü de dâhil bu şahısların m ürteşi ve m ürtekip  bulun
m aları bakım ından gereken tahkikat ve takibatta bulunulm ası
nı istem ektedir.

M aliye V ekâletinin  cevabi yazılarında : E rzurum  V aliliğ in 
den alm an m alûm ata nazaran M alm üdürü T ev fik  A lparslan ile 
Kaym akam  haklarında icra olunan m uhakem e neticesinde : 
îlıbar olunan rüşvet suçunun bir isnattan ibaret bu ’ unduğu an
laşılıp bsraetlerine karar verilm iş olduğu, ilâm ın tasdikli bir ö r 
neğinin gön derild iğ i d iğer iddianın da taallûkuna binaen İçiş
leri V ekâletince tetkik  ve tahkik ettirilm esi b ild irilm ektedir.

tçr.leri V ekâletinin cevabi yazısında : 1950 tarihinde vuku- 
bu ’ an m ezkûr kurşun atma hâdisesinden d o la y ı; veteriner sağ
lık  memuru hakkında m eni muhakeme k a ra n  verilip  ve bu k a 
r a n a  v ilâyet idare heyetince de tasdik edilmiş bu lunduğu b il
dirilin etkedir.

Gereği düşünüldü : Ş ikâyet konu ları ha k k ın d a ; icabeden 
kanuni m uam elelerin yap ıld ığ ı anlaşılması itibariy le  kom isyo
numuzca a y n ca  bir muamele ifasına mahal görülm ediğine k a 
rar veri'd i.

K arar No. K arar tarihi

8036 18 . I . 1954
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7084/G540 Saime Cem il Topuz 

7612/7047 ve ar.

Menemen Cad.

1595 So. 259 No. 

Turan  - İzmir.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : İzmir’in Turan 
mevkiinde mevcutlara ilâveten ma
yi mahrukat depolan yapılmasına 
müsaade olunduğundan şikâyet). 

D ilekçiler : İzm ir K örfezin in  sayfiye  m ahallini teşkil edip ve 
meskûn bulunan Turan m evkiinde; m evcutlara ilâveten Türk 
Petrol Şirketi tarafından dar b ir sahaya yaptırılm akta 
olan bencin ve gaz depolarının bura sâkinlerinin can ve mal 
em niyetini tehlikeye koym akta, keza her an ik inci bir Sütlüce 
fâciasm ın vukuu melhuz bulunduğu halde, m ezkûr tesislerin 
inşasma her nasılsa m üsaade edilm esindeki isabetsizlikten şikâ
yet ederek ; kendileri için  hayati ehem m iyeti haiz olan bu m ev
zuun mahallen inceletilm esini istem ektedirler.

iç işleri Vekâletinin cevabi yazılarında : E trafında memnu 
mıntaka, fabrika, ve akar yak ıt d epola n  ve cephane sığm ak
ları bulunan mezkûr sahanın imar plânının henüz yapılmamış 
bulunm ası bakım ından filhakika bu tesislerin inşasm a m üm a
naat olunm adığı g ib i bu sahadaki halk için de bir tehlike m ev
cut o ld u ğu ; ancak bü yük  m asraflar ihtiyar olunarak ve m ü
him m aksatların temini gayesiyle inşa ve tesis olunmuş bulunan 
m ezkûr tesislerin başka b ir  mahalle naklolunm alarına da imkân 
görülem ediği, ancak em niyet sahası dâhilindeki binalar boşal
tılm ak suretiyle bu mahzurun önüne geçileb ileceği ve nitekim 
Petrol O fisi tarafından tehlikeye mâruz binaların satmalınma- 
stna teşebbüs edild iğ i bildirilm ektedir.

M ezkûr m ayi m ahrukat d epolannm  bu m ıntaka sâkinleri 
için teklike teşkil eder m ahiyette bulunduğu bildirilm esine g ö 
re ; bunların tesisini de 1580 sayılı Belediye Kanunu ve gaz d epo
ları hakkındaki nizamnamenin alâkalı hüküm lerinin, dolayı- 
siyls halkın sıhhat ve selâm etinin nazafı itibara a-m ıp alınm a
mış olduğu, keza ne g ib i ön leyici tedb irler a lındığı hususları
nın sorulm asını kararlaştıran kom isyonum uzun bu baptaki tez
keresine karşılık  aynı vekâletten alınan ik inci işarda :

Turan m evkiinin deniz ve hava yollarının  kavşak nokta
sını teşkil etmesi ve je o lo jik  bakım dan da şehrin gelişmesine 
m üsait bulunmaması yüzünden sanayi m ıntakası olarak tesbit 
olunduğu, bu tesbite istinaden 2290 sayılı Kanunun 11 nci m ad
desi uyarınca sınai tesislerden başka her hangi bir inşaata m ü
saade edilm em ek suretiyle hususi m eskenlerin zamanla bu teh
likeli m m takadan uzaklaştırılacağı, bugün için vukuu melhuz 
ön leyici tedbirlerin  de alınmış bulunduğu bildirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : V ekâlet cevabına göre vâki talep üzeri
ne kom isyonum uzca yapılacak bir muamele olm adığı, bu mınta- 
ka sâk in lerirden hukuku m uhtel kılınanların ayrıca kaza m er
ciine m üracaatta dahi m uhtar bulunduklarına k a ra r  verildi.

K arar No. K arar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

8037 18 . I . 1954
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11570/10758
13838/12886

Dilekçe
No.

1 1 7 4 0 /1 0 9 2 2

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

K âm ile  K aya  

Ç ulha lar Köyünde  

Nallıhan.

Mesut Güngör 

Galata K a la fa t Y e ri 

K ürkçükap ı Cad. 

No. 6.

Kaynakçı .

İstanbul.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Kocası müteveffa 
İsmail’e ait maluliyet aylığının 
ödenmesi hakkında).

D ilekçi : Çanakkale M uharebesinde yaralanıp Ram i Askeri 
Hastanesinde tedavi gördü kten  sonra, 1331 y ılında köyüne 
dönmüş olan kocası İsm ail’in ; sağlığında, işbu m âlûliyetini mü- 
beyyin  yedindeki raporlarla m ahallî askerlik şubesine m üra
caat etmiş bulunduğu halde evrakı zayi edilmiş olduğundan d o 
layı kanuni hakkım  alamadan vefat ektiğini belirterek, suretle
rini eklice takdim  ettiği vesaika tevfikan  ödenm em iş olan mâ- 
lü liyct m aaşlarının kendisine ödenm esini istem ektedir.

M illî Savunm a V ekâletin in  cevabi yazılarında : İ lk  işarda 
M übrez vesaika nazaran şubeye m üracaat ettiği anlaşılan m ü
teveffaya  ne sebepten dolayı maaş bağlanm adığın ın tesbit ed i
l e m e d i  belirtilm ekte; kom isyonca vâki istizan üzerine, ahiren 
alm an tezkere ile de :

M üteveffaya ait olup ve D ivanı M uhasebatın 4 . X I I  . 1953 
gün ve 102783 sayısı ile tescil edilen maaş ve terfih  zammına 
tekabül eden arazi senet ve bordrosunun M aliye V ekâleti E m ek
li İşleri M üdürlüğüne intikal ettirilm ek suretiyle dilekçinin 
dileğinin yerine getirilm iş olduğu bild irilm ektedir.

Gereği düşünüldü : V ekâlet cevabm a görre yerine getiril
d iği anlaşılan vâki talep hakkında kom isyonum uzca tâyini m ua
m eleye mahal görülem ediğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8038 18 . I . 1954

(Dilekçe özeti : Mağduriyetini tev
lit .eden 1337 küsur liralık cezalı 
muamele vergisinden şikâyet).

D ilekçi : D ükkânında bulundurduğu ve şehir cereyanından 
istifade etmek suretiyle işliyen kaynak cihazlarından dolayı ve 
bu cihazların m uharrik kuvvet olm adığı yopılan  b ir  umumi teb
liğle de b ild irild iğ i halde r e ’sen takd ir kom isyonunca adına 
1337 küsur liralık  cezalı M uam ele V ergis i tarholunduğundan 
ve bu m evzuda açtığı dâvanın da husumet noktasından Devlet 
Şûrası tarafından reddedildiğinden  bahis ve şikâyet etmekte ve 
vatandaşların m ağduriyetlerine mahal bırakılm am ak üzere alâ
kalı kanuna bir m adde ilâve edilmesini istem ektedir.

M aliye V ekâletinin  cevabi yazısında : D ilekçin in ; iş yeri 
hakkında düzenlenen 1943 tarihli zabıt varakası m ünderecatı
na ve 3843 sayılı Kanunun 50 nci m addesine tev fik an  tarh o lu 
nan vergi ve bu vergiye karşı yap tığ ı itirazlar d olay ısiy le; 
İtiraz ve Tem yiz kom isyon lan  ile D evlet Şûrası kararlan  ve 
tatbik  olunan haciz muamelesi safahatı belirtild ikten  sonra;

194^ y î’ ıv>drı ypp:!an kontrollarda im alâtla iştiga l eden bâzı
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

miiesseselerde şehir şebekesinden alm an elektrik  cereyanı ile 
işliyen kaynak  cihazları tesbit olunması üzerine durum un E k o
nom i ve T icaret Vekâleti teşkilâtındaki mütahassıslara inceleti
lerek, bunların bahis konusu 3843 sayılı Kanunun 12 nci m ad
desinde kasdedilen m uharrik kuvvetlerden olm adığı neticesine 
varılarak k ey fiy e t 1947 yılında İstanbul D efterdarlığ ına tebliğ  
olunduğu. D ilekçinin  miiessesesinde de kaynak cihazından baş
ka, b ir m otor kullanılm adığına göre, her ne kadar vergi ile 
tek lif olunmaması icabeder ise de yapılan tarhiyatm  bu teb liğ 
den önce yap ılıp  ve kaza mercilerin! d en d o geçm ek suretiyle ke
sinleştiği ve aynı durum daki d iğer kaynakçılarda vergiye tâ 
bi tu tu 'du kları cihetle m ezkûr vergin in  her hangi b ir suretle 
terk in in in  m üm kün bulunm adığı bildirilm etkedir.

Hatalı tarh iyatm ; vergi usul m evzuatı dairesinde r e ’sen 
ıslahı bakım ından ne düşünülm ekte olduğu hakkında yazılan 
tezkereye karşılık  aynı Vekâletten alınan ik inci cevabi yazıda :

Gerek, m ülga 3692 sayılı K anunda ve gerekse 5432 sayılı 
V ergi Usul Kanununun 115 nci m addesinde itiraz ve tem yiz k o 
m isyonlarından geçm iş o ’ an m uam elelerde vergi hataları bu 
lunduğu t lk d ird e  bu hatalar hakkında bu kom isyonlarca bir 
karar verilm em iş olması kaydı ile bunların düzeltileceğinin 
hükme bağlanm ış olduğu, ancak zikrolunan Kanunun 116 nci 
m addesinde tahakkuk zaman aşım ından sonra m eydana çıkarı
lan hataların diizeltilem iyeceğinin hükm e bağlandığı, gerek bu 
balam dan ve gerekse d ilekçiye ait olup ilişik olarak takdim  
ed 'len  tem yiz kom isyonu kararı ile iddialarının kabul edilm e
miş olduğu ve kanun tarifatı karşısında m ükellef hakkm daki 
vergide b ir m addi hatanın da kabul edi’ em iyeceği sebeplerine 
binaen bu m ükellefin  vergisin in  terkininin m üm kün görülem e
d iğ i bild irilm ektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkik i kaza m erciine ait olan vâki ta
lep hakkında kom isyonum uzca b ir  m uamele ifasına m ahal g ö 
rülem ediğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8039 18 . I  . 1954

(Bilekçe özeti : Ellerinden alınan 
toprakların yeniden kendilerine 
tahsisi ve teslimi hakkında).

D ilekçi : îp ta l olunan tapularının iadesini istem ektedir.
Başvekâletin cevabi yazısında : 3667 sayılı Kanunun 1 nci 

m addesinin B fıkrasına tevfikan  kendilerine toprak  verilerek  
adlarına tapulandırılan bu aile hakkında bilâhara yapılan b ir  
ihbarla ç iftç i olm adıkları ve iskân yerlerinde dahi oturm adık
ları iddia olunup ve tahakkuk etmesi üzerine Sağlık  V ekâleti

12520/11635 Ekrem  E re n  ve 

kardeşleri.

Normen Köyünde. 

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

12683/11788 Kem al Tokalaç.

P T T  Karşısında. 

Uşak.

12684/11789. Ahm et Tutal.

A k ö rü  Köyünde. 

Kaş - Antalya.

em irleri ile verilen bu arazinin tapu k ay ıtlan  terk in  edilm ek 
suretiyle geri alındığı.

A ncak  k öy  ihtiyar heyetince bu yolda  verilen ilm ühaberin 
tehdit altında verild iği, bu sebeple hila fı hakikat bu lunduğu bu 
kere teeyyüt etmiş ise de zikrolunan m addei kanuniyenin y ü 
rürlükten kalkm ış bulunm asına binaen bu toprakların  bu aile
ye tekrar geri verilm esine im kân görülem ediği. 4753 sayılı K a
nuna tevfikan  muamele ifasına kadar m evzuubahis arazinin 
d ilekçin in  elinde bırakılm ası hususunun valiliğe teb liğ  ed ild iğ i 
bildirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : H ilâ fı hakikat ilm ühaber tanzim  eden
ler hakkında kanuni takibat yapılm asının tabiî bu lunduğuna 
ve vekâlet cevabına göre talep hakkında kom isyonum uzca bir 
m uamele ifasına mahal görülm ediğine ve dilekçin in ayrıca  k a 
za m erciine dahi m üracaatta m uhtariyetine karar verild i.

K arar No. K arar tarihi

8040 18 . I . 1954

(Dilekçe özeti : PTT İdaresin
ce tekrar vazifeye alınması tıak- 
k/ında).

D ilekçi : P T T  idaresinde sicilli m em ur olarak çalışm akta 
iken askerlik vazifesini yapm ak üzere ayrıld ığ ın ı ve terhis olu 
nalı 4 y ıl g eçtiğ i ve tekrar b ir im tihana da tâbi tutu lduğu  hal
de kazanam adığından bahsile e l ’an m em uriyete alınam adığından 
şikâyet ederek evrakı im tihaniyesinin gözden  geçirilm esini iste
m ektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : K adro durum unun; 
terhis edilmiş bulunanların kâffesin in  tekrar hizm ete tâyinine 
müsait olm adığı, açık  kadrolara da açılan im tihanda m u vaffa 
k iyet gösterenlerden 120 sıra numarasına kadar olan ların  tâyin 
ed ilebildiği bildirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : M ahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında kom isyonum uzca b ir  muamele ifasına m a
hal görülm ediğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8041 18 . I . 1954

(Dilekçe özeti : Toprak 
nundan şikâyet).

komisyo-

D ilekçi : T oprak  kom isyonunca hakkı tasarrufunun ihlâl 
olunduğundan şikâyet ederek, bu m evzuda A n ta ly a  V aliliğ i
ne çektikleri telgrafın  celp ve tetk ik  buyurulm asını istem ekte
dir.

Başvekâletin cevabi yazısında : D evletin hususi m ülkiyetin-
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Dilekçe
No.

de olan arazi üzerinde hakkı tasarruf iddia eden d ilekçi ve d i
ğer bâzı şahısların m ahkem eye m üracaat etmiş bulundukları 
bildirilm etkedir.

Gereği düşünüldü : T etk ik i kaza m erciine ait olup ve m ah
kem eye dahi intikal etmiş bulunduğu anlaşılan vâki talep hak
kında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü m addesi m uvacehe
sinde kom isyonum uzca yapılacak bir muamele olm adığına ka
rar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8042 18 . I  . 1954

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

12685/11790 H atice Kanat.

E m ir ily a s  Köyünde. 

A fş in  - Maraş.

(Dilekçe özeti : Şehit maaşının 
ödenmesi hakkında).

D ilekçi : Kesilmiş o 1 an şehit maaşmın oğlu  esaretten dönün- 
ceye kadar ödenm esini istemektedir.

M illî Savunm a V ekâletinin  ve T ürk iye Cum huriyeti Em ekli 
Sandığı Genel M üdürlüğünün cevabi yazılarında : Hâlen sağ
d a n  oğlundan dolayı d ilek çiye ; bu aylığ ın  ve tütün ikram iye
sinin ödenm esine 5434 sayılı Kanunun 66 ncı m addesi m uvace
hesinde kanuni imkân olm adığı bildirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : M evcut kanun hüküm leri m uvacehesin
de vâki talep hakkında, kom isyonum uzca bir muamele ifasm a 
mahal görülm ediğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8043 18 . I . 1954

12686/11791 Mehmet Sönmez.

Y arg ıç Yard ım cısı. 

M uzaffer Sönmez 

yanında.

Nusaybin.

(Dilekçe özeti : Emeklilik ikrami
yesinin verilmesi hakkında).

D ilekçi : E m eklilik  ikram iyesinin verilm em esi m ünasebetiy
le D evlet Şûrasında açtığ ı idari dâva dosyasının tetk ik  bu yuru 
larak kanuni hakkı olan ikram iyesinin verilm esi hususunun k a 
rar a 'tına alınmasını istemekedir.

Türkiye Cum huriyeti Em ekli Sandığı Genel M üdürlüğü ya 
zısında :

D ilekçi : hakkında; 4085 sayılı Kanuna göre  ve 29 senelik 
hizmet m üddeti üzerinden yapılan em eklilik m uam elesinde bir 
yanlışlık olm adığı bildirilm etkedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
m addesi m uvacehesinde kom isyonum uzca yapılacak b ir m uam e
le olm adığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8044 18 . I . 1954
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adi, soyadı ve adresi

12687/11792 M ustafa A yç in .

Kd. Yüzbaşı 1. Gm r. 

Muhafaza A layında, 

İzmir.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Bilekçe özeti : Açık maaşlarının 
ödev mesi halikında).

D ilekçi : V erilm iyen açık m aaşlarının ödenm esini istem ek
tedir.

Gümrük ve Tekel V ekâletinin  cevabi yazısında : D ilekçinin  
muhakemesinin devam ı m iiddetince kendisine yarım  maaş ola
rak öaenemiş olan aylıklarının d iğer yarısının  ödenm esine 1574 
sayılı kanun m uvacehesinde im kân görülem ediği b ild irilm ekte
dir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza m erciine ait bulunan vâki 
talep hakkında kom isyonum uzca b ir muamele ifasına mahal 
görülm ediğine karar verildi.

K arar No. K urar tarihi

8045 18 . I . 1954

12688/11793 Ahm et Çakar ve ar.

Şılıcaru llah  Mâh. 

Göçmenlerden.

Ilgın.

( Bilekçe 
dair).

özeti : İskân talebim

D ilekçiler : Yerleşm iş bulundukları Ilg ın  kazasında iskân 
olunm alarını istem ektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : İskân hakkm a sahip kim se
lerden oldukları tahakkuk ettiğ i takdirde em salleri ile b ir lik 
te ve bir an önce iskânlarının tem ini hususunun K on ya  V alili
ğ ine yazıldığı bildirilm etkedir.

Gereği düşünüldü : M ahiyetine ve V ekâlet cevabına göre 
muamele ifasına mahal görülm ediğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8046 18 . I  . 1954

1 2 6 9 0 /1 1 7 9 5  A li Tavaslıoğlıı. 

tsm ailoğlıı. 
Denizli - T avas.

(Bilekçe özeti : Arazi dağıtılan şa
hısların Toprak Kanunu hükümle
rine aykırı hareket ettiklerinden 
şikâyet).

D ilekçi : K endilerine toprak  dağıtılm ış olanlardan b irçoğu 
nun kanunun açık  hüküm leri h ilâfına bu yerleri başkalarına 
satm ak ve devretm ek suretiyle bu kanundan m aksut olan g a 
yey i ihlâl eim ekte bulunduklarından şikâyet ederek bunların 
Hâzinece istirdat edilm esini istem ektedir.

B aşvekâlet cevabi yazısında : Ç iftçiy i topraklandırm a K a
nununun 57 nci m addesiyle m enolunan bu kabil hallerin vukuu 
halinde tapu kayıtlarının  hazine nam m a değiştirilm esi için  
m ahkem eye m üracaat edilm esi gererktiğinden kanuni icabm ın 
yapılm ası hususunun Denizli V aliliğ ine yazıldığ ı b ild irilm ekte
dir.

Gereği düşiinüM ü : V ekâlet cevabına göre m uam ele ifa-



sına mahal görülm ediğine karar verildi.
K a ra r  No, K a ra r  tarih i

8047 18 . I . 1954
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D ile k çe  D ilekçe  sa h ib in in
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe (keti : Mustafa Titani 
adındaki şalısın Tclsirt Köyünü 
adına tescil, ettirmiş bulunduğun
dan şikâyet) .

D ilekçiler : 50 senedenberi içinde iskân edilmiş bu lunduk
ları köylerin in  H aiznece M ustafa T itani adındaki bir şahsa sa
tılm ış ve bu kim senin m ahkem eye m üracaatla tescil için  hü
küm  istihsal etmiş olm asından bâhis ve şikâyet ederek hakları
nın korunm asını istem ektedir.

Ma iye V ekâletinin cevabi yazısında : Bu hususta yapılan 
sahte m uamele dolayısiyle tescile m âni olunduğu ve M ustafa T i
tani tarafından Kasine aleyhine açılan dâvanın Tem yiz M ah
kem esinde henüz derdest bulunduğu bild irilm ektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza m erciince İncelenm ekte olan bir 
m eseleye taallûk eden vâki talep hakkında kom isyonum uzca bir 
m uamele ifasına mahal görülm ediğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8048 18 . I . 1954

(Dilekçe özeli : Hakkında mütte- 
haz malıkcmc kararından şikâyet).

D ilekçi : B ir isticar ih tilâ fı dolayısiyle verilen  tahliye ve 
zararın tazm ini talebinin reddi, keza tahliyeye rağm en bedeli 
icarın tahsili m evzuundaki mahkeme kararlarındaki haksızlık
tan ve vâk i m üracaatlarına karşı alâkasızlık gösteren A dalet 
V ekâ 'etinden  şikâyet etmektedir.

A dalet V ekâletinin  cevabi yazısında : İcra  ve İflâs K anu
nu hüküm leri dairesinde yapılan  m uam elelerde b ir yolsuzluk 
bulunm adığı bildirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : Kasa m erciince incelenerek karara bağ
lanmış olar. m evzulara taal ûk eden vâki şikâyet üzerine T eşki
lâtı Esasiye Kanununun 54 ııcii m addesi m uvacehesinde kom is
yonum uzca yapılacak bir muamele olm adığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

12691/11796 Salih  Korkm az.

M ahm utpaşa Okul 

öğretm eni 

Em inönü  - İstanbul.

12689/11794 Seyfettin ve ar.

Telsirt Köyünde. 

Viranşehir.

8049 18 . I . 1954
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Dilekçe
N o.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı vc adresi

12695/11800 A l i  E lbasan ve ar.

Akdem  Köyüne bağ! 

K ü rt  M alım utlu  ve 

A v c ıla r  köyleri 

Ceyhan.

(Dilekçe özeti: Çeltik Ekimine mü
saade olunmaması hakkında).

D ilekçi : Hazine arazisi üzerine çeltik  ekm ek istiyen  v ilâ 
yet M eclsisî Umumi Azası H ilm i Çam urdan’a müsaade verilm e
m esini istem ektedir.

Tarım  Vekâletinin cevabi yazısına bağlı Seyhan V a li 'iğ i tez
keresinde : Çeltik ekim i için  verilen m üsaadeye m evzu çeltik  
arazisinden 370 dekarlık  bir kısm ının Haizneye a id iyetine meb- 
ni te fr ik  ve topraksız çiftçilere  dağıtılm ış bulunduğu bild iril
m ektedir.

Gereği düşünüldü : V ekâlet cevabına göre vâk i talep  hak
kında kom isyonum uzca b ir muamele ifasına mahal görü lm ed i
ğ ine karar verLdi.

K arar No. K arar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

8050 18 . I  . 1954

12697/11801 ITascne İçmen.

Üsküdar Cad. No. 11. 

Erenköy - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Dul maaşının iade- 
ten tahsisi hakkında).

D ilekçi : 10 y ıllığ ı peşin verilm ek suretiyle kesilm iş olan 
dul aylığının , iki gözü  rüyetten  m ahrum  ve m uavenete m uhtaç 
b ir kimse bulunm asına m ebni iadeien tahsis edilm esini iste
m ektedir.

İçişleri V ekâletinin cevabi yazısında : V âki m âlû liyetin in ; 
maaşının kesild iğ i tarihte m evcut bulunduğuna dair ve  o tarih 
te alm aıı bir rapor veya vesaikle tevsik ve 1683 sayılı K anu
nun 54 ncii m addesine u ygu n  bulunduğu Sağlık Dairesince de 
tasdik ed ild iğ i takdirde d ilekçiye maaş bağlanabileceği b ild i
rilm ektedir.

Gereği düşünüldü : V ekâlet cevabına göre talep  hakkında 
kom isyonum uzca bir m uam ele ifasına m ahal görülem ediğine ve 
dilekçinin hini hacette kaza m erciine dahi m üracaatta m uhtari
yetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8051 18 . I . 1954

12700/11S01 M ustafa B içer ve ar.

Pancar Köyünde. 

Babaeski.

(Dilekçe özeti : Arazi talebi hak
kında).

D ilekçi’ er : 50 haneden ibaret k öy  halkının toprağa  olan ih
tiyacın ı belirterek, kendi köylerinde arazi dağıtım ına bir an ön 
ce başlanılm ası için kom isyona emir verilm esini istem ektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : D ağıtılabilecek  Hazine 
toprağı tesbit ed ild iğ i takdirde m uhtaç ç iftçilerden  hak sahibi 
olanlara bu yıl tevzi edilm esi hususunda Babaeski Kazasında
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

bulunan 10 numaralı toprak  kom isyonuna yazıldığı b ild irilm ek
tedir.

Gereği düşünüldü : M ahiyetine ve vekâlet cevabına göre vâ 

ki talep hakkında kom isyonum uzca bir muamele ifasına mahal 
görülem ediğine karar verildi.

K arar No. K a ra r  tarih i 

3052 18 . I . 1954

12703/11807 E y ü p  B ayraktar 

Karadeniz K ıv r ım  

So. No. 8/1. 

Unkapanı - İstanbul.

(Dilekçe özeti : IIükmolunan taz
minattan şikâyet).

D ilekçi : Çalışmakta olduğu Gümrük M uhafaza K om utanlı
ğ ı Deniz şoförlüğünden bu idarece verilm esi icabeden kışlık el
bisesinin verilm em esi yüzünden bizzarure ayrılm ış o ’ duğunu ve 
bu sebepten dolay ı verd iğ i taahhütnam eye dayanılarak iki a y 
lık  ücret tutarının kendisinden hükmen tahsil edilm ekte bulun
duğundan şikâyet etmetkedir.

Gümrük ve Tekel V ekâletinin cevabi yazısında : V erdiğ i ta 
ahhütname h ilâ fına 14 gün hizmet etitikten sonra vazifesini 
terketm iş bulunan d ilekçi hakkında alınan hükme istinaden 
tazminat olarak 182 liranın icra m arifetiyle tahsili cihetine g i
dilmiş bulunduğu bi!dirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza m erciince incelenerek karara ba ğ 
lanmış olan vâki talep hakkında kom isyonum uzca b ir muamele 
ifasına mahal görülem ediğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8053 18 . I . 1954

12705/11808 Y u su f K elepirci.

P. T. T. Ü cretli 

Te lgrafçıları 

Nam ına S icil No. 

1687.

I stanhul.

(Dilekçe zeti: Maaşlı kadroyu alın
ma isteği hakkında).

D ilekçi : P. T. T. ücretli telgrafçıların ın  alm akta oldukları 
ücretlerin azlığından tazallüm ühal ederek bunların maaşlı k ad 
roya geçirilm elerini veyahut ücretlerinin artırılm asını istem ek
tedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : 3656 sayılı K anu
nun 17 nci m addesi ve kadro im kânsızlığı m uvacehesinde tale
bin  is ’afm a im kân görülem ediği bildirilm etkedir.

Gereği düşünüldü : M ahiyetine ve vekâlet cevabına göre ta 
lep hakkında kom isyonum uzca bir muamele ifasına mahal g ö 
rülem ediğine karar verildi.

K a ra r  No. K a ra r  tarih i

8054 18 . I . 1954
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

12706/11809 Mehmet K ıvrak 
ar.
Savlak Köyünde. 

Kırıkhan - H atay

12711/11813 Karaakçay.

('eza E v in d e  . 

Ardahan.

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Kredi talebi hak- 
kındU).

D ilekçiler : Ziraat Bankasından kredi alabilm eleri iç in  emir 
verilm esini istem ektedirler.

E konom i ve Ticaret V ekâletinin  cevabi yazısında : B u köy 
m üstahsıllarının 1951 ve 1952 y ılları zirai ihtiyaçlarının karşı- 
şılanmış olduğu, ayrıca bir m iktar paranın da ikraz edilm ek 
üzere bulunduğu, tevziat neticesinde im kânı sağlandığı vakit 
gene de verileceği bildirilm etkedir.

Gereği düşünüldü : M ahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında kom isyonum uzca bir muamele ifasına m a
hal görülm ediğine karar verildi.

K a ra r  No. K a ra r  ta rih i

8055 18 . I . 1954

( Dilekçe özeti 
dair).

Tahliye talebine

D ilekçi : Kendisi ile evli bulunduğu H atice ad ındaki bir 
kızı cebren götürm üş olduğu iddia olunarak tevk if edilm iş bu
lunduğundan şikâyet ederek tahliyesi için  emir verilm esini iste- 
m 2'ktedir.

A dalet Vekâletinin cevabi yazısında : M um aileyhin tahliye
sine karar verilip  ve hâdisenin fa ili olarak Ardahan A ğ ır  Ceza 
M ahkem esinde muhakemesinin derdest bulunduğu b ild irilm ek
tedir.

Gereği düşünüldü : Kaza m erciince incelenm esi icabeden vâ 
ki talep hakkında kom isyonum uzca yapılacak  bir m uam ele o l
m adığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8056 18 . I  . 1954

12712/11814 N u ri M is ve ar.

Y o lla r  5. Bölge Md. 

Şube şefi 

Mersin.

( Dilekçe, özeti : Mühendislik hakla
rının tanınması hakkında).

D ilekçi:er : Teknik Okulun Tekniker kısm ından mezun bu 
lunmaları hasebiyle, m ühendis olarak yetiştirilm elerini temin 
için 4219 sayılı Kanunun birinci m addesiyle tanınan kursa d e
vam hakkının kendilerine de teşmil olunmasını istem ektedir
ler.

M illî E ğitim  Vekâletinin cevabi yazısında : Bu kısım  m e
zunlarından : m ühendislik bölüm ü birinci sın ıfının im tihanını 
verenlerin bu bölüm ün ik inci kısmına alınmakta oldukları bu 
itibarla liyakat sahibi bulunan teknikler için m ühendis olma 
im kânım n açık  olduğu, alınan netice bakım ından kurs açılm a
sının m uvafık  görülm ediği bildirilm ektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünü’ dü : M ahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vâk i talep hakkında kom isyonum uzca bir muamele ifasına ma
hal görülm ediğine karar verildi.

K aral No. K arar Tarihi

8057 18 . I . 1954

12714/11816 M ustafa Dem ir, 

ve ar.

D en izli Köyünde. 

U rla .

(Dilekçe özeti : Orman idaresin
den şikâyet).

D ilekçi : Tapulu zeytin lik  ve bağ yerlerindeki ağaç enkaz
larını toplam aya müsaade etm iyen Orman İdaresinden şikâyet 
etm ektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : D ilekçinin  huzuru ile 
yapılan k eşifte ; bu yeerlerin  Devlete ait çam koru  ormanı ol
duğu tesbit edi'm iş ve kendisinin de bu m evzudaki talebinden 
vazgeçm iş olduğu, zeytinlik ler için ayrıca  m üracaat ettiği tak 
dirde icabının yapılacağı bildirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : V ekâlet cevabına göre talep hakkında 
kom isyonum uzca bir muamele ifasına mahal görülm ediğine ve 
d ilekçin in  kaza m erciine dahi m üracaatta m uhtariyetine karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

8058 18 . I . 1954

12715/11817 Mehmet Tekdcm ir. 

14510/13518 Göm üngün Köyünde  

A lâettin  K ö y ü  eski 

İlkokul Başöğretme

ni.

A k k ış la  Bucak K a 

rakolu eliyle. 

B ü n yan  - Kayseri.

(Dilekçe
dair).

özeli : Yardım talebine

D ilekçi : Verem  M usabı olduğunu beyanla, hayır cem iyetle
rinden birinden ve k öy  öğretm enleri yardım  sandığından kendi
sine yardım  yapılm asını istem ektedir.

M illî E ğitim  V ekâletinin  cevabi yazısında : M um aileyhin 
m üddeti hizmetine göre  ve m âlûlen em ekliye sevk edilip ken
disine 385 liralık  bir ödem e yap ı'd ığ ı, halen öğretm enlikle alâ
kası bulunm adığı için  vekâletçe her hangi bir yardım  yapılama
yacağı bildirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : M ahiyetine ve V ekâlet cevabm a göre 
vâki talep hakkında kom isyonum uzca yapılacak bir muamele 
olm adığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8059 18 . I . 1954
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
' No. adı, soyadı ve adresi

12717/11819 Şevki Kökpar.
D. D. Y . .Şube 56. 
Şefi.
23305 sayılı. 
Diyarbakır.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : 10 yıllık muvakkat 
hizmetinin .emekliliğinde nazarı iti
bara alınması hakkında).

D ilekçi : 1929 dan 1938 y ılm a kadar D em iryolları inşaat iş
letm esinde geçen m uvakkat hizm etlerinin borçlandırılm ak su
retiyle em eklilik hesabına katılm adığından şikâyet etm ektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : B ayındırlık  V e 
kâletinden alınan cevaba nazaran, m um aileyhin zikrolunan teş
k ilâtta geçen hizm eti m uvakkat ve yevm iyeci bu lunduğu anla
şıldığından bu hizm etlerinden d olay ı kendisinin borçlandırılm a
sına kanuni im kân olm adığı bild irilm ektedir.

G ereğidüşünüldii : Tetkik i kaza m erciine ait olan vâk i talep 
hakkında kom isyonum uzca yapılacak  bir muamele olm adığına 
karar verildi.,

K arar No. Karar tarihi

8060 18 . I . 1954

12719/11821 M ehm et Civan ve ar.
Taflan K öyünde. 
Samsun.

(Dilekçe özeti : Samsun C. Savcı
lığının bir tamiminden şikâyet).

D ilekçiler : M ahkem e ve icra dairelerinde bulunan dosyala
rının, itim at ettikleri m uakkiplerine m uvacehelerinde dahi gös- 
teri'm ediğinden  ve bu husustaki baro kararı ve savcılık  tam i
m inden şikâyet ederek A vukatlık  Kanununun 23 ve 50 nci m ad
delerine m uhalif olan bu tamim in kaldırılm ası için em ir v er il
mesini ve m ezkûr m addelerin tefsirin i istem ektedirler.

A dalet V ekâletinin  cevabi yazısında : M ezkûr 23 ncii m ad
de de : A d lî m uam ele1 erin ve resmî dairelerdeki nizalı ve ihti- 
lâ flı islerin, baroya kayıtlı avukatlarca veyahut alâkalılar tara
fın dan bizzat takip  olunabileceği yazılı bulunduğu, aynı kanu
nun 34 ve 50 nci m addeleri ile de bu hükm ün teyiden ifade edil
d iğ i açıklandıktan sonra yap ı’ an m uam elede bu bakım dan gay- 
rikanunilik  olm adığı bild irilm ektedir.

Gere<ri düşünüldü : G erek V ekâlet cevabına ve gerekse k o 
m isyonum uzun tefsir tek lifinde bulunm aya yetk ili olmaması 
bakım ından vâki talep hakkında kom isyonum uzca b ir muamele 
ifasına m ahal görü lem ediğine ve dilekçilerin  kaza m erciine d a 
hi m üracaatta m uhtar bulunduk1 arın a karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8061 18 . I . 1954
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12720/11822 İbrahim Tuna 

ve ar.

Mogik Köyünde. 

Tercan.

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

(Dilekçe özeti : Borçlarının terkini 
hakkında).

D ilekçiler : Dağıtılan yem eklik buğday m ukabili Ziraat 
Bankasına olan borçlarının, kaza idare heyeti kararm a rağmen 
tasfiye edilm ediğinden şikâyet etmektedirler.

Ekonom i Vekâletinin cevabi yazısında : Taleplerin  3202 sa
yılı Banka Kanunu ve usulleri dairesinde incelenerek gerekli 
muamelenin yapılm ası için  mahalli ajansa talimat verild iği b il
dirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâk i talep hâk- 
kında kom isyonum uzca bir muamele ifasına mahal görülm edi
ğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8062 18 . I . 1954

İstanbul.

12721/11823 N ihat Savcı ve ar. (Dilekçe özeti : İhtiyarlık Sigorta-
Sıtm a Savaş Bölgesi undan fay d alan dirilmadıkların-
tşçi Müm essilliği. dan şikâyet).

D ilekçiler : İhtiyarlık  sigortasından faydalandırılm alarını 
istemektedirlar.

Sağlık ve Sosyal Y ardım  Vekâletinin cevabi yüazısında : 
V ekiller H eyetinin 11889 sayılı kararı ile ;
M evsim lik işlerden sayılan Sıtm a Savaş işçilerinin bu işle

rinden dolayı haklarında İhtiyarlık  S igortasının tatbikrna im 
kân bulunm adığı bild irilm ektedir.

Gereği düşünüldü : V ekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında kom isyonum uzca b ir muamele ifasına m ahal görü lm edi
ğine ve d ilekçinin kaza m erciine dahi m üracaatta m uhtariyeti
ne karar verildi.

K a ra r  No. K a rp r  tarih i 

8063 18 . I . 1954

12722/11824 Z iy a  Çetin. ( Dilekçe özeti : İskân yardımı ya-
H alitpaşa  Mah. pılması hakkında).
Mektep So. No. 16. 

Oom lik.
D ilekçi : M ülteci, m uhacir ve m uavenete m uhtaç bir kimse 

olduğundan bahsile sair göçm enler g ib i kendisine de iskân ya r
dım ında bulunulm asını istemektedir.

D evlet V ekâletinin  cevabi yazısında : Tertip ed ildiği yerde 
oturm ıyarak başka b ir yere gitm ek suretiyle serbest göçm en 
durum una göre geçen d ilekçiye im kân bulunduğu takdirde, 
2510 sayılı Kanunun 15 nci m addesine tevfikan  arazi ve ev y e 
ri verilm esi için  valiliğe yazıld ığ ı bildirilm ektedir.



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

12733/11825 Z ih n i özbay.

Dördüncü Süvari 

A la y ı Saraç Ustası'. 

Adapazarı.

Gereği düşünüldü : M ahiyetine ve vekâlet cevabına göre v â 
ki talep hakkında kom isyonum uzca bir muamele ifasına mahal 
olm adığına karar verildi.

K a ra r  No. Kfi ra r  ta r ih i

8064 18 . I . 1954

( Dilekçe özeti : Kesilen bir para
lını Emekli Sandığına devri hak
kında).

D ilekçi : Borçlanm a karşılığı olarak  kendisinden tahsil ed i
lip, sehven şahıs borcu  olarak alakonan 72 lirasının Em ekli 
Sandığına naklolunm asını istem ektedir.

M illi Savunma V ekâletinin cevabi yazısında : M ezkûr para 
nın Ziraat Bankası vasıtasiyle Em ekli Sandığına gönderilm iş 
olduğu bildirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : Y erine getirilm iş olduğu anlaşılan ta 
lep hakkında Kom isyonum uzca bir muamele ifasına mahal g ö 
rülm ediğine karar verildi.

K arar No. Karar

80G5 18 . I . 1954

12726/11828 Sahıhattin Yener.

M im arsinan I. i lk 

okulu öğretmeni .

(Dilekçe özeli : Ödünç para tale
bine dair).

D ilekçi : Sıhhi sebep dolayısiyle, 1950 yılında Em ekli S an
dığından talep etmiş bulunduğu ödünç paranın e l ’an ödenm e
miş olduğundan şikâyet etm ektedir.

M illî E ğitim  Vekâletinin cevabi yazısına bağlı Em ekli San
dığı Genel M üdürlüğü cevabi yazısında : D ilekçiye ait hava le
nin 17 . ITI . 1952 gün ve 45/932 sayılı fişle yazılm ış olduğu 
bildirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : Y erine getirilm iş olduğu anlaşılan vâki 
talep hakkında Kom isyonum uzca b ir  muamele ifasına m ahal 
görülm ediğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8066 18 . I . 1954

12730/11832 Fatm a Saadet C i

hangir.

Yeni Malı. Eski 

Karakol So. No. 27. 

B akırköy  - İstanbul.

(Dilekçe özeti : ladclcn maaş tah
sisi hakkında).

D ilekçi : B.efah vapuru hâdisesinde şehit düşen kocacı m a
kinist (em ekli üsteğm en) M ükerrem  C ihangir'den "dolayı, M ec
lis kararı dairesinde kendisine bağlanm ış olan ay lığ ın ; 1927 
sayılı M eclis k a ra n  ve 5795 sayılı Kanunun m aksadı v a z ın a  
m uhalif olarak kesilmiş bu lunduğundan şikâyet ederek, mez-



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

kûr karar ve kanunun yanlış imal ve tatbikına m ahal bırak ıl
mamasını istem ektedir.

M illî Savunm a V ekâletinin  cevabi yazısında : M ezkûr k a 
nunla : Bu faciada ölen asken  şahısların şehit sayılacağı ka 
bul edilmiş bu lunduğundan 1330 senesinde em ekliye ayrılıp  
ve bu vapur acentası tarafından sivil olarak istihdam  edilm ekte 
iken bu kazada ölen dilekçin in kocasın ın  şehit addedilm esine 
imkân görülem ediği bild irilm ektedir.

Gereği düşünüldü : M evcut kanun hükmü m uvacehesinde 
vâki talep haklım da kom isyonum uzca bir m uamele ifasına m a
hal görülm ediğine ve d ilekçin in  kaza m erciine dahi m üracaatta 
m uhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8067 18 . I . 1954

12732/11834 Satılmış Erbaş ve 
ar.
D. D. Y . Daire M ü
dürlüğünde. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : D. Demiryolları 
işçileri emekli sandığı ile alâkalı 
hizmetlerin Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına devri hakkında)

D ilekçiler : Halen T ürkiye Cum huriyeti Em ekli Sandığı 
ile alâkalı D evlet D em iryolları hadem elerinden olup, 1.IV . 1950 
tarihinde 30 . V  . 1951 tarihine kadar D evlet D em iryolları i ş 
çileri Tekaüt Sandığı ile alâkalı olarak  geçen hizm etlerinin 
Türkiye Cum huriyeti Em ekli Sand’ ğm a devredilm ek suretiyle 
bu m üddeti hizm etlerinin de tekaütlüklerinde nazarı itibare 
alınması esbabının tem in buyurulm asm ı istem ektedirler.

U laştırm a Vekâletinin cevabi yazısında : Y ürürlükte bu lu
nan m evzuata g ö r e ; bu  ik i sandık arasında aidat ve hizmet 
devrine im kân görülem ediği bildirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : V ekâlet cevabına göre v â k i taler* hak
kında kom isyonum uzca b ir  muamele ifasm a mahal görülm edi
ğine ve d ilekçilerin  kaza m erciine dahi m üracaatta m uhtar 
bulunduklarına karar yerildi.

K arar No. K arar tarihi

8068 18 . I . 1954

12733/11S35 Hüseyin Çanakçı, 
ve ar.
Bulgaristan göçmen
lerinden.
Edrem it.

(Dilekçe özeti : Mütedavil serma
ye verilmesi hakkında).

D ilekçiler: E v yaptırm ak üzere kendilerine verilm iş olan 
1 000 liraya ilâv eten ; Ziraat Bankasından borçlanm a suretiyle 
almış bu lunduklan  500 liralık  kredi b orç la n m  ödem eye m ukte
d ir bulunm adıklarını ifade ve beyanla, bu borçların ın  yardım  
faslımdan tediye edilm ek suretiyle tasfiyesin i ve sanatlarım  ifa  
edebilm eleri için de kendilerine m iktarı kâ fi m ütedavil sermaye 
verilm esini istem ektedirler.
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Dilekçe Dilekçe sahihinin

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

D evlet V ekâletinin  cevabi yazısında, : D ilekçilerin  m uhtaç 
bulundukları döner serm ayenin tem ini iç in  B alıkesir V aliliğine 
yazıld ığ ı bild irilm ektedir.

Gereği düşünüldü : M ahiyetine ve V ekâlet cevabına göra 
talep hakkında kom isyonum uzca bir m uam ele ifasına m ahal g ö 
rülmediğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8069 18 . I . 1954

12734/11836 Sait Y ıld ırım .
Yeni doğan Mah. 
Rüstemağa So. No. 
204.
Ankara.

(Bilekçe özeti : Ankara toptancı 
halinde kendisine bir yer gösteril
mesi hakkında).

D ilekçi : Belediyece yıktırılm ış olan A nkara T optancı halin
deki kahvehanesine m ukabil gene m ezkûr m ahalde kendisine 
başka bir yer gösterilm esini istem ektedir.

İçişleri V ekâletinin  cevabi yazısında : Devlet D em iryolları 
arasası üzerine yaptırm ış bulunduğn kahvehanesi y ıktırılm ış 
olan d ilekçiye başka bir yer gösterilm esine imkân görülem ediği 
bild irilm ektedir.

Gereği düşünüldü : M ahiyetine ve V ekâlet cevabına göre ta 
lep hakkında kom isyonum uzca tâyin i m uam eleye mahal görülm e
d iğine ve dilekçin in  şahsi hak noktasından alâkalı m ahkem eye 
m üracaatta m uhtariyetine karar verild i.

K arar No. K arar tarihi

8070 18 . I . 1954

12736/11838 Y usu f Gül ve ar. 
13550/12345 Kızılm esçit K öyün

den.
Pülüm ür.

(Bilekçe ze ti : Arazi talebine dair)

D ilekçiler : T oprağa m uhtaç k im selerden olduklarını belir 
terek kendilerine Muş V ilâyetin in  V a rto  Kazasının Bazıkân K ö 
yündeki me’trûk arazilerden toprak  verilm esini istem ektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : A d ı geçen  kazada henüz 
Ç iftçiy i Topraklandırm a Kanununun tatb ikm a geçilm ediğinden 
talebin şim dilik is ’a fm a im kân görü lem ediğ i bildirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : M ahiyetine ve V ekâlet cevabına göre  
talep hakkında kom isyonum uzca tâyin i m uam eleye m ahal g ö rü l
m ediğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8071 18 . I . 1954
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12737/11839 Mehmet Doğan 
M uhtar.
Deşt bucağında. 
Pülüm ür.

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

(Dilekçe özeti: Arazi isteğine dair)

D ilekçi : K öyleri halkının toprağa  olan ihtiyacını belirterek 
K iğ i veya T ercan kazalarında veyahut her hangi bir yerde ken 
dilerine arazi verilm esini istem ektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Ç iftçiy i Topraklandırm a 
Kanununun tatbik  ed ild iğ i yerlerdeki D evlet top rak la n  ancak 
o m ahal halkının ihtiyacına k â fi geldiğinden  bu k öy  halkının 
başka bölgelerde topraklandın lm alarm a im kân görülem ediği 
bildirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : M ahiyetine ve V ekâlet cevabına göre vâki 
talep hakkında kom isyonum uzca b ir m uamele ifasına mahal g ö 
rülem ediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8072 18 . 1 .1954

12742/11844 Haşan tskeçeli .
Y enidoğdu Mah. 
3 ncü So. No. 24. 
Babaeski.

(Dilekçe özeti : Oturmakta olduğu 
göçmen evinden çıkarılmaması 
hakkında).

D ilekçi : 1947 y ılında Y unanistan ’dan yurda gelen göçm en
lerden olv.p, başka b ir  göçm ene ait, işgal etmiş bu lunduğu evden 
bu kere çıkarılm ak istenild iğinden şikâyet ederek sair m uhacir
ler g ib i kendisine de iskân hakla tanınmasını istem ektedir.

B aşvekâletin cevabi yazısında : Tâyin  olunan kanuni m üd
det içerisinde m üracaat etmemiş olan dilekçinin iskân hakkının 
sâkıt olduğu bu bakım dan m ezkûr evin kendisine verilm esine 
im kân bulunm adığı bild irilm ektedir.

G ereği düşünüldü : V ekâlet cevabına göre, talep hakkında 
kom isyonum uzca b ir muamele ifasına mahal görülm ediğine ve 
d ilekçin in  kaza m erciine dahi m üracaatta m uhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

8073 18 . I . 1954

12743/11854 Ahm et înci.
Silbistan Köyünden 
Malatya.

D ilekçi : M uhtarın asılsız b ir  ihbann a dayanılarak adına 
tarholunan vergin in kaldırılm asını istem ektedir.

M aliye V ekâletinin cevabi yazısında : D ilekçi adına 2395 ve 
5423 sayılı kanunlara tevfikan  tarh ve tahakkuk ettirilen v er
g ilerin  İtiraz K om isyonunca da tasd ik  edilm ek suretiyle k ati
leştiği bildirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza m erciine ait olan vâki talep

(Dilekçe özeti : Adına tahakkuk 
ettirilen verginin terkini hakkın
da).
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

hakkında kom isyonum uzca yapılacak bir m uamele olm adığına 
karar verildi.

K arar N o. K arar tarihi

8074 18 . I  . 1954

12746/11848 Zehra Uçar.
Pazar Mah. Toroman 
So. No. 6.
Samsun.

(Dilekçe özeti : Ağabey sinin yur
da girmesine müsaade erdilmesi 
Jıakkkmda).

D ilekçi : V aktiy le  İr a n ’a nefyedilm iş bulunan ağabeysinin 
yurda gelm esine müsaade olunm asını istem ektedir.

İçişleri V ekâletinin  cevabi yazısında : Asayişi m uhil hal ve 
hareketleri ile ve eşkiyaya yatak lık  ettiğ inden  dolaya 1926 y ı
lında R om an ya ’ya  sınır dışı edilen İsk en d er ’in m uhtelif hile 
ve h u d ’alarla tekrar yurda girm esi üzerine son defa da  İra n ’a 
sınır dışı ed ild iğ i ve bir daha m em leketim ize gelm ek istemesi 
halinde kabul edilmem esi iç in  v ilâyetlere tamim  ed ild iğ i b ild i
rilm ektedir.

Gereği düşünüldü : V ekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında kom isyonum uzca bir muamele ifasına mahal görü lm edi
ğ ine karar verild i.

K arar No. K arar tarihi

8075 1 8 .1 .1954

12749/11851 Necm ettin Ünüvar. 
İnönü Mah. 
A ynelbarut So.
No. 11.
Bitlis.

(Dilekçe özeti : Tekrar bir memu
riyete tâyin talebine dair).

D ilekçi : H akkâri V ilâyeti Tahrirat Kalem i evrak k âtip li
ğinden askere ayrıld ığ ın ı ve terhisini m ütaakıp vâki m iitaaddit 
m üracatlarm a rağmen, tekrar bir vazifeye  tâyin edilm em iş bu
lunduğundan şikâyet etm ektedir.

İçişleri V ekâletinin  cevabi yazısında : D ilekçin in ; tâyinleri 
vilâyetlere ait bulunan tâli m em uriyetlerden açık  veya  açıla
cak  her hangi birine tâyin i hususunun B itlis V aliliğine tekrar 
ve ehem m iyet1 e yazıld ığ ı b ild irilm ektedir.

G ereği düşünüldü : V ekâlet cevabına göre talep hakkında 
kom isyonum uzca yap ılacak  bir muamele olm adığına karar v e 
rildi.

K arar No. K arar tarihi

8076 18 . 1 .1954

12752/11854 Mehmet Zeybek 
ve ar.
Belediye Başkam. 
Gülnar.

(Dilekçe özeti : Gülnar tapu me
murunun başka yere nakledilme- 
mesi hakkında).

D ilekçiler : A ltı ay önce Gülnar Kaza sana tâyin  edilm iş bu 
lunan tapu m emurunun yerin in  değiştirileceğin i haber aldık-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

lan ndan  teessür duyduklarım  ifade ederek nakli m em uriyet 
ettirilm em esini istem ektedirler.

Başevkâletin cevabi yazısında : A nam ur Tapu M em uru ile 
y erinin değiştirilm esi tek lif edilmiş olan Gülnar Tapu M emuru 
hakkındaki bu muam eleden bu m üracaat üzerine v ilâyetçe sar
fınazar edilmiş olduğu  bildirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : V ekâlet cevabına göre yerine getirilm iş 
o lduğu  anlaşılan vâki talep hakkında kom isoynum uzca b ir m u
am ele iafsm a m ahal görülm ediğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8077 18 . 1 .1954

(Dilekçe özeti : Kanuni istihkakı
nın verilmediğinden şikâyet).

D ilekçi : T âyin  ve istihdam  edilmiş olduğu Çorum  Erkek 
Sanat Enstitüsü bahçıvanlık  kadro m aaşının kendisine öden
m ediğinden ve hakkım  aradığı için  de vazifesine nihayet veril
d iğinden  şikâyet ederek tekrar aynı kadroya tâyin  edilmesini 
ve  noksan tediyeden  d olay ı alacaklı bu lunduğu 630 liranın da 
tediyesine em ir verilm esini istem ektedir.

M illî E ğitim  V ekâletinin  cevabi yazısında : 60 lira  aylık  
ücretle hadem eliğe tâyin edilmiş bulunan d ilekçin in  iddia et
tiğ i g ib i bahçıvanlık  kadrosuna tâyin  edilm ediği, esasen 
m ezkûr kadroda b ir başkasının istihdam  edilm ekte olduğu b il
dirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : V ekâlet cevabına göre vâk i talep hak
kında K om isyonum uzca b ir  muamele ifasına m ahal görülm edi
ğ ine ve şahsi hak noktasından dilekçin in  kaza m erciine dahi 
m üracaatta m uhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8078 18 . I  . 1954

(Dilekçe özeti : Yardım talebine 
dair).

D ilekçi : K ore T ürk Silâhlı K uvvetleri m eyam nda vazife 
görm ekte iken kaybolan  oğlundan d o la y ı; kendisine 100 lira 
nakdî yardım  yapılarak ancak 5 y ıl sonra aylık  bağlanabilece
ğinin  bild irilm iş bu lunduğundan tazallüm ühal ile bu m üddet 
zarfında da kendisine yardım da bulunulm asını istem ektedir.

M illî Savunm a V ekâletinin  cevabi yazısında : Bu g ib i kayıp 
ların yetim lerine aylık  bağlanabilm esi için  5434 sayılı K anu
nun 78 nci m addesinin son fıkrasına g öre ; kayıp lığ ı hükmo- 
lunduktan 5 y ıl zarfında bu durum un değişm em iş olması 
icabettiğ i b ild irilm ektedir.

G ereği düşünüldü : M ahiyetine ve  m evcut kanun hüküm-

12757/11853 Fatma Tek.
îsmetpaşa Mah. den. 
Bilecik.

12756/11857 Recep Teryaki.
Ulukavak Mah. 
B /9 .
Çorum.
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lerine göre  vâki talep  hakkında Kom isyonum uzca bir muame
le ifasına mahal görülem ediğine karar verildi.

Karar N o. Karar tarih i

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

8079 18 . I . 1954

(Dilekçe özeti : tskân talebine 
dair).

D ilekçi : Bulgaristan göçm enlerinden olup İstanbul veya 
Eskişehir vilâyetlerinden birinde iskân edilmesini istem ektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında iskân hakkını haiz göçm en
lerden olduğu takdirde dilekçinin adı geçen vilâyetlerden  bi
rinde iskânının tem ini için  bu v ilâyetler valiliklerine yazıld ığ ı 
bildirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre  vâki talep hak
kında Kom isyonum uzca yapılacak bir m uamele olm adığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8080 18 . I . 1954

(Dilekçe özeti : Arazi talebine 
dair).

D ilekçi : T oprağa olan ihtiyacın ı belirterek  Samsun, B a f
ra veya  Çarşamba kazalarında tevzie tâbi topraklardan m ik 
tarı k a fi kendisine de verilm esini istem ektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Z ik r olunan yerlerdeki da
ğıtım a tâbi toprakların , ancak buralardaki halkın  ihtiyacındı 
k â fi ve fazla  olm aması sebebi ile d ileğin  yerine getirilm esin^ 
im kân görülem ediği bild irilm ektedir.

Gereği düşünüldü : V ekâlet cevabına göre  vâk i talep hak
kında kom isyonum uzca yapılacak  b ir m uam ele olm adığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8081 18 . 1 .1954

(Dilekçe özeti : Mudurnu Ziraat 
Bankası müdüründen şikâyet).

D ilekçi : M udurnu Ziraat Bankası M üdürü O rhan ’ın zirai 
kredilerin  tevziinde k ey fî ve gayrikanuni hareket ettiğinden, 
şikâyet etmektedir.

E konom i ve T icaret V ekâletinin  cevabi yazısında : B ir m ü
fettiş tarafından yapılan incelem eye nazaran : A d ı geçen  m ü
dürün zirai kredi işlerini k öy  ih tiyar heyetleri ile temas et
m ek suretiyle ve bizzat, hassasiyetle takip ve tedv ir  etm ekte

12764/11865 A li Aksay
Camiikebir Malı, den 
Mudurnu.

1*2763/11864 İbrahim Semiz.
Boztepe Mah. de. 
E rivandede So. 
No. 5.
Trabzon.

12758/11859 M. A li Tunalı 
Bulgaristan göç
menlerinden. 
Eskişehir.
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bulunduğu yapılan  şikâyetin d e ; m üştekinin haksız bir kredi 
talebinin nazarı d ikkate alınmam asından dolay ı yapılm ış o l
duğu bild irilm ektedir.

Gereği düşünüldü : V ekâlet cevabına göre vâki talep hak
k ında kom isyonum uzca b ir m uamele ifasına m ahal görülm edi
ğ ine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

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

8082 18 ..1 .1954

12765/11866 Safiye Saruhan.
Ladom ukcbir K ö
yünden.
Arsen - Trabzon.

(Dilekçe özeti : 6 000 lira kredi ve
rilmesi hakkında).

D ilekçi : A ld ığ ı b ir fın d ık lık  borcunu ödem ek üzere Z i
raat Bankasınca, ipotek  m ukabili kendisine 6 000 lira ikrazatta 
bulunulm asını istem ektedir.

E konom i ve T icaret V ekâletinin  cevabi yazısında : Harice 
olan borcunu ödem ek üzere istediği bu paranın 3202 sayılı 
Kanunun 8 n ci m addesi m uvacehesinde dilekçiye verilm esine 
im kân görülem ediği bild irilm ektedir.

Gereği düşünüldü : M ahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında kom isyonum uzca bir muamele ifasına mahal 
görülm ediğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8083 18 . 1 .1954

12767/11868 A li öztürk.
M aliye Tahsilat V er
gi Memuru. 
Doğanşehir.

(Dilekçe özeti : Vergi Kontrol Me
muru Vehbi Aksu'dan şikâyet).

D ilekçi : V erg i memuru M ehm et Y ıldız hakkında yaptığ ı 
bir ihbann  tahkikine m emur edilen d efterdarlık  vergi kont
ro l memuru Vehbi A k su ’nun kendisine hakaret etm ek suretiy
le m em uriyet şeref ve haysiyetini rencide ettiğinden şikâyet 
etm ektedir.

M aliye Vekâletinin cevabi yazısında : M üstedinin vilâyete 
vâk i m üracaatı üzerine durum  tetk ik  ettirilip  ve adı geçen k on t
ro l m emurunun da m üdafaasının a ld ırıld ığ ı ve hakaret teş 
k il ettiği idd ia  olunan husus da açık landıktan sonra, müste- 
d iye  karşı bir hakaret vukubulm adığı neticesine varıld ığ ı b il
dirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : M ahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vâk i talep hakkında kom isyonum uzca b ir muamele ifasına ma
hal görülm ediğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8084 18 . 1 .1954



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

12769/11869 Musa Yılmaz. (Dilekçe özeti : Temyiz Mahkeme-
13164/12263 Savran Köyünden. sindeki bir dosyasının bir an önce

Çorum. karara bağlanması hakkında).

D ilekçi : Çorum A sliye  H ukuk M ahkem esinin 1950/46 sayılı 
kararını havi dâva dosyasının Tem yiz M ahkem esince b ir an 
önce tetk ik  ve neticelendirilm esini istem ektedir.

A dalet V ekâletinin  cevabi yazısında : Bahis konusu dâva 
dosyasının Tem yiz B irin ci H ukuk D airesinin 952/162 sıra n u 
marasında kayıtlı ve  halen derdesti tetk ik  bulunduğu b ild i
rilm ektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü  
m addesi m uvacehesinde vâki talep hakkında; kom isyonum uzca 
b ir muamele ifasına m ahal görülm ediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8085 18 . 1 .1954

12772/11870 Altunbaşak ve diğer 
köy muhtarları 
Erzincan.

(Dilekçe özeti : Altunbaşalı istas
yonuna su getirilmesi hakkında).

D ilekçiler : A ltunbaşak istasyonunun su ihtiyacını giderm ek 
üzere D evlet D em iryolları idaresi Bütçesine 6 600 liralık  b ir 
tahsisat konulm asını istem ektedirler.

U laştırma V ekâletinin  cevabi yazısında : D evlet D em iryolla 
rı İdaresinin bütçe durum u ancak bu  y ıl müsaade ettiğinden, 
işin yapılm ası için  ayrılabilen  ödeneğin  ilg ililere gön d erild iğ i 
bildirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre yerine getir ild iğ i 
anlaşılan vâki talep hakkında kom isyonum uzca b ir m uam ele 
ifasına m ahal görülm ediğine karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

8086 18 . 1 .1954

12774/11872 Reşit ve Ferhat Can- 
demir.
Işıklar Mah Taşkm- 
bey So. No. 7 7 /A . 
Eskişehir.

(Dilekçe
dair).

özeti : Arazi talebine

D ilekçiler : R om anya m uhacirlerinden olup ve yerleşm iş b u 
lundukları Ç ifteler N ahiyesinde toprağa m uhtaç ve işsiz b ir 
vaziyette kaldıklarını ifade ederek kendilerine toprak  verilm e
sini ve daim î bir iş sahası bulunm asını istem ektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Serbest göçm en olarak y u r 
da gelen d ilekçilerin  bir taahhüt senedi ile iskân haklarından 
feragat etmiş bulunm aları hasebiyle kendilerine iskân yo lu  ile 
toprak verilm esine im kân görülem ediği, T oprak  K om isyonu
nun faaliyeti sırasında ihtiyaçlarının nazarı itibara alınacağı 
bildirilm ekte dir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

G ereği düşünüldü : M ahiyetine ve V ekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında kom isyonum uzca muam ele ifasnıa mahal 
görülm ediğine karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

8087 18 . 1 .1954

12775/11873 Bekir Sazan. (Dilel;çe özeti : Gökçe Mahallesi-
Gökçe Mah. den. nin suyunun kesildiğinden şikâ-
A fy on . yet).

D ilekçi : V ilâyet m akam ınca teşkil olunan vu ku f erbabının 
raporu  ile dahi sabit olan G ökçe M ahallesi su ihtiyacı nazarı 
itibara alınmaksızın A fy on  Belediye Encüm enince Belediye R ei
sinin şahsi m aksadına uygun b ir  şekilde verilen bir kararla 
çeşme suyunun kesilm iş bulunduğundan şikâyet etm ektedir.

iç iş leri V ekâletinin  cevabi yazısında : Şehir suyunun k ifa 
yetsizliği dolayısiyle belediyece alınan bu tedb ir ve m eclis ka 
r a n  ve buna ait safahat açıklandıktan sonra bu karar aleyhine 
D evlet Şûrasında idari dâva açılm ası icabettiğ i neticesine va- 
n ld ığ ı belirtilm ektedir.

Gereği düşünüldü : T etkiki kaza m erciine ait olan vâki ta 
lep hakkında kom isyonum uzca b ir m uamele ifasına mahal g ö 
rülm ediğine karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

8088 18 . 1 .1954

.12777/11875 izzet Aydem ir. 
12776/11874 Balıklı Köyünde.

Şavşat - Çoruh.

(Dilekçe özeti : Su getirilmesi için 
yardım yapılması hakkında).

D ilekçi : Y aylaların ın  suya olan ihtiyacını belirterek  icabe- 
den yardım ın yapılm asını istem ektedir.

B ayındırlık  V ekâletinin  cevabi yazısında : Bu m evzudaki 
tahsisatın valilik ler emrine gönderilm ekte ve hangi köylere 
tahsis olunacağı hakkında hazırlanan talimatnam e ile de vali
lere yetk i verilm iş olduğu bild irilm ektedir.

G ereği düşünüldü : M ahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında kom isyonum uzca bir m uamele ifasına m a
hal görülm ediğine karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

8089 18 . 1 .1954
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

12778/11876 A bdülm ecit Kara- 
K urt ve ar.
A kkez köyünde. 
Sarıkamış.

(Dilekçe özeti : Hayvanlarını vu
ran orman memurlarından şikâ
yet).

D ilekçiler : G österilen m ıntakadan ağaç toplam akta bulu
nan oğlu  ile arkadaşlarına hakaret edip  ve hayvanlarını elle
rindeki silâhı gayrikanuni olarak istim al etm ek suretiyle ö l
dürmüş olan orm an m em urları hakkında icabeden kanuni tah
kikatın ifasın ı ve hayvanlarının  bedelinin ödettirilm esini iste
m ektedirler.

Tarım  V ekâletinin  cevabi yazm sında : Bu hayvanların, 
kaçak a&aç kesip ve nakletm ekte oldukları bir sırada kend i
lerine m uhalefet eden bakım  m em urlarına silâhla m üdahalede 
bulunan m üştekilerle m em urlar arasında cereyan eden m üsa
demede ölm üş olduğu ve bu m evzuda hazırlanan evrakı tahkı- 
kiyenin kanuni icabı yapılm ak üzere Kars V aliliğ ine tevdi ed il
d iği bildirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre  kanuni icab ı 
yap ıld ığ ı anlaşılan talep üzerine kom isyonum uzca b ir m ua
mele ifasına mahal görülem ediğine d ilekçilerin  bedele mütev- 
allik vâki istekleri hakkında da alâkalı m ahkem eye m üraca
atta m uhtar bulunduklarına karar verild i.

K arar N o. Karar tarihi

8090 18 . I. . 1954

12781/11879 Hüseyin Çetin.
K uşcuburnu K ö
yünde.
Torbalı - İzmir.

(Dilekçe özeti: Arazi talebine dair)

D ilekçi : T oprağa m uhtaç çiftçilerden  olduğunu ifade ede
rek T oprak  Tevzi K om isyonunca kendisine de arazi verilm esini 
istem ektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : D ilekçinin  durum unun 
Ç iftçiy i T opraklandırm a Kanunu hüküm leri dairesinde in ce 
lenerek gereğin in  yapılm ası ve kendisine de tebliğ i hususunun 
İzm ir V aliliğine yazıld ığ ı b ild irilm ektedir.

G ereği düşünüldü : M ahiyetine ve vekâlet cevabına göre  
talep hakkında kom isyonum uzca bir muamele ifasına m ahal 
görülm ediğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8091 18 . I  . 1954

14413/13424 Halil İbrahim Turan 
12783/11880 Bedestanda Terzi 
13570/12636 Osman Haili eliyle. 

Sivrihisar.

(Dilekçe özeti : Hapis cezasının in
fazının tehir olunması hakkında) .

D ilekçi : M ahkûm  edildiği 7 ay lık  hapis cezasından bak ıyoi 
m üddetinin hasat sonunda infaz olunm ak üzere tehir edilm esi
ni istemekte ve A dalet Vekâletinin 2 . V  . 1932 gün ve 18 /86  
sayılı tam im inin de buna müsait bu lunduğunu belirtm ekti dir.

A dalet V ekâletinin  cevabi yazısında : Ceza M uhakem eleri
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12785/11882 II. B e lindiz ve ar.
Dem okrat P a rti 

Başkam.

D inar.

12787/11884 Y a lç ın  Kaya.

Ilis ira  Köyünde. 

Karam an - Konya.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Usulü Kanununun 400 ncü maddesi üzerinde bilâhara yapılan 
tetkikatın mezkûr maddedeki cezaların derhal infazı kaydının 
delâlet ettiği mâna itibarı ile ; bu madde hükmünün infaz edil
mekte bulunan cezalara tatbikinin kabil olmadığı neticesine 
varılarak ikinci bir tamimle keyfiyetin C. Savcıbklanna teb
liğ edilmiş olduğu. Bu itibarla halen cezasını çekmekte olan 
mumaileyhin talebinin yerine getirilmesine imkân görülmediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
Komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8092 18 . I . 1954

(Dilekçe özeti : Köylerine ait içme 
suyunun başka bir köye verilmek 
istendiğinden şikâyet).

Dilekçiler : Öteden beri köylerine ait olan içme suyunun 
Devlet Demiryolları 3 ncü İşletmesi tarafından Çivril Kazası
nın Tekke Köyüne verilmek istendiğinden şikâyet etmektedir-

Içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Demiryolları 
İdaresine ait araziden çıkıp Sütlâç İstasyonu ihtiyacına tahsis 
ve 4/3 ü yardım olmak üzere Sütlâç Köyüne verilen bu suyun 
ancak bu ihtiyaca kâfi gelmekte bulunduğu belirtilerek bir 
miktarının Tekke Köyüne verilmesinin vârit olamıyacağı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
Komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

8093 18 . I . 1954

(Dilekçe özeti: İmece için Köy Ka
nununda tesbit edilmiş bulunan 
yaş haddinin belirtilmesi hakkın
da).

Dilekçi : Köy okulu inşaatı için konulan imece mükellefi
yetinde 18 - 50 yaş olarak tesbit edilmiş bulunan yaş haddi
nin diğer köy imece işlerinde de muteber olup olmadığının be
lirtilmesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Köy Kanununun ime
ceden bahis bulunan 15 nci maddesinde yaş haddi hakkında 
bir kayıt mevcut olmadığı.

Aynı kanunun 44 ncü maddesinin birinci fıkrası hükümleıi



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

12788/11885 Asker Muhtar, 

ve ar.

Sire Köyünde. 

Viranşehir.

ile de bu husustaki takdir hakkının ihtiyar meclislerine veril
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
Komisyonumuzca bir muamele ii'asma ıfiahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

8094 18 . I . 1954

(Dilekçi özeti : İbrahim Paşa vere
selerine ait arazilerin kendilerine 
dağıtılması hakkında).

Dilekçiler : Öteden beri Hâzineden isticar etmek suretiyle 
tahtı tasarruflarında bulundurdukları Viranşehir - Sire Kö
yündeki arazilerinden, İbrahim Paşa oğlu Abdürrahman Millî 
adındaki şahıs tarafından uzaklaştırılmak istendiğinden şikâ
yet ederek mezkûr yerlerin istimlâk olunarak kendilerine da< 
ğıtılmasını istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Mezkûr arazi üzerinde Ib- 
rahimpaça vereselerinden Abdürrahman Milli isminde bir şah
sın hak iddia ederek Urfa Valiliği aleyhine açmış olduğu idari 
dâva üzerine Devlet Şûrası 6 ncı Dairesince teminat karşılı
ğında dâva sonuna kadar yürütmenin durdurulmasına karar 
verilmiş olduğu anlaşıldığından şimdilik yapılacak bir muame
le olmadığı, ancak dâva sonunda Hâzineye ait olduğu taayyün 
eden yerlerin dağıtılmasına •geçilebileceğinin Urfa’da bulunan 
9 Numaralı Toprak Komisyonuna yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görüleme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8095 18 . 1 .1954

12780/11887 Safiye Köprübaşı. (Dilekçe özeti : 8 yıldır devam
Y ırk a p ı Kaleboyu eden boşanma dâvasının neticelen-
Cad. No. 13. dirilmesi hakkında).

Dilekçi : Rızası hilâfına evlendirilmiş olduğu kocasmını 
kendisine ve çocuklarına yaptığı fena muameleyi ve 8 yıldır 
evini terketmiş bulunduğunu ve bu yüzden açmış olduğu bo
şanma dâvasının 8 yıldır neticelenmediğini ifade ve beyanla 
bu dâvasının bir an önce intaç olunmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Müşteki tarafından, 
açılmış olan boşanma dâvasının 27 . I . 1947 tarihinde redde
dilip ve Temyiz edilmiyerek kesinleşmiş bulunduğu, kocası 
tarafından açılan mukabil boşanma dâvası ile yine dilekçi 
tarafından açılan ihtar dâvasının da takipsizlik sebebiyle nev



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

12790/11887 H u riy e  Başaran.

K ızyaku p  Mah. B i 

rin c i A rsa lık  No. 17. 

Bursa.

12791/11901 M . Sağlar ve ar. 

M uhtar.

H a c ılı Köyünde. 

K ara isa lı - Adana.

ticelenmediği, yapılan muamele ve verilen kararlarda usul ve 
kanuna aykırı bir cihet ve sebepsiz gecikme bulunmadığı bil- 
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca tâyini muameleye mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8069 18 . 1 .1954

(Dilekçe özeti : Tasahubetmekte 
bulunduğu arazinin adına tescili 
hakkında).

Dilekçi : Borçlanma suretiyle kccasma verilip, ölümü üze
rine kendisine intikal etmiş bulunan ve taksit borçlarını dahi 
ödemek suretiyle tasahubetmekte bulunduğu 10 497 metre 
murabbahk arazinin tapu idaresi tarafından, güya Emine ve 
Mehmet ismindeki şahısların bu yer hakkında ilâm almış bulun
dukları beyanı ile kendisi adına tescil edilmediğinden şikâyet 
etmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tevzi ve tahsise konu 
olan bu arazi bidayeten 10 497 metre murabamdan ibaret iken, 
Bursa İkinci Sulh Hukuk Mahkemesinin 19 . II . 1953 gün ve 
87/1^0 savılı Kararma göre; 2548 metre murabbaınm Emine 
Çiçek’e ait olduğu anlaşılması üzerine bakiye 7 949 metre mu- 
rabbamın tcvzie tâbi tutularak dilekçinin kocasına da bu mik
tar üzerinden satılıp ve parasının da buna tekabül etmekte bu
lunduğu belirtilerek bu bakımdan yapılacak muamele olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan vâki 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasma mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8097 18 . 1 .1954

(Dilekçe öz-eti : İstihsal ve naklet
tikleri orman emvalinin tamamı
nın tarife bedeli ile kendilerine 
verilmesi hakkında).

Dilekçiler : Maişetlerini sadece orman emvali ile temin et
mekte bulundukları halde ormandan istihsal ve nakletmekte 
oldukları emvalin ancak %  50 sinin kendilerine, diğer %  50 si
nin de gûya halk ve ciheti askeriye ihtiyacını gidermek üzere, 
menfaat peşinde koşan mutavassıtlara verilmekte olduğundan
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şikâyet ederek mezkûr ihtiyaçların da kendileri tarafından temin 
edilmesi için bu emvalin tamamının tarife bedeli üzerinden köy 
lülere bırakılmasını istemektedirler.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Resmî daire ve halk 
ihtiyacını karşılamak üzere belediyelerce gösterilen mutemet
lere verilmekte olan emvalden filhakika fazla kâr temin edildiği 
anlaşılmış bulunduğundan halk ihtiyacının dahi köylü 'tarafın
dan temin edilmesi daha uygun görülerek bu yolda gerekli ted
birlerin alındığı ve lüzumu halinde köylünün istihsal ve naklet
tiği orman emvalinin %  de yüzünün de kendilerine verileceği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8098 18 . 1 .1954

(Dilekçe özeti : Yardım talebine 
dair).

Dilekçi : Yardım talebini mutazammm bulunan istidasının 
İstanbul Sağlık Müdürlüğünden celp ve tetkiki ile malî sıkın- 
tıdîfn kurtarılmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında: 600 lira kadar yardım 
talebinde bulunan dilekçinin bu talebinin yerine gttirilmesine 
imkân görülemediği, ancak fakrıhal ilmühaberi ile birlikte 
müracaat ettiği takdirde bir miktar daha yardımda bulunula
cağının evvelce kendisine tebliğ edilmiş bulunduğu İstanbul 
Vabliği yazısına atfen bildirilmtktedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında bir muamele ifasına mahal görülemediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8099 18 . I . 1954

(Dilekçe özeti: Kayınbiraderim 
öldüren failler hakkinin).

Dilekçi: Kayınbiraderini öldüren faillerin dilekçesinde zikir 
ettiği açık delillerle sabit olan kimseler olduğunu ifade ederek 
bunlar üzerinde ehemmiyetle durulmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında: Dilekçede zikir olunan, 
deliller nazarı itibara alınmak suretiyle bu sanıklar hakkında 
acilmiş olan âmme dâvası üzerine ilk tahkikatın derdest bu
lunduğu.

Hâdisenin mahiyeti ve asayiş üzerindeki tesir derecesi na
zarı itibara abnmak surettiyle suçun haldki faillerinin kısa za-

12797/11907 Ali Kurt.
Engiz Köyünde. 
Bafra»

12794/11904 Rıza Seyfettin Bü- 
y iikay.
Bedrettin Mah. Ca
mi So. No. 4. 
Kasımpaşa - İstan
bul.
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Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı vc ne sebepten verildiği

manda ve her halde meydana çıkarılması lüzumunun da ayrıca 
Cumhuriyet Savcılığına tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciince İncelenmekte olan bir 
meseleye taallûk eden vâki talep hakkında Komisyonumuzca 
bir muamele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

S100 18 . I . 1954

A. Pişirici ve ar. (Bilekçe özeti : Ceyhan imar plâ
nının tadili hakkında).

Dilekçiler : İmar plânına göre ana caddeye bağlanması ica- 
bed-jn m;ıhalloleriırn; belediyenin gayrikanuni ruhsatlar ver
mesi yüzünden bu hayati inzibattan mahrum kaldığını ifade 
ederek bunun temini için gereken tetkik ve tadilâtın yapılma
sını istemektedirler.

İçin.eri Vekâletinin cevabi yazısında : Zikrolunan plân tat
bikatında bir gayrikanunilik görülmediği ve mahalleye ait 58 
numaralı yolun 53 ve 51 numaralı sokak başlarına kadar parke 
dö'eli olduğu sair iddiaların da vârit bulunmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâf.et cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmedi
ğine ve dilekçilerin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyet
lerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8101 18 . 1 . 3954

(Bilekçe özeti : Tekrar bir vazife
ye tâyin edilmesi hakkında).

Dilekçi ; Bir iftira yüzünden çalışmakta bulunduğu demir
yolları makasçılığından kaydının terkin edilmiş bulunduğunu 
ifade ederek af buyurulmak suretiyle tekrar vazifeye alınma
sını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Hırsızlık fiilinden 
dolayı bir yıl hapse mahkûm edilmiş olan dilekçinin idarece 
kaydının terkin edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine vs Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Öm er Burhan. 

İstasyon Şefi eliyle. 

Safa lar Köyünde. 

Y o l çatı - E lâ z ığ

K a lta k i Mah.

sakin leri

Ceyhan.

8102 18 . 1 .1954



12800/11910

Dilekçe
N o.

12803/11913

12804/11904
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M ı ,  so y a d ı ve ad re si Komisyon kararı ve ne sebepten verildiğ’

Sabri Oğuz. 

A lsan cak  M esudiye  

Cad. 1184 H a lk  So. 

No. 14.

İzmir.

(Dilekçe Özeti: Tekrar vazifeye 
alınması hakkında).

Dilekçi : Ailevi zaruretler dolayısiyle 25 yıldır çalışmakt-v 
olduğu Devlet Demiryolları İdaresinden isteği ile emekliye ay
rılmış bulunduğunu, ancak almakta olduğu 105 lira emekli ay
lığı ile 6 nüfuslu efradı ailesini geçindirmek imkânını bulama
dığından bahsiyle emeklilik muamelesinin iptalini ve bu idare- 
ce unvanlı dereceli memuriyetine tekrar iade edilmesini iste
mektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Kendi isteği üze
rine 5434 sayılı kanunun 31 nci maddesine göre emekliye sevk 
edilmiş bulunan dilekçinin durumuna uygun boş dakro olma
dığı için tekrar bir vazifeye tâyinine imkân görülemediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8103 18 . I . 1954

A r i f  Dalgüneş. (Dilekçe özeti : Emeklilik ikrami-
S ığ ıryo lu  No. 30. yesinin verilmediğinden şikâyet).
So. No. 7 evde. 

Bandırm a.
Dilekçi : Birinci Cihan Harbi ve Millî Mücadelede geçen 

hizmetlerini dilekçesine ekled’ği vesaikle tesbit ettiği halde, 
bunlar nazarı itibara alınmamak ve ilâveten, gûya tâyin edil
diği memuriyete gitmemiş bulunduğundan bahsolunmak sure
tiyle 2 yıl açıkta bırakıldığından; emekliye sevkolunup ikra
miyesinin verilmediğinden şikâyet ederek bu miisbit evrakı ile 
sabit olan 42 yıllık fiilî hizmetine göre emeklilik ikramiyesi 
verilmesini maaş ve farkı maaşlarının da keza bu müddet na
zara alınarak hesaplanmasını istemektedir.

id le r i  Vekâletinin cevabi yazısında : Balya Tahrirat Kâ
tipliğine tâyin edildiği halde vazifesine başlamıyan dilekçinin 
nazarı itibara alınmadığını iddia ve ifade ettiği hizmetlerinin 
ilişik Kara Kuvvetleri Komutanlığı yazısı vc bildirilen kanuni 
duruma binaen 28 küsur yıldan ibaret bulunan müddeti hiz
metine katılamadığı ve bu hususta Şûrayı Devlet nezdinde aç
tığı dâvanın da henüz neticelenmemiş bulunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup ve Devlet 
Şûrasına dahi intikal etmiş olduğu anlaşılan vâki talep hak
kında Komisyonumuzca yapılacak bir muamele bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8104 18 . I . 1954
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

13530/12601 Asaf Baj^kal. (Dilekçe özeti : Vakıflar İdaresine
14254/13278 Pazar Mah.de. ait bir tapunun iptali ve icar bede-
12805/11915 Samsun linin tazmini talebi hakkında).

Dilekçi : Samsun’da kâin Mahmut Ağa vakfından evlâda 
meşrut dükkânın hakiki müstevli ve vekillerinden olduğu hal
de mezkûr vakfı haksız ve gayrikanuni olarak mazbut vakıf
lar meyanına ithal edip ve adına tapulandırmış olan Vakıflar 
idaresinden şikâyet ederek : Samsun ikinci Asliye Hukuk 
mahkemesinde derdest bulunan bu dâvanın lehine tecelli etti
rilmesini ve zikrolunan tapunun iptali ile bedeli icardan alfa
ca klı bulunduğu paranın tazminat olarak ödenmesi esbabının 
istikmal buyurulmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi ve arkadaşları 
tarafından ikame olunan tapu iptal ve ecrimisil dâvasının 
11. II . 1952 tarihinde takip edilmemesi sebebiyle müracaata 
bırakılmasına karar verildiği ve bu durum karşısında vekâ
letçe yapılacak bir muamele olmad ğı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercünce İncelenmekte bulunan 
bir meseleye taallûk eden vâki talep hakkında Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 54 ncü maddesi muvacehesinde komisyonumuz
ca bir muamele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8105 18 . I . 1954

12806/11916 Osman Eldoğan.
Şehremini Mah. Ay
nalı Bakkal No. 34. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Yardım talebine 
dair).

Dilekçi : Ailesi ile birlikte muavenete muhtaç bir durumda 
bulunduklan halde ve vâki müracaatına rağmen askerde bulu
nan oğlundan dolayı kendilerine yardım yapılmadığından şikâ
yet etmektedir.

Içşileri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilek sahibinin ça
lışacak durumda olması ve ailenin reisi bulunması sebebi ile 
belediye encümenince yardım talebinin reddedilip bu kararın 
itirazen il idare kurulunca da tetkik ve tasdik edilmiş bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8100 18 . I . 1954



D ile k ç o  D ile k ç e  s a h ib in in

N o . a d ı, so y a d ı ve ad re si

12807/11917 Taccddin Karakaş. 
Muhtar.
Pirfirik Köyünde 
IIııııs.

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği.

(Dilekçe özeti : Nahiye Müdürün
den şikâyet).

Dilekçi : Köyde vukubulan silâhlı bir kavgayı ihbar için 
bucağa gitmekte iken fail ve şerikleri tarafından bir kısmı si
lâhlı olarak ve önünü kesmek suretiyle hâdisenin kapatılmak 
istendiğinden, köye gelen nahiye müdürünün de sanıklan ser
best bırakıp ve kendisini döğüp ve hakaret ettiğinden ve 5 
gündür nezarette bulundurulduğundan şikâyet ederek nahiye 
müdürü hakkında icabeden tahkikatın ifasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Bahsolunan hâdise
nin aielâde bir kavgadan ibaret olduğu ve nahiye müdürü ta
rafından bu münasebetle hiçbir kimsenin hapsedi’mediği, kav
gacılar arasında bulunan muhtann vâki şikâyetinin de hiçbir 
esasa istinadetmediği, buna rağmen iddia ve şikâyet üzerine 
tr.nzim olunan evrakın adalete tevdi olunduğu Erzurum Valiliği 
işarına atfen bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8107 18 . I . 1954

12809/11919 Nasuf Tuba.
Yeııidindoğru Malı. 
4 ncii So. No. 15. 
Babaeski.

(Dilekçe özeti : İşgalinde bulunan 
evden çıkarılmaması hakkında).

Di'ekçi : Bulgaristan göçmenlerinden olduğu halde hiçbir 
iskân yardımı yapılmadığı gibi bu kerede işgal etmekte bulun
duğu göçmen evinden çıkanlmak istendiğinden şikâyet etmek
tedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Bu ailenin serb;st is
kâna tâbi göçmenlerden olduğu ve her hangi bir iskân kaydı 
bulunmadığı, fuzulen işgal etmiş o'duğu mezkûr binanın da di
ğer bir göçmene tahsis ve adına tescil ettirilmiş bulunmasına 
binaen dilekçi hakkında iskân bakımından yapılacak bir mua
mele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkın
da tâyini muameleye mahal görülmediğine dilekçinin kaza mer
ciine dahi müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8108 18 . I . 1954

12810/11920 Mehmet (lozev.
Minnetler Köyünden 
Babaeski.

(Dilekçe özeti : Arazi isteğine 
dair).

Dilekçi : 13 nüfuslu efradı ailesini geçindirmeye kâfi ara
ziye sahip olmadığından dolayı müşkülât içerisinde bulundu-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

ğunu ifade ederek köylerine gelecek olan 10 Numaralı Toprak 
Komisyonunca kendisine arazi verilmesi için emir buyurulma- 
sını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Köylerinde toprak dağıtı
mına başlandığı vakit yetkili komisyona baş vurması lüzumu
nun dilekçiye tebliği için Kırklar eli Valiliğine yazıldığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vâki istek hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8109 18 . 1 .1954

(Dilekçe özeti : Öğretmen vekilli
ğine tâyini hakkında).

Dilekçi : 1950 yılında yurda gelen Bulgaristan göçmenle
rinden olup tahsil durumu itibariyle kanuni hakkı olan öğret
men vekilliklerinden birine tâyin edilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Orta okulları
mıza muadil rüştiye mezunu olduğu anlaşılan dilekçinin açık 
veya açılacak olan öğretmen vekilliklerinden birine tâyini 
için; tâyine salâhiyetli bulunan Zonguldak Valiliğine yazılmış 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8110 18 . 1 .1954

(Dilekçe özeti : Köylerine ait bal
talığa vâki müdahaleden şikâyet).

Dilekçi : Yavedi Köyü ile kendi köyü arasında ihtilâflı 
olan ve köylerine aidiyeti ilişik vesaikla da sabit olan Çukur 
mevldindeki baltalıkları hakkında aleyhlerine neticelenen karar 
aleyhine yaptıkları iadei muhakeme talepleri derdest bulundu
ğu halde adı geçen Yavedi Köyü Belediye Reisi ve adamları 
tarafından kendi köyleri halkının buradan odun nakil etmele
rine silâh istimal etmek suretiyle muhalefet olunduğundan ve 
bu kişiler hakkında takibat dahi yapılmadığından şikâyet ede
rek mağduriyetlerinin önlenmesini istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Bu köyler arasında 
öteden beri niza mevzuu olan bu baltalık yüzünden 30 . XII .
1951 gününde bir hâdise çıktığı müsebbipleri hakkında savcı
lıkça gereken tahkikat yapılarak Yavedi Köyü Belediye Reisi 
ve 7 arkadaşının silâh çektiklerinden dolayı sulh ceza mahke
mesine sevkedildikleri, ikinci bir hâdise çıkmaması için ge-

12812/11922 Servet A lb ayrak  

M uhtar.

Y a v e d i Köyünde. 

Mesudiye.

12811/11921 M akbule Yurdaean.

F re n g i Savaş Sağlık  

memuru.

Osman Yurdaean ya

nında.

U lu s - Zonguldak.
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rekli tedbirlerin alınmış bulunduğu bildirilmektedir.
•Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve vâki ihtilâfın ka

za merciince İncelenmekte bulunmasına mebni talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

8111 18 . 1 .1954

12813/11923 M ustafa Karakaş.

K uzuçardağ ı K ö 

yünde.

Babaeski.

(Dilekçe özeti : îskân yolu ile ve
rilen arazilerin ellerinden alındı
ğından şikâyet).

Dilekçi : îskân yolu ile kendilerine verilmiş olan arazile
rin sahipli olduğundan bahsile ve mahkeme yolu ile ellerinden 
alınmak istendiğinden ve köylerindeki 2 000 dekarlık Hazine 
arazisinin de füzuli şağiller elinden almmaması için ihtiyar he
yeti tarafından toprağa muhtaç kimse bulunmadığının belirtil
miş olduğundan şikâyet ederek toprak komisyonuna icabeden 
emrin verilmesini ve mağduriyetlerinin önlenmesini istemekte
dir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : İstihkakları tam ola
rak verilmek suretiyle iskân edilmiş ve iskânla alâkaları ke
silmiş olan dilekçi ve arkadaşlarının ellerindeki arazilerin alın
mış olduğu yolundaki iddialarının gayrivârit bulunduğu bil- 
diirlmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
Komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına ve dilek
çinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

8112 18 . I . 1954

12814/11924 K âm il E rtunç.

Y u k a rı Mah. de. 

K ızılbalıçe - U rla . 

İzmir.

(Dilekçe özeti : Arazi tevziatın
dan istifade ettirilmcdiğinden şi
kâyet).

Dilekçi : Köylerinde; fuzuli şağiller elinde birçok metrûK 
arazi olduğu halde yapılan arazi tevziatından kendisinin fay- 
dalandınlmadığmdan şikâyet etmektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Az topraklılar meyanında 
bulunan dilekçinin ikinci sıraya girdiği ve mezkûr köyde top
rak kifayetsizliğinden dolayı ancak birinci sıraya giren muh
taç çiftçilere toprak verildiği için tevziattan faydalandırılma
mış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, vâki talep hak-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

kında Komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülme
diğine ve dilekçinin kaza merciine dahi müracaatta muhtari
yetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8113 18 . I . ¿954

12815/11925 F a z ıl Meşhur. 

13703/12760 Bakkal Şükrü  

14008/13045 eliyle .

Ş. M ahavi K ö y ü n 

de.

A kçakale - U rfa .

(Dilekçe özeti : Gayrimenkullerine 
vukubulan tecavüzlerin menedil
in esi hakkında).

Dilekçi : 1927 yılında yurda gelen Suriye mültecilerinden 
olup yerleştikleri köylerde kendilerine verilmiş olan arazile
rine, mahsullerine ve binalarına tecavüz eden nüfuzlu kimseler 
yüzünden evlerini ve köylerini terketmek zorunda kaldıkların
dan şikâyet ve tazallümühal ederek; bu mütecavizlerin teca
vüzlerinin önlenmesini menfaat mukabili ve hilâfı hakikat ola
rak hakkında yapılmış olan tahkikatın yeniden yaptırılmasını 
istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : iddia olunan malların bun
lara iskân yoliyle verilmediği, kanunla konulan müddet içeri
sinde de müracaat etmedikleri için iskândan mütevellit hak
larının sakıt olduğıı.

Bu vaziyet karşısında dilekçi hakkında iskân bakımından 
yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki alâkalı idare ve kaza merci
lerine ait olan vâki talep hakkında komisyonumuzca bir mua
mele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8114 18 . I . 1954

12820/11930 M ustafa öztürk . 

ve ar.

Ş ıh lı Köyünden. 

Piraziz.

(Dilekçe özeti : Piraciz nahiye
sinde sulh mahkemesi kurulması 
hakkında).

Dilekçiler : Münferit sulh hâkimliği teşkilâtı kurulmasa 
mukarrer olan nahiyeler meyamnda Piraziz Nahiyesinde de 
sulh mahkemesi kurulmasını istemektedirler.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Yeniden kadro temin 
edildiği takdirde bu nahiyenin durumunun da tetkik edilerek 
gereğinin yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8115 18 . I . 1954
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12822/11932 Osman Ü nal.

Karaosm an K ö yü n 

de.

Y  erköy.

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

(Bilekçe özeti : Ziraat Bankasına 
olan borçlarının, tecili hakkında).

Dilekçi : 1950 yılı Sonbaharında Ziraat Bankasından alınış 
oldukları zirai kredilerin tescilini istemektedirler.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi
nin talebinin, banka mevzuatı dairelinde incelenerek gereğinin 
yapılması için mahallî ajans müdürlüğüne talimat verilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8116 18 . 1 .1954

12823/11933 Fehm i Türkses*.

İhtiyar H eyeti 

Üyesi.

K a rg ı Köyünde. 

Tercan.

(Bilekçe özeti : Ziraat Bankasına 
olan borçlarının tecili hakkında).

Dilekçi : 1951 yılında yağan fazla yağmurlar yüzünden mah
sul vaziyetlerinin fena gittiğini ve bu durumun tesbiti için köy
lerine gûya memur gelerek bunun vârit olmadığını tesbit etmiş 
bulunduğu halikındaki tebligatın da böyle bir memurun gelip 
ve tetkikat yapmamış olması bakımından yersiz olduğunu ifa
de ederek Ziraat Bankasına olan borçlarının tecili için emir ve
rilmesini istemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Bu köye 
1947 - 1950 yıllarında yapılmış olan 25 100 lirakk ikra^atm 1951 
yılında tescil edildiği ve bu yıl içerisinde de tecili mucip hiçbir 
sebep olmadığı halde ödenmiyen alacakların icraen tahriline te
vessül edilmiş iken vâki müracaatları üzerine 1952 mahsul dev
resine kadar imhal edildiği, yine ödemedikleri takdirde haciz 
talebinde bulunulacağı ve bu teklifi kendilerinin de kabul et
miş oldukları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre vâ
ki talep hakkında koırisvonumuzca bir muamele ifasına mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8117 18 . 1 .1954

12825/11934 Ahm et Pelit.

K araçu lha  Köyünde  

Fethiye.

(Bilekçe özeti : Fikret B enir em ta
rafından yapılan maden kaçakçı
lığı hakkında ihbar).

Dilekçi : 1948 tarihinde Dont ve Karaçulha köyleri için 
aldığ1. bir arama ruhsatına istinaden îplikçi Dağında 2 yıldır 
gayrikanuni olarak krom taharri ve istihsal eden Fikret Dem- 
rem hakkmdaki vâki ihbarlarından bahsile; muhite suimisaı 
teşkil eden bu halin önlenmesini istemektedir.



Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis 
konusu maden sahalarında K/754 sayılı Karara verilen müsaa
deden evvelki faaliyetinin de kaçakçılık sayılmasına kanunen 
imkân bulunmadığı çünkü bu tarihten önceki faaliyetlerinin de 
usulüne göre istihsal edilen arama ruhsatnamelerine istinade't- 
mekte olduğu.

Bu itibarla ihbar dilekçesinde bildirildiği gibi or'tada her 
hangi bir maden kaçakçılığının bahis mevzuu olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

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

8118 18 . 1 .1954

(Dilekçe özeti : İçme suyu getiril
mesi için yardım yapılması hak
kında).

*4

Dilekçi : Köyünün içme suyuna olan ihtiyacım belirterek 
bu mevzuda icabeden yardımın yapılmasını istemektedir.

Bayındırlık Vekâletinin cevabi yazısında : Köylerde halkın 
yapacağı su işlerine yardım tahsisatlarının vilâyetlere tevzi 
edilip bu tahsisatın bu işlere dair yönetmelik dairesinde tevzii 
hususunda valiliklerin yetkili kılınmış olduğu bildirilmekte ve 
dilekçe üzerine yapılması gereken muamele sonunun müstediye 
bildirilmesi için Kars Valiliğine de yazıldığı belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8119 18.1.1954

(Dilekçe, özeti : Yapı ve mahru
kat ihtiyaçları için ormandan 
makta gösterilmesi halikında).

Dilekçi : Köylerinin ormana olan mesafesi müsait olduğu 
halde 25 yıldır köyleri halkının yapı ve mahrukat ihtiyaçlarının 
giderilmediğinden şikâyetle müşkül durumlarına nihayet veril
mek üzere keyfiyetin tahkik ettirilmesini istemelrtedirler.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr köy; 5653 
sayılı Orman Kanununun 18 nci maddesi şümulü dışında kaldı
ğından bu key halkının kanunun bu maddesinden faydalanma
larına imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmedi-

12829/11938 M usa Tu ııçcr. 

13783/12832 M uhtar.

Y u k an d am al K ö 

yünde.

Dam al - Posof.

12828/11937 Musa Tunçer. 

M uhtar.

Y . Damal Köyünde. 

D am al - Posof.
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ğinc, dilekçinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8120 18 . 1 .1954

(Dilekçe özeti : Şakır Pilten’den 
şikâyet).

Dilekçiler : Gayrimenkullerine vâki tecavüzden ve kendile
rinin haksız yere 3 yıldır mahkemelerde uğraştırıldıklarmdan ve 
Şakir Pilten adındaki şahsın kendilerini hak arama yolundan 
alakoymak maksadiyle birtakım şikâyetlerde bulunduğu gibi 
memurlar üzerinde de nüfuzunu suiistimal etmekte olduğun
dan şikâyet ederek buna mahal bırakılmamasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyet konusu te
cavüz hâdisesinin mahkemece karara bağlanıp dosyanın Tem
yiz mahkemesine gönderilmiş bulunduğu.

Arzuhalcılıkla iştigal eden adı geçen Şakir Pilten’in mes
leki icabı herkese istida yazdığı ve memurlar hakkında birkaç 
şikâyet ve ihbarda da bulunmuş ise de hiçbirisinin sabit ol
madığı, memurlar üzerine tesir yapmak istediği doğru olsa, 
bile buna hiçbir suretle imkân verilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına gör a 
talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahail 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8121 18 . 1 .1954

12830/11939 Şevket Yazıcı.
ve kardeşleri. 
Ilüsnek Köyünde. 
Kiği.

12833/11942 Çoban Şeııbay.
Lalapaşa Mah. den 
Kayseri.

(Dilekçe özeti : Maluliyet maaşı 
bağlanması hakkında).

Dilekçi : Topçu eri olarak iştirak ettiği Çanakkale savaş
larında her iki kulağından mâlûl kaldığını ve işbu maluliyet i 
yedindeki rapor ve sair vesaikle de sabit olduğu halde Millî 
Savunma Vekâletince işbu mâlûliyeti, dereceye girmediğinden, 
bahsile kabul edilmemekte bulunduğundan şikâyet ederek 
mağduriyetinin önlenmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin,
1950 yılında vâki müracaatı üzerine yaptırılan muayene neti
celeri ve yedindeki 1334 tarihli rapor ve vesaika göre; kâffe- 
sinin Çanakkale muharebesinden sonra aünmış olup ve mâlû- 
liyetinin vazifeden mütevellit bulunduğu tevsik edilemediği, 
halihazır mâlûliyeti velevki lehine netice vermiş olsa bile 
195 sayılı tefsir kararma göre terhisini mütaakıp artmış 
c’ an bu mâlûliyetinin terhisi sırasında 1325 tarihli Kanunun 
emraz cetveline girmediğine göre, hakkında mâlûliyet muame
lesi yapılmasına imkân görülemediği bildirilmektedir.
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Gereği düşünüldü : Tetkiki kasa merciine ait olan vâki ta
lep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8122 18 . 1 .1954

12836/11945 Pir Ahmet Taş 
ve ar.
Kadı Köyünden. 
Ovacık - Tunceli.

(D ilek ç e  öze ti : Y a p ıla n  K ız ıla y  
yard ım la rın d a n  fa y  dalandı rılm a- 
dık larınd an  ş ik â y e t) .

Dilekçiler : Yasak va boşaltılmış bölge ahalisine yapılmak
ta olan Kızılay yardımının serbest bölge halkına da teşmil 
edilmesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Kızılay Merkezince
1951 yılında Tunceli Vilâyeti emrine tahsis edilip, kazalara 
gönderilen para yardımının Genel Merkezin emri ile; 5098 sa
yılı Kanun gereğince yasaklığı kaldırılmış ve boşaltılmış böl
ge halkı ile sel ve yangııj felâketine uğrıyan muhtaç vatan
daşlara tevzi olunduğu.

Dilekçiler ise serbest bölge halkından oldukları gibi heı 
hangi bir felâkete de uğramadıklarından bahis konusu yardım
dan faydalandırmadıkları ve bu vaziyet karşısında yapılaca'i 
başkaca bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında Komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8123 18 . I . 1954

12838/11947 İsm a il E r tu ğ ru l 

ve ar.
A d am  Köyünde. 

C ey lıan .

(D ilek ç e  öz e ti : A r a z i ta leb ine  
d a ir ).

Dilekçiler : Toprağa muhtaç çiftçilerden bulunduklarını be
lirterek köyleri hududu içerisinde bulunan Hazine arazilerin
den bir an önce topraklandırılmalarım istemektedirler.

Başvekâlet cevabi yazısında : Toprak Komisyonunca bu ka 
zada faaliyete başlanılmış bulunduğu belirtilerek, tevziat bi
rası köylerine geldiği vakit dilekçilerin bu komisyon reisliğine 
müracaat, etmeleri lüzumunun Seyhan Valiliğine yazıldığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında Komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. K a r a r  tn rih i

8124 18 . I . 1954
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12839/11948 M. Ali Keser 
Eğitmen.
Tekke Köyünde. 
Karasu - Sinob.

(Dilekçe özeti : Tasfiye edilen 
eğitmenlere bâzı haklar tanınma
sına dair).

Dilekçi : 1938 yılından beri eğitmen olarak ve başarılı bir 
şekilde çalışmakta olduğunu ifade ederek, son zamanlarda 
kendilerine hiçbir hak tanınmaksızm eğitmenlerin tasfiye 
edilmekte bulunulduğundan; bu ahvalde kendi durumunda 
olanlara bâzı haklar tanınmasını istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Eğitmenlerin 
imtihanla öğretmenliğe alınmalarına ve işinden çıkarılacak 
olanlara nakdî yardımda bulunulacağına diar kanuni bir hü
küm ve alınmış bir karar olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan va
ki talep hakkında Komisyonumuzca bir muamele ifasına ma
hal görülemediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8125 18 . I . 1954

12842/11950 Sami Kalkavan. 
vc ar.
Çay Mah.
Sarı So. No. 10. 
İskenderun.

(Dilekçe özeti : Belediye tarafın
dan yapılacak olan arsa dağıtımın
dan fay dal andır ılmadıklanndan 
şikâyet).

Dilekçiler : İskenderun Belediyesince yapılacak olan arsa 
tevziatından yabancı olmalarına mebni faydalandırılmak istenil- 
mcdiklerinden şikâyet etmektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 5228 sayılı Kanuna 
tevfikan halka tevzi edilmek üzere parselâsyonu yapılan arsa
lar için 3 000 vatandaşın müracaatta bulunduğu ve bu müra
caatlar arasında müştekilerin de olduğu, yapılacak tahkikat 
neticesinde kanunun aradığı şartları haiz olanların bu meyanda 
müştekilerin de kur’aya iştirak ettirilenskleri ve bunun için 
icabeden formalitelerin ikmaline çalışıldığı. Bu hususta belc- 
diyeco yapılan muamelede mevzuata aykırı bir cihet bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
tâyini muameleye mahal görülmediğine ve dilekçilerin kaza 
mercüne dahi müracaatta muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8126 18 . 1 .1954

12843/11951 Cahit Babacan.
Fcyzive Çarşıgeçi- 
di No. 25. 
Şchzadebaşı - İs
tanbul.

(Dilekçe özeti : Askerî Tıbbiye- 
den haksız olarak çıkarıldığından 
şikâyet).

Dilekçi : 1944 yılında kaydedilmiş bulunduğu Askerî Tıbbi- 
yeden girmiş olduğu imtihanda muvaffak olamadığından dolayı
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çıkarılmış bulunduğunu bu muamelenin sebep ve âmili olarak da 
czcümlo : Sömestre usulünün kabulü, eski ve yeni mevzuatın bir 
arada tatbik edilmesi, fakülte ve askerî okul mevzuatının ayar
lanmaması gibi haller bulunduğunu ifade ederek; kendi duru
munda buluuup da halen okulda olan arkadaşlarından farklı 
bir durumu olmadığına göre; taahhüdünü de ifa etmiş olduğun
dan hakkında âdilâne bir karar verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısına bağlı İstanbul 
Askerî Tıbbiye Okulu Müdürlüğünün tezkeresinde : Müstedi- 
ııir. 5 yıllık ders ve imtihan durumunu gösterir cetvelin ilişik 
bulunduğu, bundan da anlaşılacağı üzere; 1, 3 ve 5 nci sınıf
larda kalmış olan bu öğrencinin sınıfta kalmasyıda; sömestre 
usulünün değil; devam ve derslere karşı gösterdiği alâkasızlık 
vc mesai durumunun âmil olduğu ve bu duruma göre 8 sene 
de dahi okulu bitiremiyeceği nazarı dikkate alınarak okuldan 
çıkarılmasının teklif edilmiş bulunduğu, nitekim mumaileyhin
1952 Martına kadar ancak 2 küçük staj yaptığı, geriye kalan 
3 büyük ve G küçük r.tajı ise Ekim 1952 nihayetine kadar dahi 
bitiremiyeceğinin bilhesap anlaşıldığı bildirilmekte ve Vekâlet 
yazısında da bu muamelenin kanun ve talimat dâhilinde cereyan 
etmiş bulunduğu belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet covabma göre talep hakkında 
tâyini muameleye mahal görülmediğine ve dilekçinin kaza mer
ciine dahi müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8127 18 . 1 . 1954

12844/11952 Kasan Sever ve ar.
Gazibey Mah. den. 
Malkara.

(D ilek çe  ö z e li  : İşg a lle r i a ltında  
b u lu n d u rd u k ta n  ev ler in  k en d ile 
rine verilm esi h a kk ın d a ).

Dilekçiler : Yunanistan göçmenlerinden oldukları halde 
kendilerine yalnız arazi verilip sair iskân haklarından istifade 
ettirilmediklerinden ve 5-6 yıldır işgalleri altında bulundur
dukları evlerinden çıkarılmak istendiklerinden şikâyet etmek
tedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Serbest göçmen muamele
sine tâbi tutulan dilekçilere 2510 sayılı iskân Kanununun 15 
nci maddesin'n 3 ncü fıkrasına göre yalnız toprak verildiği. 
Mezkûr madde ile bu kabîl muhacirlere iskânla mukayyet ol
mak kaydı ile yalnız ev yeri ve toprak verilebileceği, bunla
rın da 4062 sayılı Kanuna tevfikan borçlanma suretiyle veril
mesinin mümkün olduğu belirtilerek muvakkaten oturdukları 
evlerin kendilerine tahsiline kanunen imkân bulunmadığı bil
dirilmektedir.
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12846/11954 Musa Göçmen.
Şehitkerim Mah. So. 
159 No. 9.
Tarsus.

12847/119r>j5 Sabahattin Bektaş.
Müştakbey Mah. 
Çınarlı So. No. 1. 
Muğla.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komiyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8128 18 . 1 .1954

(I)ilekçe özeti : Tarsus Sulh Hu
kuk Mahkemesinin bir karan 
hakkında)'.

Dilekçi : Van muhacirlerinden olup 1927 yıknda yerleşmiş 
bulunduğu Tarsus’ta bu tarihten beri işgallerinde bulundurdu
ğu bir odadan ibaret evinin Tarsus Sulh Hukuk Mahkemesinin 
Temyiz Mahkemesince dahi tasdik olunan bir kararı ile elin
den alınmak istendiğinden tazallümühal ederek mağduriyeti
nin önlenmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Şark vilâyetlerinin istir
dadı üzerine buralardan iç vilâyetlerimize iltica eden vatan
daşlarımızın mülteci sıfatlarının zâil olduğu ve 22 . X . 1932 
tarihli bir tamimle de bunların iskânlarına katî olarak niha
yet verildiği belirtildikten sonra

Mahkeme kararı ile tahliye etmek zorunda bulunduğu evin 
dilekçi uhdesinde bırakılmalına ve bankaca kendisine bir gayri
menkul verilmesine kanunen imkân bulunmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercvnce incelenerek karara bağ
landığı anlaşılan vâki talep hakkımda Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 54 ncü maddesi muvacehesinde komisyonumuzca bir 
muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8129 18 . 1 .1954

(Dilekçe özeti : Emeklilik muame
lesinin iptali hakkında).

Dilekçi : Hava astsubay (çavuş) olarak devam etmekte bu
lunduğu kursta âmirlerinin kendisine besledikleri hissi infial 
yüzünden haksız ve sebepsiz yere ordudan sicillsn emekliye 
sevkedildiğinden şikâyet ederek temiz olan sicilinin tetkik 
buyurulmak suretiyle bu muamelenin iptal edilmesini iste
mektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Astsubay ça
vuşluğuna yükseltilmesini mütaakıp durumu birdenbire deği
şen dilekçinin, girdiği makinist kursunda devamsızlık göster- 
m esi ve firar e "meyi itiyat edinmesi yüzünden muvaffak olama
dığı, yapılan nasihat ve verilen cezalara rağmen ıslahıhal etmedi
ği ve bu balamdan vücudan istifade edilemiyeceği kanaatine va-
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ran yetkili sicil âmirleri tarafından düzenlenen sicil üzerine; 5434 
sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin E fıkrasına tevfikan ordu
dan sicilen terhis edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan vâki ta
lep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8130 18 . I . 1954

12448/11956 İsmail Özkan.
Büyükbahçebaşı. 
Bayer So. No. 15. 
Kayseri.

(Dilekçe özeti : Dikimevi Müdürü 
Yarbay Naiık Candar’dan şikâ
yet).

Dilekçi : Muvaffakiyetle çalınmakta olduğu Askerî Dikim 
evinden Müdür Natık Candarin kendisi hakkında dilekçesin
de zikrettiği şekilde yolsuz harekette bulunması yüzünden isti
fa etmiş bulunduğunu bildirmektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçe muh
teviyatının tahkik ettirilerek, dilekçinin iddialann-n vârit gö
rülmediği örneği ilişik 8 nci Kor. Kumandanlığının 14 . IV . 1952 
gün ve adlî âmirliğin 52 sayılı tahkikata mahal olmadığı hak- 
kındaki kararı ile sabit olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre, 
talep hakkında tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
v -„rildi.

Krar No. Karar tarihi

813Î 18 . I . 1954

128:0/11958 Mustafa İnan.
Yaveriye Köyünde. 
Sakızgediği mevkiin
de.
Osmaniye

(Dilekçe özeti : Hükümetçe ken
dilerine verilen araziler üzerine 
vâki nakşız iktisap teşebbüsünün 
önlennıcsi halckında).

Dilekçi : Temsil ettiği Saçıkaralı muhacirlerine verilmiş 
olan Osmaniye’nin Sakızgediği mevkiindeki Haşine arazileri 
üzerinde haksız iktisap suretiyle mülkiyet iddia ve nüfuzundan 
istifade ederek kaymakamlıktan aleyhlerine meni müdahale ka
rarı alıp ve asliye hukuk mahkemesine dahi müracaat etmiş bu
lunan Yusuf Çene’den şikâyet ederek; 2311 numaralı Kanunla 
alâkalı bir mesele olmadığı halde gayrikanuni olarak aleyhle
rine meni müdahale kararı veren kaymakam ile bu kararı infa
za kılkıran meral memurlar hakkında tahldkat ifasını ve Ha
zine hukukunun korunmasını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Mezkûr ar-iret mensupları
nın yerleştirme işine katî şekilde nihayet verilmesi ve şikâyet 
mevzuu hâdise ile şahsan alâkalandırılarak mevcut ihtüâfm 
hallinin temini ve Hazine hukukuna tesir edecek bir hal var
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ise yetkili makamların harekete geçirilmesi hususlarının Sey
han Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve ihtilâfın kaza mer
ciince İncelenmekte bulunmasına göre, talep hakkında komisyo
numuzca bir muamele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8132 18 . 1 .1954

15101/14100 Ahmet Uz.
Ç a rş ı M a lı. 

M an ifa tu ra c ı. 

Osman K o m u t 
nezdinde. 

Trabzon.

(Bilekçe özeti : Tekaüt maaşı tah
sisine dair).

Dilekçi : İstiklâl Harbinde, Gediz civarında savaşmakta 
iken Çerkez Ethem’in Yunanlılarla anlaşıp millî cepheyi ter- 
ketmiş bulunduğundan haberdar olmaması yüzünden yunanlıla
ra ecir düştüğünü ve bu münasebetle de heyeti mahsrsaca as
kerî nispetinin kesilmiş olduğunu, 3527 sayılı Af Kanununun 
nerrini miitaakıp yurda döndüğünü, fakat kendisine vazife ve
rilmediği gibi emekli hakkı da tanınmadığını beyanla; her ne 
kadar Askerî Temyiz Mahkemesinden aldığı bir ilâmla : Nispe
ti asksriyesinin kesildiği tarihe kadar olan müddeti hizmetine 
göre hakkında muamele ifası hükme bağlanmış ise de esarette 
kaldığı müddet fiilî hizmetine eklenmemek suretiyle mâruz bı
rakıldığı mağduriyetten vikayesi için bu yolda emekli aylığı 
tahsis edilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi vazırında : 1337 yılında 
âsi Ethem ile birlikte Yunanistan’a firar etmiş bulunduğundan 
dolayı 347 sayılı Kanunun 5 nci maddesine göre nispeti askeri- 
yesi kesilmiş olan dilekçi adına bilâhara, Askerî Temviz Mah
kemesinden aldığı, emeklilik hakkının tanınmasına dair olan 
ilâm gereğince emekli aidatı tahakkuk ettirilmiş bulunduğu.

1683 ve 5434 sayılı Emekli kanunlarında; yurt drında ge
çen müddetlerin emeklilik hizmetinden sayılacağını âmir bir 
hüküm bulunmadığından mumaileyhin nispeti askeriyesi kesil
dikten ponraki müddetinin kabulüne kanuni imkân görülemedi 
ği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan vâki istek hakkında komisyonumuzca bir muamele 
ifasına mahal görülemediğine karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

8133 18 . 1 .1954

12761/11862 İrfan Pehlivan Türk 
Tekke Köyünde. 
Taşova.

(Dilekçe özeti : Aldığı ruhsat dai
resinde yaptırmakta olduğu inşaa
tın durdurulduğundan şikâyet).

Dilekçi : 1950 yılında aldığı ruhsat üzerine temel ve malze
me ihzarına başladığı inşaatına, Taşova Belediye Reisinin ken-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

dişine olan husumeti yüzünden ve mürettep olarak hazırlanan 
kasaba imar plânı ileri sürülmek suretiyle muhalefet olundu
ğundan şikâyet ederek; mağduriyetten vikâyesini ve 3 000 lira- 
bk masrafının kendisine ödenmesini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında: Dilekçinin; 1950 yı- 
bnda aldığı bir ruhsat üzerine yaptırdığı 50 santimlik temel 
inşaatımı bekletmekte iken, 1952 yıbnda tasdik edilen imar plâ
nı ile mevzuubahis inşaat yerinin pazar yeri olarak tesbit edil
miş bulunması hasebiyle mezkûr inşaatın devamına müsaade 
edilmediği.

Ayrıca da bu yerin istimlâki cihetine tevessül edilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki kaza merciine ait olan vâki talep 
hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8134 18 . I . 1954

(Dilekçe özeti : Yardım, talebine 
de. dair).

Dilekçi : 3 - 4 defa harblere katıldığını ve gördüğü vazife
lerde de takdir kazanmış, 1299 doğumlu ve muavenete muhtaç 
bir kimse olduğunu ifade ederek, vâki müracaatlarına rağmen 
hiçbir müesseseden de yardım görmediği için Yüksek Meclisin 
merhamet ve atıfetini dilemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında: 1299 doğumlu ol
ması itibariyle her hangi bir şekilde istihdamı mümkün bulun- 
m:yan dilekçiye; PTT idaresinde geçen hizmetlerine mukabil 
müstahak olduğu tazminatın evvelce tamamen ödenmiş bulun
duğu bildirilme’-ctedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre, vâki talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8135 18 . I . 195-1

(Dilekçe öz-eti : Mevzuata muha
lif olarak kıtaya iade edilmiş bu
lunan müvekkilinin sağlık mua
yenesinin yaptırılarak tekrar tek
nik okula devamına müsaade bu- 
yurulması hakkında).

Dilekçi : Millî Müdafaa hesabıma teknik okula devam et
mekte iken rapora istinadeden vâki hastalığı yüzünden 2 yıl 
mühendislik ve 2 yıl da mimari kısmında imtihanlara girme-

16096/15032 Asım Emrem. 
16709/15594 Avukat. 
17132/15959 Hüseyin Köktürk. 

Vekili.
Posta Cad. Kudret 
Ap. No. 5.
Ankara.

17272/16073 Şevki Taylan.
Yeni turan Mah. 
Nuseybin.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

mel: suretiyle sınıfta kalmış olan müvekkili Hüseyin Köktiirk’- 
ün; D/101 Askerî Mühendisler Talimatının 8 nci maddesine 
tevfikan muayeneye sevkolunup ve sağlık durumu müsait bu
lunduğu takdirde okula devam etmesi icabederken, adı geçen 
vekâletin bu baptaki cevabi yazlına rağmen Harb Akademisi 
Komutanhğı ve Vekâletçe bu lâzimeye riayet olunmıyarak ken
disinin kıtaya alınıp ve tahsil hayatına fiilen nihayet verildi
ğini, ekli olarak sunduğu vesaik rreyanmda bulunan bu husu
sa ait tasdikli emir ve miivekldlinin dürüst ve çalışkan bir ta
lebe olur) ve sıhhi mazeretinden dolayı imtihanlara giremediği 
için kendisine bu hakkın tanındığına dair olan mezkûr okul 
müdürlüğü yazısı ve Millî Eğitim Vekâleti emirleri örneğinin 
bu ifadelerini müeyyit bulunduğunu beyanla; bu mevzuda As
kerî Yargıtayda açmış oldukları idari dâva ve iadei muhakeme 
talebinin dahi; 3410 sayılı Kanunun 2 nci maddesine dayanı
larak vc mevzuata muhalefeti noktası nazarı dikkate alınmak
sızın eğitimiyle alâkalı görülmek suretiyle tetkik kabiliyeti ol
madığından dolayı reis ve âzalardan bâzılannın muhalefetine 
karşı ekseriyetle reddedilmiş bulunduğundan, bu durum karşı
sında muamelenin kanuni mecrasına konulması ve ıslahı için 
vekâlete yaptığı müracaatın nazarı itibara alınmadığından şi
kâyet ederek; ekli olarak takdim ettiği vesaikin tetkikından 
da istihraç buyurulacağı üzere giriş imtihanını birincilikle 
kazanıp ve ihzari sınıfı ikmalsiz ve pek iyi derecede geçen, 
heyeti sıhhive raporları ile sabit olan sıhhi mazeretine rağmen 
birinci sınıfın 10 dersinden 7 sine girerek muvaffak olan ve 
mezkûr okulda şube değiştiren diğer askerî öğrenciler gibi mi
mari şubesine geçen miivekldlinin durumundan daha ağır olan
ların dahi vekâletçe tahsillerine devamına müsaade olunduğu 
halde dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile tanınan ve imtihan hakkı 
dahi mevcut, olan müvekkilinin kıtaya alınmasındaki haksızlık 
ve adaletsizliğin aşikâr bulunduğunu beyanla; dilekçeye mer
but okul müdürlüğü yazılarında adları yazılı emsal durumda
ki talebeler gibi muamileyhin de zikr olunan talimat dairesin
de heyeti sıhhiye muayenesi yaptırılarak okula devamına mü
saade edilmesini ve bu hususla ilgili şifahi mâruzâtının da din
lenmelini istemektedir.

Merbut vesaikle filhakika dilekçinin müddeiyatmı aynen 
teyidetmektedir.

MiTı Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Oto makinisti 
iken 1914 yılında makine mühendisi yetiştirilmek ürere İstan
bul Teknik Okuluna gönderilen adı geçen Hüseyin Köktiırk’ün; 
sıhhi mazeret beyanı ile 4 yıl zarfenda birinci sınıfı bitirmemiş 
ve kendiliğinden mimari şubesine geçmiş olduğu için D/101 
talimatının 8 nci maddesine tevfikan sıhhi durumunun tesbiti 
için sağlık kuruluna sevkolunması hususunda Harb Akademi
leri Komutanlığına yazılmış ise de izini kaybetmek suretiyle
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

bu muayeneden kaçmış bulunduğundan 4779 sayılı Kanun go- 
reğince tahsiline son verilip ve hakkında yapılan kanuni taki
bat neticesinde 28 gün oda hapis cezasiyle tecziye olunduğu 
ve bu mevzuda açtığı dâva, tashihi karar ve iadei muhakeme 
taleplerinin de Askerî Temyiz Mahkemesince karara bağlanmış 
olduğu ve binnetice isteği haklı gösterecek bir cihet görüle
mediği bildirilmektedir.

6 . V . 1953 tarihli komisyon toplantısında; adı geçeniü 
D/101 talimatının 8 nci maddesinin I fıkrasının açık hükmü 
da'resinde sonradan muayeneye sevkolunup ve haklnnda ye
niden bir muamele yapıbp yapılmadığı hususunun sorulması 
ve Askerî Temyiz Mahkemesi tarafından verilen kararların 
celbi lüzumuna karar verilmiş bulunmakla bu bapta yazılan 
tezkereye karşılık ayni vekâletten alınan cevabi yazıda:

Zikrolunan talimatname gereğince : Mumaileyhin muaye
neye sevkı hakkında Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetince 
verilen emrin kendisinin firari yüzünden tebliğ olunamadığı.

Teknik Okul Müdürlüğünün bu şahsın okuma hakkını hai3 
olduğu yolundaki işarının teknik okullarda yetiştirilecek as
kerî mühendisler hakkında halen uygulanmakta bulunan 4779 
sayılı Kanuna tevafuk etmediği ve bu kanunun geçici 2 nci 
maddesi gereğince tahsiline son verilmiş olduğu bildirilmek
tedir.

Dosyada mevcut ilâm örneklerine göre; bu mevzuda açı
lan dâvanın 3410 sayılı Kanuna uyularak vekâlet tarafından 
bir kanunsuzluk görülmediği belirtildikten sonra işin esasen 
talimi terbiyeye taallâkuna binaen idari dâva mevzuu da ya- 
pılamıyacağma da işaret olunarak reddedilmiş bulunduğu gö
rülmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin; mülga 3410 sayılı Kanuna tev
fikan ve Askerî Temyiz Mahkemesince incelenip karara bağ
lanmış ve derecattan da geçmek suretiyle kesbi katiyet etmiş 
bulunan bir meseleye taallûkuna ve zikrolunan kanunla ida
ri dâva m?vzuu yapılamıyacağı belirtilen ordu; sicil, talim 
ve terbiye işlerinin teşriî murakabeye de tâbi tutulmaması em
sal müracaatlar dolayısiyle takarrür eden Yüksek Meclis mu- 
karreratı iktizasından bulunmasına binaen vâki müracaat üze
rine bu bakımlardan Komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8136 18 . I . 1954
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No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sobepten verildiği

(Dilekçe özeti : Erzurum müddei
umumisi hakkında takibat ifası ve 
kızının kendisine teslimi hakkın
da).

Dilekçi : 13 yaşındaki kızı Ayla’yı muhtelif desiselerle kaçı
ran Üstçavuş Hüseyin Türkoğlu’nun yakalanarak ve kızı ile 
birlikte mevcuden gönderilmesi hakkındaki Gölpazan Müddei
umumiliği telgrafım ve kendisi tarafından yapılan müracaatla
rı dosyada alıkoymak suretiyle nazarı itibara almıyan ve neti
cede kızının yaşının büyütülmesine sebebiyet veren Erzurum 
Müddeiumumisi ile, hâdisede methaldar olan Erzurum Örnek 
Acentası sahibi Fevzi haklarında gereken takibatın yapılma
sını ve kendisinin 1935 yılında evlendiği resmî kayıtlarla sa
bit bulunduğu halde kızının doğum tarihinin 1934 olarak de
ğiştirilmesindeki isabetsizliği tebarüz ettirerek suçlunun Göl- 
pazarı Müddeiumumiliğine, kızının da kendisine teslim edilme
sini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyet mevzuu dos
ya üzerine yapılan incelemede : Müstedinin 1939 doğumlu olan 
kızı ile adı geçen çavuşun tanışıp ve anlaşıp Gölbaşı ’ndan ka
çarak Erzurum’a geldikleri, keyfiyetin Erzurum Müddeiumu
miliğine bildirilmesi üzerine ifadelerinin alındığı, kızın verdi
ği ifadede; rızası ile kaçtığını beyan ettiğini, aynı zamanda 
21 . IV . 1939 olan doğum tarihinin Erzurum Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 16 . XII . 1952 tarih ve 1232 sayılı kararı ile 
21 . IV . 1934 olarak tashih edildiği ve resmen evlenmiş bu
lundukları anlaşılarak suç unsuru görülmiyen hareketinden do
layı maznun hakkında takipsizlik kararı verilmiş bulunduğu
nun anlaşıldığı ve bu duruma göre muamelede usul ve kanuna 
uymıyan bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vazifeli kaza merciine müracaat hu
susunda tanınan kanuni hakkı istimalde muhtar bulunan dilek
çinin vâki talebi üzerine komisyonumuzca bir muamele ifası
na mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

16387/15309 Ahmet Turhan. 
16863/15721 Orta Malı. den. 

Gölpazan.

8137 18 . 1 .1954

16754/15629 Mehmet özen.
Tekel Yaprak Tütün 
Bakım Evi ve işlet
me Müdürlüğü me
murlarından. 
Samsun.

(Dilekçe özeti : Zıyaa uğratılan 3 
terfi derecesinin tanınması hak
kında).

Dilekçi : inhisarlar idaresine tarihi intisabından itibaren, 
bu idarece hakkında tatbik edilen; 3656, 4805 ve 4988 sayılı ka
nunların tatbikmda yapılan hatalar yüzünden kıdeminden 9 
yıllık bir zamanın ve 3 terfi derecesinin ziyama sebebiyet ve
rilmiş bulunduğundan şikâyet ederek, vâki mağduriyetinin
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Dilekçe Dilekçe sahibinin :j
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

telâfisi için bu 3 terfi derecesinin bütün hukuki neticeleri ile 
birlikte tanınmasını istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : 1941 yı
lında jandarma gedikli çavuşluğundan terhis olunarak Tekel 
İdaresine intisabetmiş bulunan dilekçinin; 3779 sayılı Kanuna 
tâbi ve 10 lira maaşlı bu mesbuk hizmetin göz önünde bulun
durularak 3G56 sayılı Kanunun mülga 14 ncü maddesine uyu
larak bir üst dereceye tekabül eden 50 lira ücretle tâyin edil
diği ve 4805 sayılı Kanunla bir alâkası bulunmadığı, mütaakıp 
terfi durum ve tarihleri de açıklandıktan sonra bu mevzuda aç
mış olduğu idari dâvanın da aleyhine neticelenmiş bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olduğu anlaşılan vâki talep hakkında komisyonumuzca 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8138 18 . 1 .1954

17285/1G086 Şevki Ataca.
1460 So. No. 25. 
Alsancak - İzmir

( DİJrkr.e ö zeli : îa d e ten  aylık tah
sisi hakkında).

Dilekçi. : Millî Mücadelede mesbuk hizmetlerini ifade ederek, 
Atatürk’e karşı tertiplenmiş olan menhus suikast hareketini ih
bar etmiş olduğundan dolayı vatani, hizmet tertibinden kendi 
sine bağlanmış bulunan 300 lira aylığın 2 aylığı peşin verilmek 
suretiyle kesilmiş olduğundan yeniden tahsis edilmesini iste
mektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Mumaileyhe bu yolda bir 
aylık t ıhsis edildiğine dair her hangi bir kayıt bulunmadığı 
bildirilmektedir.

G-orcği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmediğine ve 
di’ekrömn kanuni bir hakkı ihlâl edilmiş bulunduğu takdirde 
kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8139 1 8 .I .1954

17284/16085, Niyazi özhan. 
20052/1S697 Kazıkiçi Bostanları 

Hayatsuyu karşısı 
Salâhattin Türkmen 
Evinde.
Ankara.

(Dilekçe özeti : Maluliyet hakkı
nın tanınmadığından şikâyet).

jy-V-ri. : B ’ ik ’ n ve Birinci Cihan Harblerinde, keza Millî 
Mücadelede ve Balkan Harbini mütaakıp intisabetmiş bulunduğu 
askerî sanayi müessesesi ve fabrikalarda geçen faydalı hizmet
lerini belivterek, sen defa çalışmakta olduğu Kırıkkale Askerî 
fabrikalarından, vuknbulan bir zehirli gaz infilâki yüzünden 
duçar olduğu muhtelif hastalıklar ve yaş haddini doldurması 
sebebi il s ayrıldığını ve raporları ile sabit olan durumuna görs



Dilekçe
No.

17236/16046

mâlûlen emekliye sevkı icabederken âdiyen emekbye sevk olun- 
maamdan ve bu bapta açtığı idari dâvanın da zaman aşımından 
dolayı Devlet Şûrasınca reddedildiğinden keza Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünce bu kabil mü
racaatlarda bulunmamış olsaydı kendisine 139 sayılı Kanun dai
resinde zehir, gaz ve uzman zamları verilmek suretiyle emekli 
aylığının yükseltilmiş olacağı yolunda ifadede bulunulduğundan 
şikayetle; Devlet Şûrası 5 nci Dairesinde bulurum raporları ile 
adı geçen kurumdaki şahsi dosyasının celp ve tetkik buyurula
rak mâlûliyet hakkının tanınmasını istemektedir.

Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü cevabi yazısın
da : 1304 doğumlu ve çalışmaya takat ve tahammülü kalmadı
ğından babsile emekliye sevkedilmesini istemiş bulunan dilek
çinin, bu müracaatı üzerine, 3575 sayılı Askerî Fabrikalar Teka
üt ve Muavenet Sandığı Kanunu dairesinde tekaüde sevk ve 
kendisine maaş tahsis edilmiş olduğu.

Çalıştığı yerlerde mâlûliyetini tevlideden bir hâdisenin zu
huruna dair şahsi dosyasında her hangi bir belge de olmadığı.

Mumaileyhin bu mevzudaki durumunun, kurumu, değil zikr 
olunan sandığı alakalandırılası bakımından Genel Müdürlükçe 
yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup ve ni
tekim Devlet Şûrasından dahi geçmiş olduğu anlaşılan vâki ta
lep hakkında; içtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuz
ca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

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

8140 13 . 1 .1954

(D ilek ç e  ö z e ti  : E m ek li ay lığ ın ın  
tahsisind e t e r f i  v e m â lû liy et d o 
ru m u n u n  nazarı itib a ra  alınm adı
ğ ın d a n  şikâyet')'.

Dilekçi-: ilişik olarak takdim ettiği dilekçelerinin tetlri- 
kmdan da anlaşılacağı üzere; 1 Temmuz 1952 tarihinde yürürlü
ğe giren 5794 sayılı Kanunla : Terfi hakkını ihraz edip, kad
rosuzluk yüzünden yıllardır bekliyen ilkokul öğretmenleri 
meyanmda kendisinin de; 60 liraya terfi ettirilmesi tensip ve 
vekâletten gönderilen bu baptaki emrin 5 Temmuz 1952 tarihine 
kadar Ankara’da bulunması sebebi ile kendisine tebliğ edile
memiş bulunduğunu, dönüşünde tebligatın yapılması hakkm- 
daki müracaatlarına da 28 . VI . 1952 tarihinde (Maarif me
muru tarafından adına tebliğ edilmiş bulunan) bir emirle 
emekliye sevkedilmiş olduğunun bildirilmiş bulunduğundan 
jıkâyet ederek gerek bu kanuni terfi hakkı ve gerekse Aydın 
Sanat Okulu öğretmeni iken sol el parmaklarını makineye 
kaptırması yüzünden vukubulan vazife mâlûliyet durumu na-

îsmail Ilakkı Yönet. 
Cumhuriyet Mahal. 
Kuyumcu So. No. 
26/1.

Kartal - İstanbul.
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zarı itibare alınmadan yapılmış olan bu muamelenin ıslahını 
istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : 35 liralık kad
roda 50 lira maaş almakta ve bu maaş derecesinde 3 yıllık kı
dem süresini de daha evvel ve başarı ile bitirmiş bulunduğu 
halde kadrosuzluk yüzünden terfi ettirilememiş olan dilekçi
nin; sair emsalleri ile birlikte terfiini temin edecek olan mün
hal bir kadro beklemekte iken 5434 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesinin B fıkrasına tevfikan emeklilik muamelesinin te
kemmül ettirilmiş bulunduğu. 5974 sayılı Kanun ile alman 
kadro ile bütün öğretmenler meyanmda bu öğretmenin de ma
aşının 50 liradan 60 liraya yükseltilerek, Temmuz 1952 maaşı
nın da yeni aylığı üzerinden ödenmesi hususunun 28 Haziran
1952 tarih ve 22799 sayılı tamimle valiliğe bildirildiği, ancak 
İstanbul Valiliğinden alman 21 . VII . 1952 tarihli bir yazı ile, 
terfi ettirilmesi bildirilen mumaileyhin emekliye ayrıldığına 
dair olan emri 28 . VI . 1952 tarihinde tebellüğ etmiş olduğ-u 
bildirilmesi üzerine evvelce yapılmış olan terfi muamelesinin 
iptal edilmiş bulunduğu.

* Bu bakımdan mumaileyh; emekliye sevk edildiği tarihte 
almakta bulunduğu 50 lira üzerinden aylık tahsisinde bir ka
nunsuzluk olmadığı ve bu mevzuda açtığı idari dâvanın da 
Devlet Şûrası 5 nci Dairesinin 14 . XII . 1952 gün ve 52/3236 
sayılı ilâmı ile reddedilmiş bulunduğu.

1930 yılında Aydın Sanat Okulu Öğretmeni iken vukuunu 
iddia ettiği mâlûliyeti hakkında bu tarihte hükümleri mer’i 
bulunan 1683 sayılı Kanunun 42 nci maddesine tevfikan her 
hangi bir müracaatta bulunmamış olan müstedinin bilâhara vü 
emekliliğini mütaakıp gönderdiği rapor ve şahadet belgesinin 
tahsis evrakı ile birlikte Emekli Sandığına gönderilmiş bu-< 
lunduğu ve alınacak cevaba göre muamele ifa olunacağı bil
dirilmektedir.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında : 
Mumaileyhin Sandığa intikal ettirilen evrakına nazaran fiilî, 
ve itibari hizmet müddetinin 41 küsür yıla baliğ olup ve al
makta olduğu maaşının da 350 lira bulunduğu görülerek ken
disine buna göre emekli aylığı tahsis ve ikramiye tahakkuk' 
ettirilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kısmen kaza merciince incelenerek ka
rara bağlanmış ve kısmen de bu merci tarafından incelenmesi 
icabeden vâki talep hakkında; İçtüzüğün 53 ncü maddesine) 
göre komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

B i le k ç e  D ile k ç e  s a h ib in in

No. adı, soyadı ve a d re s i Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

8141 18 . 1 .1954



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

17591/16385 Karabet Kuyumcu- 
19384/18050 oğlu.

Büyükdere Cad. No. 
295.
Büyükdere - Boğaz
içi - İstanbul.

16763/15638 İbrahim Bayraktar. 
12738/11840 Bendbaşı Malı. 23. 

So. No. 18.
İsm ail Balkaneı. 
eliyle .
Ban.lırma.

12759/11860 Ilasan  Kenar.
D üğüncülü K öyün
de.
Babaeski.

(Bilekçe özeti : İkramiye veya ma
aş tahsisi talebine dair).

Dilekçi : Millî Mücadelede sepkeden vatani hizmetine mu
kabil, halen 70 yaşında ve muavenete muhtaç bir durumda ol
masına binaen kendisine bir ikramiye verilmesini veya maaş 
bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Bu kabil mü
racaatların is ’afma imkân olmadığı hakkındaki Maliye Vekâ
leti yazılarının tasdikli bir örneğinin ilişik olarak sunulduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan vâ
ki talep hakkında; komisyonumuzca ve bu sıfatla, yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8142 18 . 1 . 1954

(Bilekçe özeti : Farzant Köyü 
Muhtarından şikâyet).

Dilekçi : Yerleşmek istediği Mecitözü Kazasının Farzant 
Köyünde ev  yapmasına mümanaat ve kendisini muhtelif suret
lerle tehdit eelen ve bu yüzden köyü terketmesine sebep olan 
muhtar Hilmi Balıkçı hakkında kanuni tahkikat ve takibatta 
bulunulmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında. : Dilekçinin satmaldığı 
arsanın sahipleri tarafından geri alınması üzerine bu köyü ter- 
kettiği, muhtar hakkındaki şikâyetleri dolayısiyle yaptırılan 
tahkikat neticesinde; idare heyetince ve savcılıkça mon’ı mu
hakeme ve ademitakıp kararı verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, vâki talep ha'k- 
înncla komisyonumuzca muamele ifasına mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8143 18 . 1 .1954

(Bilekçe özeti : Yetim aylığının 
ödenmesi hakkında) .

Dilekçi : Balkan Harbinde şehit düsen babasından dolay, 
kendisine bağlanmış olan aylığının ;• bunu almakta olnn yem  e 
sinin, hakkı velayetini suiistimal etmesi yüzünden; maaş cırı- 

danı geri alınmak suretiyle kesilmiş olduğunu ifade ederek, 
halen reşit bir kimse olması hasebiyle bu kanuni hakkının v e 
rilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında: 1325 dokumlu oluo 
1 . VII . 1927 tarihinde 18 yaşını doldurmak suretiyle reşit olan



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi K om isyon  kararı ve ne seb ep ten  v e r ild iğ i

dilekçinin bu tarihten beri her hangi bir müracaatı rnesbuk 
bulunmadığı gibi, bu hususta bir kayda da tesadüf de edil
mediği.

Bu balamdan mumaileyhin bir alacağı olsa dahi 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre; zamaa 
aşımı bakımından ödenmesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep haK- 
kmda komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmedi
ğine ve dilekçinin ka^a merciine dahi müracaatta muhtariyetine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8144 18 . I . 1954

12755/11856 M ustafa Gürbüz 
ve ar.
Akçakoyunlu Kö
yünde.
Andırın.

(Dilekçe özeti : Andırın suyu hak
kında).

Dilekçiler : Umumun faydalanmakta bulunduğu andırın su
yundan; muhtelif tarihlerde açılan harklardan faydalanmakta 
olan eşhasa ilâveten bu kere de aldığı ruhsat üzerine yeniden 
açtığı bir kanalla istifade etmeye kalkan Ali Zülfükaroğlu ve 
arkadaşlarından şikâyetle buna mahal bırakılmamasını kendi
lerinin sulama ve içme suyuna olan ihtiyaçları ve bunu belir
ten ve daha önce verilen kararlar göz önünde bulundurularak 
kendi köyleri için bark açılmasına müsaade edilmesini istemek
tedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Mahallen yaptırılan 
tetkikat neticesinde bu suyun ancak buradaki mevcut tesislere 
kifayet etmekte bulunduğu.

Bu kadim tesislerin hisseli bulunması itibarı ile Ali Zülfü- 
kâr tarafından açılan harka su verilmesine imkân olmadığı, ke
za çeltik ekimi bakımından olan mahzur dolayısiyle de bu 
harkın köylere maledilip edilemiyeceği cihetlerinin içişleri ve 
Bayındırlık vekâletlerince tetkik edilmesi icabedeceği, Çeltik 
Komisyonunun 1953 yılında aldığı bir kararla Harboğazı har
kına çevrilmesinin önlendiği.

Alâkalıların Devlet Şûrasına ve Zülfıikâroğlu’nun da mah
kemeye müracaatları gerekiiği bildirilmektedir.

Gereği düğünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir muamele ifasma mahal görülmediğine ve 
dilekçilerin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetlerine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8145 18 . 1 .1954
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

18824/17538 Melâhat Gönç.
D efterdar yokuşu  
Süngü So. No. 8. 
Tophane - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Devlet şûrası ta
rafından  r e t  o lun an  dâvasının 
niyet olunması hususunun karara 
bağlanması hakkında).

5242 sayılı Kanunla 1 . 1 .1949 yılında 50 lira maaşa terfi 
edip 1. I I . 1950 tarihinde de kendi isteği ile emekliye ayrıldı
ğından bahsile aylık tahsisinde, zikrolunan kanunun birinci 
maddesi hilâfına 40 lira maaşın esas tutulmasından ve bu bap
taki Emekli Sandığı Yönetim Kurulu kararının 5434 sayılı Ka
nunun 9 ncu maddesi dairesinde kendisine tebliğ edilmediği 
halde Devlet Şûrasında açtığı dâva ve yaptığı tashihi karar ta
lebinin  5 nci daire tarafından bu kanuni cihet nazarı itibara 
alınmaksızın reddedilmiş buiunmsmdan şikâyet ederek; emek
li aylığı tahsisine ait mezkûr kararın kendisine henüz tebliğ 
edilmemiş olmadı bakımından dâvasına rüyet olunması husu
sunun teminini istemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 
cevabi yazısında : Dilekçinin emekliye sevkı sırasında almakta 
olduğu 350 lira maaşı henüz 2 tam yıl almamış bulunması itiba
rı ile kendisine 5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesine uyularak 
bir aşağı derece üzerinden aylık bağlanıp ve bu husustaki San
dık Yönetim Kurulu karrınm bu kanunun 9 ncu maddesinin B 
fıkrasına uygun olarak muayyen müddet, içerisinde de tebliğ 
edilmiş bulunduğu ve bu mevzuda açtığı idari dâvanın da keza 
bu cihetten reddedildiği bildirilmektedir.

’ Gereği düşünüldü : Süre aşımından reddedilip ve tashihi ka
rar yolundan dahi geçmek suretiyle kesbi katiyet etmiş bulunan 
mezkâr kararın hasıra taraf lehine muhkem kaziye teşkil etme
si ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi muvacehesin
de vâki talep hakkında komisyonumuzca tâyini muameleye ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8146 18 . 1 .1954

18878/17587 Mahi Özatan.
K araali Mah. 
Selvilim edrese So. 
No. 3/11.
K ilis - Gazianteb.

(Dilekçe özeti : Şehit maaşının 
noksan tahsis edildiğinden şikâ
yet).

Dilekçi : Askerlik hizmeti sırasında şehit olan oğlundan 
dolayı kendisine verilen paronm az takdir edildiğini ifade ede
rek vâki mağduriyet ve perişanlığına nihayet verilmek üzere 
hakkının korunmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Oğlu er 
Hikmet Öztan’m vazife esnasında vefat etmesi ile dilekçiye 
1683 sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre; 300 kuruş maaş 
bağlanarak mekûr kanunun 50 nci maddesi gereğince 10 sene
lik tutarı 360 lira tahakkuk ettirilerek Hazine ile alâkasının
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Kesilmiş olduğu, başkaca maaş tahsisi veya yardımda bulunul
masının mümkün görülememekte bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ- 
îvdı bulunan vâki talep hakkında komisyonumuzca bir mua- 
■.r-ele ifasına mahal görülemediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8147 18 . I . 1954

18501/17334 H ikm et Akman.
19888/1853!) CJüzelyalı Mitlıat- 

pa.şa Cad. No. 945 
İzmir.

D ilekçi : Gerek Millî Mücadeleye takaddüm eden tarihler
de bulunduğu memuriyetlerde sebkeden vatani hizmetlerinden 
ve gerekse mücadele esnasındaki fedakârlıklarından bahsile; 
buna rağmen yaş haddinden dolayı emekliye sevkedilirken; 
esaret müddeti ile firarını mütaakıp mücadelede geçen müddeti 
hizmtinin ve 1341 tarihine kadar geçen açık müddeti ile yine 
21 günlük rapora istinadeden diğer bir açık müddetinin Me
murin Kanununun müzeyyel maddesi ile, diğer alâkalı mevzu
at hilâfına nazarı itibara, almmıy ar ak kendisine az bir maaş 
tahsisi ile ikramiyeden mahrum birakılmasmdaki gayrikanuni- 
liktc-n şikâyet ederek; ilişik olarak takdim ettiği vesaikle sabit 
olan 6,5 yıllık mezkûr hizmetlerinin fiilî hizmet müddetine 
ilâvesine karar verilmesini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin; esarette 
geren müddetinin zammı ile birlikte fiilî hizmetine katıldığı.

Esaretten firarını mütaakıp; 1337 - 1341 yıllan arasında 
gecen ve mevzuatımız şümulüne girmiyen açık müddetinin ka
bulüne kanuni imkân görülemediği için emeklilik hesabından 
tenzil olunarak fiilî hizmet müddetinin 24 küsur yıl olarak 
tesbit edildiği ve yapılan muamelede her hanği bir yanlışlık 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan vâki 
talep hakkında komisyonumuzca tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

(Dilekçe özeti : Emeklilik müdde
tinin teshilinde nazarı itibara 
almmıy an 6,5 yıllık müddetinin 
fiilî hizmetine ilâvesi hakkında).

8148 18 . I 1954
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Dilekçe
No.

19789/18438

10903/18553

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

(Dilekçe özeti : Goldşimit Musevi 
Mektebindeki öğretmenliklerinin 
fiilî hizmetine eklenmesi hakkın
da).

Dilekçi : 1931 - 1933 yılları arasında İstanbul’da Goldşimit 
Musevi Mektebinde yaptığı öğretmenliklerden; fen dersleri öğ
retmenlik müddetinin; 5434 sayıi Kanunun geçici 65 nci mad
desinin E fıkrasının istihdaf ettiği maksada muhalif olarak ve 
sadece inha mercii bakımından fiilî hizmet müddetine eklenme- 
d:ğinden ve bu mevzuda açtığı idari dâvanın da reddedilmiş bu
lunduğundan şikâyet ederek mezkûr E fıkrasında yapılan de
ğişiklik dolayısiyle de isabetsizliği teyit olunan bu kararla hâ
sıl olan mağduriyetinin telâfisini istemekted'r.

Türk:ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 
cevabi yazısında : Mumaileyhin kültür dersleri öğretmen
liğinde geçen müddetlerinin mezkûr maddei kanuniveye 
göre borçlandırılmak suretiyle müddeti hizmetine eklen
diği, ancak akalliyet mekteplerinde hesap ve hendese gibi fen 
dersi öğretmenliğinde geçen ve tâyini vekâletçe yapılmayan 
bu gibi hizmetlerin bu kanunun bahsi geçen maddesinin E 
fıkrası şümulüne girmemesine binaen borçlandırılmak sure
tiyle kabulüne imkân olmadığı ve miistedinin bu hususta San
dı1- aleyhine açtığı dâvanın da reddedilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği dirrnüldii : Koza merciince incelenerek karar bağ
lanmış olan vâki istek ha.kkmda bu bak-mdan komisyonumuzca 
bir muamele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8149 18 . I . 1954

(Dilekçe cceti : Personel subayı 
sınıfına geçirilmesi hakkında).

Dilekçi : Personel subayı sınıfına geçirilmiş olan Harb 
Okulu mezunu Muamele memurları gibi kendisinin de bu sını
fa geçirilmesi için yaptığı müracaatının gayrikanuni olarak 
reddedildiğinden şikâyet etmektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Deniz Kuv
vetleri Kumandanlığının hususiyetlerine binaen personel sını
fının bu kuvvet kumandanlığında ihdas edilmediği.

Harb Okulu mezunu bulunmıyan mumaileyhin bağlı bulun
duğu kuvvet kumandanlığında mevcut olmıvan bir smıfa ge
çirilmesine imkân görülemediği bildirilmekte ve Erkânı Har- 
biyei Umumiye Riyasetinin 74704 sayılı, bahis konusu tamimi 
mündereca*’ ayıklanmaktadır.

Gereği diiünüldii : Tetkiki Kaza merciine ait olan vâki talep

İsmet Dereli.
M illî Savunma Ve
kâleti Dz. K uvvetleri 
K. P. İTİ. Ş. de Dz. 
Kd. Dz. S. 6. Mİ. Me. 
Ankara.

Bahaeddin Aydınol. 
A sliye 6 nci Ilukuk  
Hâkimi.
İstanbul.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8150 18 . I  . 1954

Reis Sözcü Kâtip
Maraş Trabzon Elâzığ Ankara

Abdullah Ay temiz Salih Esad Alperen Hâmit Ali Yöney Ömer Bilen

Balıkesir Kastamonu Malatya Ordu
Alt Fahri İşeri Muzaffer Âli Mühto Abdülkadir Özbay Zeki Mesut Sezer

Seyhan Urfa Yozgad
Salim Serçe Ite§it Kemal Timur oğlu Yusuf Karshoğlu

(Dilekçt sayısı : 136)

T. B. M. M. Matbaası



Devre : IX T. B. M. M. içtima ' 4

A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ  

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

Savı : 87 #—

12.111.1954 Cuma

Dilekçe Dilekçe sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

13102/12203 Nuri Sözge. 
4021/3791 Yenişehir Meşru

tiyet Cad. Hatay 
So. 3 /7  .
Ankara.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Emeklilik işlemi
nin kaldırılması hakkında).

Dilekçi : Maliye itiraz Komisyonu üyesi iken 5434 sayılı 
Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasına tevfikan emekliye 
sevk edildiğini ve bu muamele aleyhinde o tarihte mevcut ka
nuni imkâna binaen Devlet Şûrasına müracaatla dâva açtığını 
ve bu merciin tasarrufu iptal etmesi üzerine tekrar tavzif 
olunmuş ise de aradan kısa bir müddet geçtikten sonra yine 
aynı fıkraya dayanılarak tekaüt olunduğunu ve ilk defa emek
liye sevk tarihi ile tekrar tavzif tarihi arasında geçen müddete 
ait maaşlarının da verilmemek suretiyle mağdur edildiğini ve 
son tekaütlük işleminin dahi hiçbir lüzuma müstenit olmadı
ğını beyanla, bu işlemin de re f’ini ve bütün haklarının nazara 
alınmasını ve binaenaleyh tekrar tavzifini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin idareye ta 
nınan mutlak takdir hakkına dayanılarak, âmme hizmetinin 
daha iyi yürütülmesi ve bu hizmetin daha verimli ellere tevdi 
edilmesi maksadiyle tekrar emekliye sevk olunduğa ve deva
mı istihdammda da idare için bir fayda memul ve melhuz bu
lunmadığı ve garezkârbk ve mağduriyet gibi hallerin de bahis 
mevzuu olmadığı ve mumaileyhin ilk önce emekliye sevkedildi- 
ği tarihle tekrar tavzif olunduğu tarih arasında kendisine me
muriyet maaşı verilmesine kanunen imkân görülemediği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet temsilcisinin sicil dosyası mün
derecatına atfen ve şifahen verdiği izahatın mahiyetine ve bu 
dosyanın komisyonca incelenmesinden mütahassıl kanaate gö
re dilekçi hakkında uygulanan ve tesis olunan muamelede bir 
isabetsizlik bulunmadığından mumaileyhin vâki talep ve şi
kâyetinin reddine ittifakla karar verildi.

Krar No. Karar tarihi

8151 19 . 1 .1954



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

12463/11578 Reşat Avkaç.
Anafartalar Cad. 
Kütükçüoğlu Han. 
Üst kat.înşaat Mü- 
taahhidi Kadri ön 
cel yanında. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Emeklilik işlemi
nin iptali hakkında).

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrası 
hükmünün kendisi hakkında tatbikini icabettiren hiçbir sebep 
mevcut değil iken, 51 yaşında ve binaenaleyh çok müfit olabi
leceği bir çağda mezkûr fıkraya müsteniden emekliye sevke- 
dildiğini ve bu muamelede asla isabet bulunmadığını beyanla, 
bu baptaki işlemin iptalini ve eski görevine iadesini istemekte
dir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin görülen 
lüzuma binaen ve mutlak takdir hakkına dayanılarak mezkûr 
39 ncu maddenin B fıkrasına tevfikan emekliye sevkedilmis 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet temsilcisinin sicil dosyası mün
derecatına atfen ve şifahen verdiği izahatın mahiyetine ve bu 
dosyanın komisyonca tetkikından mütahassıl kanaate göre di
lekçinin emekliye sevkı hakkındaki muamelede bir yolsuzluk 
ve isabetsizlik bulunmadığından, vâki talep ve şikâyetin red
dine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8152 19 . 1 .1954

12482/11597 Faik Âli Günel.
İstatistik Genel Mü
dürlüğü Dış Ticaret 
İstatistikleri Mü
dürü.
Ankara.

(Dilekçe özeti : Emeklilik işlemi
nin kaldırılması ve eski görevine 
iadesi hakkında).

Dilekçi : Dışişleri Vekâletinde Birleşmiş Milletler Siyasi 
Şıvbe Müdürlüğünü hakkiyle ifa ettiği sırada 5250 sayılı Karnı 
uun muvakkat maddesine müsteniden, diğer Devlet daire ve mü • 
esseselerinde çalışma hakkı mahfuz kalmak üzere tekaüde sevke- 
dildiğini ve her ne kadar 1950 senesi Ekim ayından itibaren İsta
tistik Genel Müdürlüğüne intisapla Dış Ticaret İstatistikleri Mü
dürlüğünü yapmakta ise de üzerindeki leke ile töhmetli bir halde 
iş görmekte zorluk çektiğini ileri sürerek, Anayasa ve insan hak
larına aykırı olarak verilen mezkûr tekaütlük kararının iptalini 
ve eski görevine iadesini istemektedir.

Dışişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 5250 sayılı Kanun 
hükmü muvacehesinde kesinleşmiş oban bu karar hakkında Vekâ
letçe yapılacak başkaca bir muamele bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkında 5250 sayıb Kanuna tev
fikan ittihaz edilmiş olan tekaütlük kararının, kendisinden 
yeter derecede istifade edilemiyeceği sebebine müstenit olduğu 
celp ve tetkik olunan sicil dosyası münderecatından ve Vekâlet 
temsilcisinin şifahen verdiği izahattan anlaşılmasına ve bu bap
taki muamele ve kararda iptali mucip her hangi kanuni bir nok-



-  3 —
Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

sanlık veya isabetsizlik de görülememesine mebni, vârit olnuyan 
talep ve şikâyetin reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8153 19 . 1 .1954

(Dilekçe özeti : Emeklilik işlemi
nin iptali hakkında).

Dilekçi : Ehliyet ve liyaketi sabit iken hakkında 5434 ?ayılı 
Kanunun 39 ucu maddesinin (B) fıkrası hükmünün tatbik edil
mesinde isabet bulunmadığından ve saireden bahsile, emeklilik 
işleminin iptalini ve tekrar tavzifini is'temektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1309 doğumlu olan 
dilekçinin otuz hizmet yılını ikmal etmiş bulunmasından do
layı görülen lüzuma binaen mezkûr 39 ncu maddenin (B) fık 
rasına tevfikan emekliye ayrılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet temsilcisinin sicil dosyası mün
derecatına atfen ve şifahen verdiği izahatın mahiyetine ve bu 
dosyanın komisyonca da incelenmesinden mütehassıl kanaate 
göre dilekçi hakkında tesis olunan muamelede bir isabetsizlik 
bulunmadığından mumaileyhin bu muameleye mâtuf şikâyetinin 
reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8154 19 . 1 .1954

(Dilekçe özeti : Emeklilik işlemi
nin iptaline dair).

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrası
na tevfikan emekliye sevk edilmiş olmasının mezkûr kanunun 
ruh ve maksadına uygun bulunmadığını ileri sürerek tekaüt
lük muamelesinin iptalini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin görülen 
lüzuma binaen emekliye ayrılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet temsilcisinin sicil dosyası mün
derecatına atfen ve şifahen verdiği izahatın mahiyetine ve ba 
dosyanın komisyonca da incelenmesinden mütehassıl kanaate 
göre dilekçi hakkında tesis olunan muamelede bir isabetsizlik 
bulunmadığından mumaileyhin bu muameleye mâtuf şikâyeti
nin reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

13157/12256 Kemal Atamer. 
16937/15782 Köprüler İnşaatı 

Şantiyesinde 
Muhasebeci. 
Alanya - Kocaeli.

13052/1215,5 Mustafa Mungan.
îsmetpaşa Mah. 
Delillertepesi So. 
No. 19.
Ankara.

8155 19 . I . 1954



_ _  4 —

13170/12269 Galip Aktuğ.
Defterdarlık memur
luğundan emekli. 
Kütahya.

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

(Bilekçe özeti : Emeklilik işlemi
nin kaldırılması hakkında).

Dilekçi : Maliye ve hukuk tahsili gördüğünü, İstiklâl Mü
cadelesine iştirak ettiğini, 32 senelik hizmeti sırasında takdir
nameler ve müspet tezkiyeler almış olduğunu, 90 lira maaşta 
terfiini beklerken hiçbir tetkika tâbi tutulmadan 5434 say ıh 
Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrası gereğince emekliye 
sevk edildiğini ileri sürerek bu baptaki muamelenin iptalim 
istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Otuz hizmet yılanı 
doldurmuş olan dilekçinin görülen lüzuma binaen mezkûr 39 
ncu maddenin B fıkrasına tevfikan emekliye sevk edilmiş ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet temsilcisinin sicil dosyası mün
derecatına atfen ve şifahen verdiği izahatın mahiyetine ve bu 
dosyanın komisyonca da incelenmesinden mütehassıl kanaate 
göre dilekçi hakkında tesis olunan muamelede bir yolsuzluk 
ve isabetsizlik bulunmadığından, mumaileyhin bu muameleye 
matuf şikâyetinin reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8156 19 . I . 1954

Reis Sözcü Kâtip
Maraş Trabzon Elâzığ Balıkesir

Abdullah Aıjtcmiz Salih Esad Alperen Hâmit Ali Yöney Ali Fahri İşeri

Kastamonu Seyhan Tokad Urfa
Muzaffer Ali Mühto Salim Serçe Ahmet Gvrkan lieşit Kemal Timuroğlu

Yozgad 
Yusuf Karslıoğlu



_  6  _

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

11966/11119 Deveci.
DD Yolları 
Gülbağ İstasyonu 
Şefi.
Sivas.

(Dilekçe özeti : Verilen cezanın 
kaldırılması ve hakkının verilme
sine dair).

Dilekçi : Bekçi Mustafa’ya tokat atmaktan ve makinist Yasin 
İnanç’a tekme vurmaktan Genel Müdürlük inzibat Komisyo
nunca derece tenzili cezası verildiğini ve yaptığı itirazın da 
nazara alınmayarak reddolunduğunu ve mağdur edildiğini be
yanla yeniden tahkikat yapılarak bu cezanın kaldırılmasını ve 
hakkının verilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin bekçi 
Mustafa Saylak’a tokat atmaktan ve makinist Yasin’e tekme 
vurmaktan sorumlu görüldüğünden dolayı mumaileyhin Genel 
Müdürlük inzibat Komisyonunca derece tenzili cezasiyle tec
ziye edilmiş olduğu, bu cezaya vâki itirazının da aynı komisyon 
tarafından yerinde görülmiyerek reddedildiği yapılan inceleme 
neticesinde anlaşılmış ve cezası kesinleşmiş olan müstedi hak
kında yapılacak bir muamele bulunmamış olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8157 25 . I . 1954

12002/11149 Durmuş Ali Atmaca 
Çukurasma Köyün
de.
Gülnar.

(Dilekçe özeti : Hükümet doktoru.
Abdülkadir Aydından şikâyet).

Dilekçi : Gülnar Hükümet Doktoru Abdülkadir Aydın sat
mış olduğu ilâçları üzerindeki fiyattan fazlaya sattığından ve 
fakır halkı soyduğundan ve kadınlara tecavüzde bulunduğundan 
şikâyetle bu konuda evvelce vâki olan müracaatlarının netice
sinin Sıhhat Vekâletinden sorulmasını ve sonucunun bildiril
mesini istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : Aynı 
konu hakkında daha evvel vâki iki muhtelif şikâyet üzerine 
müfettiş tarafından ayrı, ayrı mahallen tahkik yapılmış ve bu 
tahkikat sonunda tanzim edilen fezleke tahkikat dosyalan üze
rine vilâyet idare kurulunca 3 ve 10 Ocak 1952 tarihlerinde 
her iki tahkikat için ayrı, ayıt men’i muhakeme karan verilmiş 
olup halen bu kararlann Devlet Şûrasmca ikinci derecede tet
kiki sonunda ittihaz edilecek kararlara intizar edilmekte olduğu 
ve dilekçinin aynı şikâyet konusunun tekrar edilmesiyle yeni 
baştan bir tahkikat yapılmasının doğru olamıyacağı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine 
intikal etmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonu-
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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.
Karar No. Karar tarihi

8158 25 . I . 1954

12561/11674 izzettin Üzer. 
12007/11154 Kerimehatun camii 

So. No. 14. 
Çengelköy - İstan
bul.

(Dilekçe özeti : Millî Mücadelede 
geçen hizmetinin emeklilik hizme
tine iki kat sayılması ve Mâliye
deki namzetlik hizmetinin asli me
muriyete geçmesine ve emekli hiz
metine ilâvesi hakkında).

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde muvazzaf subay olarak 
Devlet hizmetine girdiğini 1339 senesinde hastalanarak talebine 
binaen emekliye ayrıldığını ve sonradan Mâliyeye intisabettiğiui 
ve daha ör.ce subay olarak hizmet ettiğinden Mâliyeye namzet 
5'.ıemrır olarak tâyin edilmesi kanuna ayları olduğunu beyanla 
namzetlikte geçen hizmetinin doğrudan doğruya asil memuri
yette geçmişçesine emekli fiilî hizmetine katılmasını ve Millî 
Mücadelede geçen hizmetinin de emeklilik hizmetinin hesabında 
iki kat sayılmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 2 . IX . 1339 
tarihinde muvazzaf subaylıktan emekliye ayrıldığına göre Millî 
Mücadelede ve diğer savaşlarda geçen hizmetlerinin Askeri ve 
Mülki Tekaüt Kanunu hükümlerine göre iki kat olarak sayılmış 
olması tabiî bulunmakta olup mezkûr hizmetinin emekliliğe esas 
hizmetinin hesaplanmasında ayrı ayrı iki defa nazarı itibara 
alınmasına kanuni imkân olmadığı ve subayhktan emekli olarak 
mumaileyhin 788 sayılı Memurin Kanununun yürürlüğe girdik
ten sonra Maliye memuriyetine namzet olarak tâyin edilmiş bu
lunmasında kanuna aykırı bir cihet bulunmadığı gibi namzet
likte geçen hizmetinin doğrudan doğruya emeklilik fiilî hizme
tine katılma« da mümkün olmadığı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

8159 25 . 1 .1954

12015/11162 Yaşar Doğan.
Sanayi ve Ticaret 
Odası Yönetim Ku
rulu Başkanı. 
Seyhan.

(Dilekçe özeti : Gelir Vergisi ve 
Vergi Usulü kanunlarında tadilât 
yapılmasına dair).

Dilekçi : Gelir Vergisi Kanununun, esnaflığın genel V3 özel 
şartlarını tâyin eden maddeleriyle Vergi Usulü Kanununun def
ter tutma bakımından tüccarların sınıflarına mütaallik madde
lerinde değişiklik yapılmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin talep ve
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

teklifleri, Gelir Vergisi ve Vergi Usul kanunlarının tadili ile ilgili 
çalışmalar sırasında, göz önünde tutulmuş ve mezkûr kanunların 
tatbikatından elde edilen neticelere göre hazırlanmış bulunan 
Gelir Vergisi kanun tasarısı bu kere Yüksek Meclise sunulmuş 
olup Vekâletçe halen yapılacak bir muamele kalmamış 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

8160 25 . 1 .1954

(Dilekçe özeti : Askerlikte geçen 
hizmetlerinin fiilî hizmetine ek- 
lenemesi hakkında).

Dilekçi : 10 Şubat 1335 tarihinde jandarma meslekine in
tisapla sırasiyle onbaşı, çavuş ve başçavuş rütbe
lerini ihraz ve 10 Temmuz 1340 tarihine kadar 
millî orduda hizmet ifa ettiğini ve bu hizmetin
den Millî Mücadeleye rashyan sürenin bir katının fiilî 
ve bir katının da itibari hizmetine eklenmesi icabettiğini ve 
bu lâzimeye riayet olunmadığı gibi, bu husufta Devlet Şûra
sına açtığı idari dâvasının da reddedilmiş bulunduğunu be
yanla keyfiyetin bir kere de Yüksek Başkanlığınızca tetkikiy
le hiç olmazsa hizmetinin bir katının emeklilik süresine ek
lenmesi hakkında gereken işlemin yapılmasın? istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin jandar
malıkta geçen hizmeti kıdemli küçük zâbitlikte ve gedikli er
başlıkta geçen bir hizmet olmayıp sınıf çavuşluğunda geçmiş ol- 
duğundas 5434 sayık Kanunun geçici 14 ncü maddesinin Bı 
fıkrası hükmü muvacehesinde fiilî hizmet sayılmasına imkân 
görülememiş ve mumaileyhin bu bapta Devlet Şûrası Beşinci 
Dairesine açmış olduğu idari dâvasının da reddedilmiş oldu
ğu ve başka yapılacak bir işlem bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Daha önce idari kaza merciince incele
nerek karara bağlanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

12125/11267 Mustafa özean.
Maliye Gelir Servis 
Şefi.
Erzincan.

•8161 2 5 .1 .1 9 5 4



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

12127/11269 Ahmet Nane.
İdris Mah. de. 
Yeşilhisar - Kayseri

(D ilekçe özeti : Ziraat Bankası
na olan borcun tecil edilmesi, top 
rak ve kredi verilm esi hakkında).

Dilekçi : Zira-at Bankasından almış olduğu tohumluk buğ-l 
day bedeli borcunu mahsulünün olmamasından ve fakir bu
lunduğundan veremediğini beyanla bu borcun gelecek mahsul 
yılına tehirine ve yerli göçmenler gibi bir köyde iskân edile-* 
rek toprak ve çift alât ve hayvanatı verilmesini istemektedir^

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Dilek
çinin çiftçilikle işgal etmediği gibi bankaya olan tohumluk 
borcunun da tecilini gerektirir kanuni bir sebep mevcut olma-- 
dığı cihetle dileğinin yerine getirilmesine kanunen imkân gö
rülemediği bildirilmektedir.

Başvekâlet cevabi yazısında da : Dilekçinin toprağa muls< 
taç çiftçilerden olduğu takdirde bu kazada Çiftçiyi Toprak^ 
landırma Kanununun uygulanmasına başlanıncaya kadar bu
lunduğu bölgede Hâzineye ait boş arazi varsa kendisine kira
ya verilmesinin mümkün bulunduğu ve diğer isteklerinin d0 
incelettirilmesi hususunun 5 . II . 1952 tarihinde Kayseri Va
liliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâletlerin yuka
rıya alınan cevaplarına göre bu hususta komisyonumuzca bir) 
işlem yapılmasına mahal olmadığısa karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8162 25 . 1 .1954

Reis Sözcü Kâtip
Maraş Trabzon Elâzığ

Abdullah A y  t emiz Salih Esad A lp er  en IIam it A li Y öney
Ankara 

Öm er Bilen

Balıkesir Gümüşane Kastamonu Malatya
A li F ahri İşeri A hm et Kem al Yarınca M uzaffer Â li Mühto Abdülkadir Özbay

Tokad 
A hm et Gürkan

Ur fa Yozgad
Reşit Kem al Tiinuroğlu Y u su f Karslıoğlu

Zonguldak 
R ifat Sivişoğlu
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Dilekçe

No.

4 55 3/4 227

14 7 9 1/13 5 9 9

Doktor Y u su f. (Dilekçe- özeti ;  T efsir talebine
İzzettin Dolgungdl. dair).
E rzu ru m . m ~ ....................

Dilekçi : Trabzon Belediyesinde ve Devlet Demiryollarında-
ki hizmetlerinden dolayı istemiş olduğu hizmeti âhire zamları
nın verilmediğinden bahsile, buna âmil olan ve 900 sayılı Ka
nun hükümlerine tezat teşkil eden; 4222, 4644 ve 4085 sayılı 
kanunların, 2, 20, 21, 35 ve 37 nci maddeleri arasında mevcut 
mübayenetin tefsir suretiyle giderilerek mağduriyetine mey
dan verilmemesini istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : 
Askerî tabiplikten mütekait olan müstedinin, 1932 yılından 
1939 yılma kadar Devlet Demiryolları İdaresinde tavzif edil
miş bulunduğu ve bu hizmeti hakkında ne şekilde muamele 
yapılmış olduğunun bilinemediği.

Bilâhara Pasinler Hükümet tabipliğinde geçen hizmetine 
mukabil 1683 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre Millî Sa
vunma Vekâleti tarafından emekli aylığına zam yapılmış o! 
dıığu. Trabzon Belediye tabipliğinde geçen hizmetine muka
bil de Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca 1. I . 1946 
tarihinden itibaren kendisine aylık bağlandığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Tefsir teklifinde bulunmaya yetkili 
olmyan komisyonumuzca vâki talep hakkında bu bakımdan 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

8163 1. I I . 1954

B e d riy e  D u ra . 
A t ıf  B e y  Mah. 
U lu ca k  K ö p rü sü  
No. 28-790 evde. 
A n k a ra .

(Dilekçe özeti : Dükkânının kapa
tıldığından şikâyet).

Dilekçi : Vekâlet yazısı münderecatına nazaran; ekmek 
satış yeri olarak kullanmakta bulunduğu dükkânının kapatıl
dığından işkâyet etmektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Belediyece istenen 
şartlan yerine getirmiş olması üzerine; dükkânını açması için 
dilekçiye küşat ruhsatı verilmiş olduğu.

Ankara Valiliği ile Belediye arasındaki muhaberat sı
rasında dilekçe zıyaa uğratılmış bulunduğundan; bu mevzu
da icabeden kanuni tahkikat ve takibata tevessül edilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; yerine geti
rildiği anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca tâyini mu
amele mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8164 1 . I I . 1954



—  10 —

14068/12953 Haşan Çetintürk.
Ortaokul öğretmeni 
Söke.

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

(D ilekçe özeti : Talim v.e manev
rada geçen askerlik hizmetinin 
terfiinde nazarı itibara alınması 
hakkında).

Dilekçi : Talim ve manevra münasebetiyle celbedilmiş bu
lun Aû -u askerlikte geçen müddeti hizmetinin de terfi müdde
tinde hesaba katılması için; 5585 sayılı Kanun şümulüne itha
lin: islemektedir.

Milli Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : 4379, 5585 sa
yılı kanunlarda talim ve manevra için askere almanlann bu 
müddetlerinin terif sürelerine katılacağına dair bir hüküm bu
lunmadığı, dilekçinin, bu mevzuda açtığı idari dâvanın da redde
dilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulur an talep hakkında; komisyonumuzca, bu sıfatla bir mu
amele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8165 1. I I . 1954

11815/10827 Celâl Aksu.
Elifli Köyünde.
Bafra.

Dilekçiler : Hâzineye ait olup ve toprak tevzi komisyonu 
tarafından muhtaç çiftçiye dağıtılmış olan yerler üzerinde 
sa’ıte tapularla hakkı mülkiyet iddia eden Karaköy Sapan 
Şirketi miisteciri Tevfik Öğüten ve Avni Abacı’dan şikâyet 
ederek; daha önce bu mevzuda yaptıkları 21. I I I . 1949 tarihli 
müracaatları üzerine ittihaz olunan kararın da kendilerine 
teblij olunmasını istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Bu hususta Samsun 
Valiliğinden alman yazıya nazaran : Kadir ve Mustafa Bekçi 
tarafından işlenen arazinin Devlete veya Sapan Şirketine ait 
olmayıp babalarından müntakil arazi olduğunun anlaşıldığı 
bildirilmektedir.

C ereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında komisyonumuzca muamele ifasına mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

(Sahte tapularla Hazine yerleri 
iuzerindc m ülkiyet iddiasında bu
lunan Karaköy Sapan Şirketin
den şikâyet).

8166 1 . I I . 1954



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

—  —

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

14 4 0 1/13 2 5 2  E d ip  E rd em  ve ar.
98 M ahreç No. l ı  
Te l sahibi.
Ş ırn a k .

14 3 2 6 /13 18 0  M ustafa A lp teker.
A a k e rlik  Şube R eisi 
Yüzbaşı.
Gercüş.

(Dilekçe özeti : Kaymakam Kâşif
O fal’dan şikâyet).

Dilekçi : Partizan zihniyetiyle her an kaza halkını iki gu
rup halinde birbirine katan ve evlerine baskın yaptırıp ve bir
çok vatandaşların yaralanmsma sebebiyet veren Kaymakam Kâ
şif Ofal hakkında; icabeden tahkikatın ifası için salâhiyetti bir 
savcı ile bir müfettiş gönderilmesini istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan tahkikata na- 
zran : Bir düğün esnasında ve birbirlerine hasım olan iki gurup 
arasında çıkan kavga dolyısiyle 5 i hafif biri ağır 6 kişinin ya
ralandığı, adalete teslim edilmek istenilen faillerden ikisinin za
bıtaca evlerinden zorla çıkarıldığı ve faillerin yetkili Cizre Sav
cılığına sevkolunduklan, ortada particiliğe ait her hangi bir 
kavga olmadığının anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmediği
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8167 1 . I I . 1954

(Dilekçe özeti : Kış ortasında Şar
ka nakledildiğinden şikâyet).

Dilekçi : Âciz halinde bulunan Kaymakam Abdülkadir ile 
Mardin Müddeiumumisi Cemalettin Öçdemir’in tesiri nüfuzla
rı ile nahak yere kış ortasında Şarka nakledilmiş bulunduğun
dan şikâyet ederek, askerlik şeref ve hukukunun korunmasını 
istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen kaymakam 
hakkında; yaptırılan tahkikat neticesinde; vilâyet idare heye
tince; müşteki tarafından isnat olunan suçlardan dolayı 5677 
sayılı Kanuna göre takibat yapılmasına mahal olmdığına ka
rar verildiği gibi tezkerede yazılı bir hâdiseden dolayı da inzi
bat komisyonunca 3 aylık bir kıdem tenzili cezasına çarptırıl
dığı.

Müştekinin Gercüş Kazasındaki yolsuz hareketlerinin Mardin 
Valiliğince Millî Savunma Vekâletine ve Diyarbakır Kor. Ko
mutanlığına bildirilmesi üzerine askerî makamlarca da hakkın
da gereken tahkiklerin yapılarak neticede Erzurum birliği em
rine nakledilmiş bulunduğu ve şikâyetin de bundan duyulan te
essür ve iğbirarla yanıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülemedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8168 1 . I I . 1954



12

13 4 4 9 /12 4 3 1 D u rsu n  V u ra l.
Görcü K a p ıs ı.
P o lis  K a ra ko lu .
Bekçilerind e n.
E rzu ru m .

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

(Dilekçe özeti 
dair).

Arazi talebine

Dilekçi : îskân suretiyle kendisine arazi verilmesi hakkm- 
daki mü tevali müracaatlarının, yerli halktan bulunması hase
biyle yerine getirilmemiş olduğundan şikâyet ederek, ilişik evrak 
ile ve Temyiz Mahkemesinde derdest bulunan 5013 numaralı 
evrakının celbi ile keza 2502 sayılı Kanun muvacehesindeki du 
rumunur. tetkik ve tahkik buyurulmasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : 2510 sayılı Kanunun 
5098 sayılı Kanunla kaldırılan 13 ncü maddesine tevfikan ken
disine verilmiş olan 5 parça tarla ve bir bahçeden başka toprak 
verilemiyeceği, ancak 4753 sayılı Kanun dairesinde ve bulunduğu 
köyde yapılacak tevziat sırasında muamele ifa olunabileceği, 
kendisine fazla arazi ayrılmış bulunduğu hakkındaki iddiasına 
dair hiçbir kayıt da bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve işin kaza merciine 
intikal etmiş bulunan bir meseleye taallûk et'tyjine göre talep 
hakkında komisyonumuzca tâyini muameleye mahal (görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8169 1 . I I .1954

8 8 16 /8 17 2  I I  rant Papazyan.
B a ğ la rb a ş ı Cad.
No. 403.
Ü sk ü d ar - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Yedeksubay olma 
hakkının tanınmasına dair).

Dilekçi : Tıp Fakültesi Dişçi Mektebi mezunu olduğu halde 
muvazzaf ve ihtiyat askerliğini gayrimüslim olduğundan dolayı 
er olarak yapmış bulunduğunu ifr.de ederek, Umumi Harpte şehit 
düşen bir yüzbaşının oğlu bulunması bakımından yedek subay 
olma, hakkının tanınmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 1076 sayılı 
Kanunun değişik 8 nci maddesi hükmüne göre; askerlik dersi 
öğretmeni tarafından verilen notta yedek subaylığa liyakati 
tasdik edilmemiş bulunan dilekçinin kanunun bu âmir hükmü 
muvacehesinde yedek subay yetiştirilemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
komiyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmedikine, 
dilekçinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

8170 1. I I .1954



—  1 3  —

12 4 8 0 /114 5 6  H ü se y in  G ürbüzci.
0565/8907 Merkez Eczanesi. 

1 14 7 2 /10 6 6 3  P a z a ıy o lu  16 6 /1 .
17 17 2 /15 9 9 6  ( E liy le )

K a d ık ö y  - İstanbul.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Mübadil hakkının 
verilmeşine dair).

Dilekçi : Mübadil sıfatiyle Kadıköy’ünde kendisine veril
miş olan evlerden birinin sahibinin müracaatı üzerine mahke
me kararı ile, müracaat ederek işgal etmiş bulunduğu metruk 
diğer bir Hazine evinin de Maliye Vekâleti tarafından elin
den alındığından, keza İstanbul’da iskânı hakkındaki Sağlık 
ve Sosyal Yardım Vekâletinin kabul ve muvafakatine rağmen 
buna bir türlü müsaade olunmadığından şikâyet ve tazallümü 
hal ederek emsali misillû müktesep hakkının verilmesini iste
mektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Serez mübadillerinden 
olup iskânı hakkındaki muamele; İstanbul Vilâyetinin iskân 
mmtakası dışında kaldığına dair olan emrin tebliğinden önce 
cereyan etmiş olan müstedinin cereyanı hal hakkındaki vâki 
beyanı teyit edildikten sonra; filhakika Maliye Vekâletince 
kendisine iskân suretiyle ev veya arsa tahsisi mümkün görü'e- 
miyen mumaileyhin Siüvri ve Çatalca kazalarından birinde 
iskânı uygun görülmüş ise de kendisinin buna muvafakat et
memekte olmasına binaen yapılacak muamele olmadığı bildi
rilmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : iskân mmtakası ha
ricinde sayılan İstanbul Şehrinde ve belediye hudutları içeri
sinde bulunan gayrimenkullerin mevcut mevzuata göre is
kân emrine terk ve tahsisine imkân bulunmadığı, ancak mu
maileyhin behemahal İstanbul’da iskâm icabediyorsa tahsisi 
istenilecek her hangi bir gayrimenkulün bedeli iskân tahsisa-- 
tından mahsup olunmak üzere iskân emrine terkedilebileceğı 
bildirilmektedir.

Geroği düşünüldü : Vekâletin vâki işai'atına göre; talep 
hakkında Komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görül
mediğine ve dilekçinin kaza merciine dahi müracaatta muhta
riyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

8171 1 . II . 1954

12 8 9 6 /118 5 0  E y ü p  Çetin.
1 4 13 7 /13 0 14  K abaca Köyünde.

S u lta n h isa r - N a z illi

Dilekçi : Vakıflar idaresine olan 1  400 lira borcuna mu
kabil 1927 yılında; ilerde bu parayı ödediği takdirde tekrar 
kendisine verileceği vâadine dayanarak bu idareye ferağ e*,- 
miş bulunduğu 10 bin lira değerindeki zeytinliğinin; esasen 
bu idarece bu şekilde alınmasındaki gayrikanuniliğe de işaret 
ederek iade edilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Kendi muvafakati

(Dilekçe özeti: Vakıflar İdaresin
ce borcuna mukabil satınalınan 
zeytinliğinin iadesi hakkında).



—  1 4  —

Dilekçe
No.

9132/8840
858/734

6676/6471
7114/6888

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

ile ve resmî memur huzurunda takrir vermek suretiyle 20 yıl 
önce satılmış olan zeytinliğinin miistediye iadesine hukukaa 
imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında Komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görüleme
diğine ve dilekçinin kaza merciine dahi müracaatta muhtari
yetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8172 1 . II . 1954

(D ilekçe özeti : Tapu kaydı çıka
rılması hakkında).

Dilekçi : Dedesine ait, Nazimiye'nin muhtelif köylerinde 
bulunan gayrimenkullerin, gayrikanuni olarak sair teb’id 
edenlere ait araziler meyanında topraksızlara dağıtılmış oldu
ğunun bildirildiğinden şikâyet ve tazallümühal ederek; Ta
pu ve Kadastro Umum Müdürlüğünde bulunan kayit örnekle
rinin kendisine gönderilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçede bahis olu
nan tarla kayıtlarının ne Umum Müdürlük merkezinde ve ne 
de Nazimiye ve Plümür Tapu Sicil memurluklarında bulunma
dığı bildirilmektedir.

Gereci düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8173 1. I I . 1954

A zim e Ç a lışka n . 
R iz a iy e  Mah. B a - 
dem ci So. No. 4. 
E lâ z ığ .

E m in  A n ıl.  (D ilekçe özeti : ödem iş M aliye-
M ahfel So. No. 1 1 .  since aleyhlerine dâva açıldığm -
ödem iş. dan şikâyet).

Dilekçiler : 488, 1331 ve 1771 sayılı kanunlara tevfikan 
namlarına tefviz ve tahsis edilen gayrimenkul istihkaklarından 
fazlası için ve 17 yıl sonra Ödemiş Maliyesince zikir olunan ka
nunlara muhalif olan emir ve kararlara dayanılarak aleyhle
rine ikame olunan iptali senet, ecrimisil ve istirdat dâvala
rından şikâyet ederek; kendilerini ve emsal dürümdakileri 
rencide eden bu kabîl anormal muamelelerin katî şekilde tasfi
yesi esbabının istikmal buyuruhnasmı istemektedirler.

Mr.liye Vekâletinin cevabi yazısında : 377 altın lira müba
dil istihkakma mukabil 12 parça gayrimenkulün adlarına tef
vizini talebeden dilekçiye bu gayrimenkullerden 4 parçasının 
383 lira üzerinden tefviz ve aradaki 7 altm liranın da borçlan
dırılmasına Vilâyet Teffiz Komisyonunca karar verildiği halde; 
mumaileyhin elinde bulundurduğu tarihsiz 588/34 sayılı bir 
tasarruf vesikasına müsteniden bunlardan diğer 4 parçayı da-



—  15 —

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

ha namına tahsis ve tapuya tescil ettirmeye muvaffak olduğu 
ve adi iskân derecesinden fazla olan bu yerler için ayrıca 2970 
lira daha borçlandırılmış bulunduğu, keza fuzulen işgal etmi- 
ye devam ettiği diğer 4 parça araziden bir tanesinin Hazine? 
adına tescil ettirilip satıldığı, diğer 3 parçasının da keza Ha
zine adma tescili esbabına tevessül olunduğu gibi müstedinin 
haksız olarak adına tescil ettirmiş bulunduğu araziler için de 
açılan mevzuubahis dâvanın Temyiz Mahkemesince dahi tas
dik olunmak suretiyle Hazine aleyhine neticelendiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kısmen kaza merciince incelenerek ka
ra ra  bağlanmış olan ve kısmen de yine bu merciler tarafından 
incelenm esi icabeden talep  mevzuu üzerinde bu balamdan ko
m isyonum uzca tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

8174 1 . I I . 1954

(Dilekçe özeti : Muhtacın aylığı- 
' nın artırılması hakkında).

Dilekçi : Babasına ait olup tekke ve medreselerin kapa
tılması münasebeti ile bütün iradı ile birlikte Vakıflar ida
resine devredilen rüfaî dergâhına mukabil kendisine tahsis 
edilmiş olan muhtacin aylığının kifayetsizliğinden bahsile şa
yanı merhamet olan durumuna binaen müteveffa pederine 
bağlanmış olan miktarın da kendisine tahsis edilerek aylığının 
bu suretle tezyidini istemektedir.

Başvekâletin, cevabi yazısında : Müstedinin vâki müracaa- 
ti üzerine aylığının bu kabil aylıkların en yüksek haddi olan 
600 kuruşa çıkarıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında tâyini muameleye mahal görülemediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8175 1. I I . 1954

(Dilekçe özeti : Aylık ücretinin 
verilmesi hakkında).

Dilekçi : Yedek Subay Okuluna yemekhane hademesi ola
rak alındığı kadrosuzluk yüzünden bugüne kadar ücretinin 
verilmediğinden bahsile bu ücretinin verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin son cevabi yazısında : Kadro
suzluk yüzünden ücretinin verilmediğini iddia eden dilekçinin 
çalıştığı aylara ait ücretinin tamamen Yedek Subay Okulunca 
veerildiğine dair mezkûr okul komutanlığının merbut yazısın
dan anlaşılmış olduğu bildirilmektedir.

10 79 4/10 0 34  Mehmet Ç e tin g ü r- 
biiz.
Yedeksubay O ku
lund a Hademe. 
A n k a ra .

1 2 1 9 1 / 1 1 1 8 1  G a n i İn ik . 
12 0 2 7 /1 10 2 0  Makscm Mah. de.

M. F e n e ri Cad. 
No. 15 .
Bursa.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya aknan son cevabi 
yazısına göre istek yerine getirilmiş olduğundan artık bu hu
susta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi

Karar No. Karar tarihi

8176 1. I I . 1954

(Dilekçe özeti : Askerlikte geçir
diği hizmetinin halen çalışmakta 
olduğu hizmetine katılarak terfi 
ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : 5585 sayılı Kanuna göre askerlikte geçirmiş olduğu 
30 aylık hizmetinin halen çalışmakta olduğu üç yal 4 aylık hiz
metine katılarak maaşının Mart 1950 tarihinden itibaren arka
daşları gibi 35 liraya yükseltilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin İs
tanbul Eğitim Enstitüsünden mezun olunca 30 lira maaşla Ed
remit Ortaokul toplu dersler öğretmenbğine tâyin edildiği ve 
29. IX . 1948 tarihinde işe başladığı ve 5535 sayrılı Kanundan 
faydalanması bahis mevzuu olamayacağı ve Yüksek Meclisin 
837 sayalı tefsir kararına göre geçandş zamana rücu etmek sure
tiyle terfi ve tashih yapılamıyacağı ve bu husus hakkında mu
maileyhin Devlet Şûrasına açmış olduğu dâvasının da reddedil
miş bulunduğu bildirilmektedir.

G öreği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenerek karara bağlanmış olan istek hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8177 1 . I I .1954

(Dilekçe özeti : En az geçim indi- 
rimmd.cn faydalanması talebi hak
kında).

Dilekçi : 1933 tarihinde Batum’dan Anavatan'a geldiğini, 
halen Samsun Tütün Fabrikasanda santral olarak ayda 91 lira 
ücretle çalışmakta olduğunu, kocasının 70 yaşında hasta olup 
çalınm ayacak durumda bulunduğunu ve her ne kadar 5421 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 35 nci maddesi yalnız aile reisle
rine en az geçim indiriminden istifade edeceklerini göstermek
te ise de kanunun bu aksaklığının düzeltilmesini ve mağduriye
tine nihayet verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5421 sayık Gelir Ver
gisi Kanununun 35 nci maddesinde en az geçim mdiriminin yal
nız aile reisi sıfatiyle vergiye tâbi tutulan mükellefler hakkın
da uygulanacağı ve 78 nci maddesinde de aile reisinin eşler

12113/11255 Nigar Batumlu.
Tütün Fabrikasında 
Santralci.
Samsun.

11965/11118 İsmail Gür. 
13747/12798 Ortaokul Toplu-

dersler öğretmeni. 
Bandırma.



—  17 —
Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

12115/11257 A .  R ıza  Cüm üşkaya  

ve ar.

E .  K . 1. Merkez 

İtfaiye Teşkilâtı 

ekipleri.

Zonguldak.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

için koca, küçük çocuklar için de baba olduğu kesin olarak hük
me bağlanmış bulunduğundan aile reisine bağlı eşlerin ücret
ten ibaret gelirlerinden dolayı haklarında müstakillen en az 
geçim indirimi uygulanmasına imkân görülmemekte olduğu 
bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

8178 1. I I . 1954

(Dilekçe özeti : Fazla mesai ücre
ti. ikramiye, giyim eşyası veril
mediğinden şikâyet).

Dilekçiler : Sekiz saatlik mesai yerine günde 24 saat çalış
tıkları hâlde fazla mesai ücreti verilmediğinden, hafta tatilin
den ayda dört gün yerine yalnız iki gün faydalandınldığından, 
ikramiye ve giyim eşyası dağıtımından mahrum bırakıldıkla
rından şikâyetle İşçi Kanununa göre bu halin münasip bir şe
kilde neticelenmesini ^istemektedirler.

isletmeler Vekâletinin cevabi yazısında, : Bir yangın tehli
kesi karşısında derhal harekete geçebilmelerini temin maksadiyle 
bekâr isçiler arasından seçilen ve kendilerine işletme sahasında 
birer lojman sağlanan itfaiyecilerin sabah saat 8 de iş başt 
yaparak bir saat teçhizat temizliği bir saat sabah ve bir saat de 
hava müsait olursa öğleden sonra meslekî talim yaptıktan sonra 
koğuşlarında istirahat ettikleri ve böylece günde sakiz saatlik 
normal çalışma zamanında bile ancak üç saat çalıştıkları ve haf
tada 24 saat izinli çıkmakta ve mazeret dolayısiyle de lüzumu 
kadar izin almakta oldukları, her itfaiyeciye yazlık ve kışlık 
olarak yılda iki takım elbise bir palto bir deri ve bir de lâstik 
çizme bir fotin ve yağmurlu günlerde bir muşamba verildiği ve 
kanuni bir mecburiyet olmamakla beraber münhasıran işçileri 
devamlı çalıştırma gayesiyle bir senede 300 gün çalışanlara 
devam ikramiyesinden faydalandırılmakta olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca, bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8179 1 . I I . 1954
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Dilekçe
No.

12118/11260

12118/11261

Bayezit Bircan. 
ömerağa Mah. Ça
tal So. No. 18. 
Eskişehir.

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

(Dilekçe özeti : Emekli maaşının 
tashihi veya nakdi yardım yapıl
ması hakkında).

Dilekçi : Anadolu Bağdat Demiryolları ve Fabrikaları Şir
ketinden 191.0 yılında Eskisehir Fabrikasına kazancı olarak 
intisabettiğini ve bilâfâsıla 28 sene hdzmat ettikten sonra yaş 
haddinden işten çıkarıldığını ve az zaman sonra İdarenin daveti 
üzerine tekrar ise alınarak çalışmakta iken 1934 yılında vazi
fesine son verildiğini beyanla 35 senelik emeğinin nazara alına
rak emekli maaşının tashih edilmesini veya nakdî bir yardım 
yapılmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin tekaüde 
tâbi hizmetinin mecmuu 15 sene 8 ay 27 gün olduğu ve bu hizmeti
20 seneyi doldurmadığı cihetle emekli maaşı bağlanmasına ka
nuni imkân görülemediği ve hakkında 2904 sayılı Kanun tatbik 
edilerek tazminat ve sandık mevduatı verilerek idare ile alâka
sının kesildiği ve 4001 sayılı Kanunun 6 aylık müracaat müddeti 
zarfında da mumaileyhin müracaatta bulunmadığından sandık 
dışı ve Mülga Anadolu - Bağdat Demiryolları emrinde geçen 
hizmetlerinin de borçlanmak suretiyle fiilî emekli süresine ek
lenmesine imkân bulunmadığı ve meriyete giren 4640. 4644 sa
yılı kanunların neşrinden önce idare hizmetinden ayrılmış bu
lunduğuna göre de bu kanunlardan faydalanmasına ve bahis ko
nusu edilen hizmetlerinin de borçlanmak suretiyle eklenmesine 
ve emekli maaşı bağlanmasına kanuni imkân bulunmadığı bildi
rilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

8180 1 .n .1954

Halil Eken.
Belediye Umum 
Müdürlüğünde Kon
trol.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Yevmiyesinin ar
tırılmadığından dolayı bahçeler 
müdüründen şikâyet hakkında).

Dilekçi : İstanbul Belediyesi Bahçeler Umum Müdürlüğü 
çiftliğinde senelerden beri beş lira yevmiye ile çalıştığını ve 
pazar yevmiyeleri de kesilmek suretiyle eline ayda 120 lira geç
tiğini ve emsali misillû yevmiyesinin arttırılması için müdürlüğe 
mütaaddit defalar müracaatlarına siz demokrat oldu'nmuz irin 
beş lira yevmiyeyi kesmeyi düşünüyorum diye cevap verildi
ğinden şikâyetle yevmiyesinin düzeltilmediği takdirde hilâfı 
kanun tezviratta bulunanların tahtı isticvaba çekilmesini iste
mektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Müştekinin yevmiye
sinin bütçe ve kadro dolayısiyle bugün için yükseltilmesine im-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

kân bulunmadığı fakat önümüzdeki yıl bütçesinde isteğinin na
zara alınacğı ancak âmirlerine karşı takındığı tavır, aynı kad
roda bulunmasına disiplin bakımından mâni olduğundan almakta 
olduğu yevmiye ile Mezarlıklar veya Fidanlıklar Müdürlüğün
deki bir kadroya nakil hususundaki teşebbüsün yerinde olduğu 
ve yapılan bu muamelede mevzuata aykırı bir cihet görülmediği 
ve durumun mumaileyhe tebliğ edilmiş bulunduğu bildiril- 
mektedLv

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre bu 
hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8181 1 . II . 1954

12120/11262 Hüseyin A k ın .

Zahireci A l i  Reis 

yanında.

Kozlu.

(Dilekçe özeti : Maluliyet derece 
ve maaşının artırılması hakkında)

Dilekçi : Zonguldak işletmesinde 17 senedir kuyu ustası 
olarak çalıştığı sırada 100 metre yüksekten arkasına düşen taş
ların yaptığı tahribat yüzünden çalışma gücünü tamamen kay
bettiği raporla tesbit edilerek ihraç edildiğini ve bu ihracın 
meslekî olup işçi Talimatnamesi gereğince mâlüliyet derecesi 
% 12 olarak kabul edilmek suretiyle ayda 13 lira gibi az bir 
para ile gelir bağlanmış olması mağduriyet ve haksızlığı mucip 
olduğnndan bahisle mâlüliyet derecesinin fazlalaştırılarak aylık 
gelirinin ortırılmasmı istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Sağlık 
Kurulundan aldığı raporunda belirtilen ârızanın Mâlülivet Ba
remi Tüzüğüne göre iş görmezlik derecesinin % 12 olarak tesbit 
edildiğini ve bu dereceye göre her üç ayda 39,53 kuruş gelir 
bağlandığı, şayet mâlüliyet derecesinin ve sebep olduğu ânza- 
smın arttığını mumaileyh iddia ettiği takdirde durumunun 
tetkik edilebilmesi için yeniden muayenesinin yapılması husu
sunda İşçi Sigortalan Kurumu Zonguldak Şubesine müracaat 
etmesi lüzumunun kendisine tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8182 1 . II . 1954



12122/11264

14082/13118

Dilekçe
No.

12137/11279

20

M ü n ip  Atasever. 

E s k i polis komiser

lerinden.

M isafir.

Kars.

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

(Dilekçe özeti : Gayrimenkulleri- 
nin başkaları tarafından işgal ve 
tahkir edilmesinden şikâyet).

Dilekçi :Babasmdan intikal eden gayrimenkullerinin baş
kaları tarafından işgal ve kendisinin tahkir edilmesinden şikâ
yetle müsebbipleri hakkında gereken muamelenin yapılmasını, 
baba ve anne mirasının tarafına teslimi veyahut mübadiller 
misillû yer verilmesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Müştekinin üvey 
kardeşi Ekrem Kadıoğlu tarafından sulh mahkemesine müraca
atla izalei şüyu dâvası açılması üzerine dilekçede bahsi geçen 
evin mahkemece satılmış olduğu, tarla ve çayırların ise halen 
müstedinin intifamda bulunduğu, esasen bu gibi ihtilâfların 
halli mahkemelere ait olduğu ve istidada bahis olunan sözlerin 
sarf edildiğine dair hiçbir delil mevcut olmadığı zabıta tah
kikatından anlaşıldığı cihetle idareten yapılacak bir işlem 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki adlî kaza merciine ait 
olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8183 1. I I . 1954

D r. Kem al H akkı (Dilekçe özeti : Ticaret odasmda-
Güromcm. ki vazifesinden çıkarıldığından
Cum huriyet Cad. tekrar tâyini hakkında).
No. 137. Dilekçi : İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Raportörliiğün-
Şişli - İstanbul. de çalışmakta iken tıp tahsilini ikmal etmiş olmasından dola

yı yönetim kurulunca alman kararla hizmetine nihayet ve
rilmiş olduğundan bahsile yönetim kurulunun memuriyetten 
çıkarma kararının iptali ile memuriyetinin iadesini veya oda 
doktorlarından birine naklen tâyin edilmesini istemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında 5590 sa
yılı Kanunla odaların umumi kâtiplerinden gayrı memurları
nın ve hizmetlilerinin tâyin, terfi ve azil gibi özlük muamelele
rin yönetim kurullarına bırakılmış bulunduğu, kadroların tes- 
biti yetkisinin de oda meclislerinin salâhiyeti dâhilinde oldu
ğu bu sebeple dilekçinin dileği hakkında vekâletçe her hangi 
bir muamele yapılmasına imkân görülemediği bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına, dilekçi talebinde ısrar ettiği takdirde usulü dairesinde 
kaza merenne müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8184 1 . I I . 1954



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

.12138/11280 
lfc156/11294

Z â k ir  A ytck in .

M il lî E ğ itim  B akan

lığ ı Genel K itap lık  

Mem uru.

Ankara.

(Dilekçe özeti : Mahkûm olduğu 
beş yüz lira tazminata dair icra
nın durdurulması hakkında).

Dilekçi ; Yedek subaylık yaptığı esnada 1946 - 1947 yılları 
hesaplarının teftişinde kendisine haksız olarak tel ve varil 
açıkları için Hâzinece beş yüz küsiir liralık tazminata haberi, 
olmadan mahkeme karariyle mahkûm edilmiş ve icraca ödeme
ye icbar edilmekte bulunulmuş olması mağduriyetini mucip 
olduğundan bahsile adalet ve hakkaniyet esaslarına uymıyan1 
cari muamelâtın ıslahiyle mağduriyetten vikaye edilmesini ve 
icranın durdurulmasını istemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
beş yüz liralık Hazine zararından başka çuval ve eşya açıkla
rından dolayı da İstanbul S nci Asliye Hukuk Mahkemesinde 
dâvâlı bulunduğu ve ayniyat saymanlığı görevinden dolayı 
iki yerde mahkemeye verilmiş olan mumaileyhin dilekçesinde 
serdettiği bütün itirazlarını ve belgelerini mahkemeye bildi
rilmesi ve dâvasını ispat etmesi lâzımgelmekte ve haberi olma
dan mahkûm edilmiş olduğu şeklindeki iddianın da vârit olup 
olmadığının Maliye Vekâleti ve ilgili mahkemece cevaplandı
rılması mümkün olacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahkûmunbihe mütaallik icranın dur
durulmasını istiven dilekçinin İcra ve İflâs Kanununun 33 ncü 
maddesinde gösterilen sebeplerden biri mevcut ise bu bapta 
usulen ait olduğu tetkik merciine müracaat etmesi lâzımgele- 
ceğine ve Vekâletin yukarıya alman cevabına göre vâki istek 
hakkında komisyonumuzca yapılacak işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

8185 1. I I . 1954

12139/11281 Cem il G ündüz  

vo ar.

K u rtu lu ş  Cad. A ta 

la r So. No. 7. 

Antalya.

(Dilekçe özeli: Hayvan yem bede
linin artırılması ve C. cetveline 
dâhil olanlar gibi muameleye tâbi 
tutu im ası h aklimda).

Dilekçiler : Mensup oldukları Tekel İdare koruma ve tahsil 
işleriyle muvazzaf olan memurlar iki grupa ayrılmış ve D cet
veline dâhil olan kendileri C cetveline dâhil olunanlar gibi 
ayni hizmetle mükellef oldukları halde çocuk zammı ve taz
minattan istifade ettirilmediğinden bahsile C cetvelinde olan 
memurlar gibi muameleye tâbi tutulmalarını ve verilmekte 
olan 15 lira yem bedelinin artırılmasını istemektedirler.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabî yazısında : Maliye 
Vekâletinin irarma nazaran dilekçilerin taleplerinin yerine ge
tirilmesine imkân bulunmamış, 5190 sayılı Kanunla tesbit edil
miş olan 15 lira yem bedelinin artırılması da mümkün görüle-



memiş, hazırlanmakta bulunan yeni Kaçakçılık Kanun tasarı
sında Tekel koruma ve takip işlerinde çalışanların silâhla 
teçhizi hususu derpiş edilmiş olduğu bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

-  ââ -
Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve aıe sebepten verildiği

8186 1 . I I . 1954

(Dilekçe özeti : Temditti jandar
mada geçen hizmetinin emeklilik 
hizmetine eklenmesi hakkında).

Dilekçi : Jandarma temditli erbaşlığında geçmiş olan hiz
metlerinin emekliliğe esas hizmetlerine eklenmesi hususunda 
bir karar ittihazını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanun hli- 
kümleri jandarma temditli erbaşlığında geçen hizmetleri şümulü 
dışında bırakmış olduğundan mevzuubahis hizmetine eklenmi
şine kanuni imkân bulunmamış ve içişleri Vekâletince yapılan 
bir kanun teklifi esas itibariyle vekâletçe muvaafık görülmüş 
ve keyfiyet 5434 sayılı Kanunda yapılacak umumi değişiklikler 
meyamnda nazara lmmak üzere not edilmiş olduğu bildirilmek
tedir.

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

Karar No. Karar tarihi

8187 1. I I . 1954

(Dilekçe özeti : Çocuk zamlarının 
verilmesi hakkında).

Dilekçi : 30 . IX . 1946 tarihinde Ceyhan Erkek Orta Sanat 
Okulu ambar ve depo memurluğuna tâyin edilmiş olup mezkûr 
seneye ait ayni yardım maaşı ile çocuk zamlarını mütaaddit 
müracaatlarına rağmen alamadığından ve mâğdur bir duruma 
düştüğünden bahsile 180 lira olan bu istihkakının verilmesi hu
susuna delâlet buyurulmasmı istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçede sözü 
geçen borçlar için 1946 yılı Bütçesinin ilgili tertiplerinde öde
nek bakiyesi olmadığından tediye emri verilmesine imkân gö
rülmemiş ve karşılıksız borçlu listesine dâhil edilmiş olup bu 
borçlar için ayrıca bir kanunla ödenek ahndığından gerekli iş
lemin yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hu: ıısta komisyonumuzca bir muamele yapılmasına ma-

12142/11284 Remzi Karagöz.

M uradiye Mah. de. 

Ceyhan.

12141/11283 C ab ir K afk as  .

G e lir Mem uru. 

Boğazlıyan.



bilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

- â â -

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

hal olmadığına, dilekçi talebinde İsrar ettiği takdirde usulü dai
resinde kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8188 1. I I . 1954

12144/11286 İsmail D im li.

im am  Köyünde. 

Silifke.

(Bilekçe, özeti : Tapulu tarlasına 
yaptırmak istediği inşaata müma
naat edildiğinden şikâyet).

Dilekçi : Tapulu mülkü içerisine yaptıracağı zeytin dinld 
inşaasma köy muhtarlığınca müdahale edildiğinden bahsile bu 
tasarruf hakkının ihlâl edilmemesini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : iddia edilen yerin köy 
tüzel kişiliğine ait meydanlığın bir kısmı olduğu ve muhtarın 
müracaatı üzerine müdahalenin men’ine karar verildiği ve bu 
yer üzerinde dilekçinin bir hak iddiasında bulunduğu takdirde 
mahkemeye müracaat etmekte muhtar bulunduğunun muma
ileyhe tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki adlî kaza merciine ait olan istek 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8189 1. n  . 1954

12145/11287 A l i  U lus ve ar.

A k y a r  Köyünde. 

Bigadiç.

(Dilekçe özeti : Köy fidanlıkları
na Orman İdaresince müdahale 
edildiğine dair).

Dilekçiler : Köyleri hududu dâhilindeki fidanlıklara ve 
arazilere orman mefhumuna dâhil ormandır, diye Orman ida
resi tarafından müdahale edildiğinden bahsile 900 nüfuslu köy
lerinin varlığı olan bu arazinin orman olmadığını ve köylerine 
bırakılmasını istemektedirler.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin orman 
mefhumuna girmiyen yerlerden olduğunu iddia ettikleri saha
nın Devlet ormanı olduğu yerinde yaptırılan tetkikattan anla
şılmış ve müstedilerin şikâyetlerinin yersiz bulunmuş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8190 1 . I I .1954



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

—  24 —

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

12148/11288 î. Hakkı öztuna. 
ve ar.
Emirgânda Hamidi- 
evvel Camiişerifi 
Müezzin ve Kayyı
mı.
İstanbul.

12149/11289 İbrahim Gülsen.
Çakalkeli Köyünde. 
Tarsus.

(Dilekçe özeti : Mektep mezunlan 
gibi bareme dâhil edilmeleri hak
kında ).

Dilekçiler : Uzun yallardan beri muhtelif camilerde imam, 
müezzin ve kayyım olarak çalıştıklarını, 1950 yılından bari 
muhtacnı ve mezuniyet hallerinin kaldırıldığından ve hademe 
sınıfına indirilmiş, mağdur ve perişan bir duruma düşürülmüş 
olduklarından bahsile imam ve hatip mektebi mezunlan gibi 
bareme ithal edilerek adalet ve nasfet çerçevesi dâhilinde mu
kadderatlarının tâyini ile müktesep haklarının tahtı muhafaza
ya alınmalarını istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Hayrat hademelerinin ay
lıkları, bütçe ile alınan tahsisat kadrolan ile kıdemlerine göre 
artmlmakta olup 5434 sayılı Emekli Kanununun hüldimlerine 
göre kırk yasandan yukarı ve tevdiatçı durumda bulunanlar 
hakkında da bunlann ailelerine dahi şâmil ve haklarını koru
yucu hükümleri ihtiva eden kanun lâyihasının Maliye Vekâle
tince tetkik edilmekte olduğundan neticeye intizar olunması 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Başvekâlet cevabına göre 
bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8191 1 . I I .1954

(Dilekçe özeti : Toprak verilmedi
ğinden şikâyet).

Dilekçi : Karısına ait dört dönüm tarlayı satmış olmasın
dan ötürü 46 numaralı Toprak Tevzi Komisyonunca haksız 
olarak kendisine toprak verilmediğinden şikâyetle emsali mi- 
sillû toprak verilmesini ve yapılan haksızlık nazara alınarak 
gereğinin yapılmasını istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Tarsus Kazasının Ça
kalkeli Köyünde Toprak Komisyonunca yapılan arazi dağıtı
mında dilekçinin 1950 yılında arazisini satmış olduğu tevsik 
edilmiş olması dolayısiyle 4753 sayılı kanun gereğince muma
ileyhin topraklandmlamadığı ve toprak dağıtanların hepsinin 
kanunen hak sahibi çiftçiler olduğıı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabında gösterilen kanun 
hükümlerine göre vâki istek hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8192 1 . I I . 1954



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

—  25 —

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

12150/11290 İsmail Gülcan .
İnönü Köyünde.
92 No. lu evde. 
Havran - Edremit.

(Dilekçe özeti : Arazi verilmesi 
veya yardım yapılması hakkında).

Dilekçi : 27 . I I I . 1950 tarihinde Bulgaristan’dan göçmen 
olarak ana yurda geldiğini, bir evden başka yardım yapılma- 
dı-ım beyanla arazisi olan bir mahalde veyahut fabrikalı olan
bir şehirde iskân edilmesini istemektedir.

Başvekâletin  cevabi yazısında : Dilekçinin, iskân mevzu
atı muvacehesindeki durumuna göre iskân hakkına sahip 
göçmenlerden olduğu tahakkuk ettiği takdirde bütün iskân 
haklarından faydalandırılarak bir an evvel müstahsil hale ge
tirilm esi ve neticenin mumaileyhe tebliği 15 . I V . 1952 tarihin
de B a lıkesir V a liliğ in e  yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği dii%:ünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
3  öre bu hususta kom isyonum uzca bir işlem yapılmasına ma
lı::! okrad ığ ına  k a ra r verildi.

Karar No. Karar tarihi

8193 1. I I .1954

1215,1/11291 Harun Aydemir.
Nuhkuyu Cad. No. 
44.
Üsküdar - İstanbul.

19262/17930 İbrahim özalkan. 
12152/11292 Bozkaya Malı. 531. 

So. No. 51 de. 
İzmir.

(Dilekçe özeli : İskân yoliyle bir 
ev verilmesi hakkında).

Dilekçi : Almakta olduğu cüzi emekli maaşından başka 
hiçbir emlâk ve arazisi olmadığından ve efradı ailesini geçin
dirmekte müşkülât çektiğinden ve daimî göçmen halinde bu
lunduğundan bahsile çocuklarını barındıracak bir ev verilme
sini istemektedir.

• Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Göçmen olanlara iskân 
yoliy le  yard ım  yapılmakta olup Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nunu hükümlerine göre bizzat çiftçilik yapan kimselerden 
arazisi olmıyan ve yetmiyenlere toprak verilmekte olduğundan 
em ekli m em ur olduğu anlaşılan dilekçiye bir ev veya arazi ve
rilm esin in  mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekilliğin cevabi 
yazısına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8194 1 . I I . 1954

(Dilekçe özeli: Şehit tazminatının 
verilmesi, lıakkında).

Dilekçi : Kendisi uçuş esnasında şehiden vefat eden Üsteğ
men Kemal Atim’in babası olduğunu ve Millî Savunma Vekâle
tince verilecek olan 2 500 liralık tazminatın bugüne kadar mlitp. 
addit müracaatlarına rağmen verilmediğinden bahsile bu para
nın faiziyle birlikte verilmesini ve gecikmesine sebep olanlar



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

12153/11293 Osman Afat.
Zirai Kurumu Satış 
Servisi Şefi Namık 
özaltan eliyle. 
Keçiören - Ankara.

12157/11295 Nafiz Tekinkaya. 
12304/11432 Vilâyet karşısı.

Gümüşaneli So. No. 
15.
İstanbul.

—  —

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

hakkında takibatı kanuniye yapılmasını istemektedir.
Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi İbra

him Özalkan 4334 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğince ve
rilen 2 500 liranın yansına vergiler düşüldükten sonra (1 100) 
lira hakkı olup diğer yansı olan 1 100 liranın da şehidin kızı 
Naile'ye ait olduğu ve mumaileyhin Devlet Şûrası ilâmlarına 
rağmen bu hakkını kabul etmiyerek hissesine düşen parayı alma
mış bulunduğu ve bu tazminatın birisi İzmir Emlâk Bankasında 
ve diğeri de Ankara Ziraat Bankasında bulunmakta olup kanuni 
istihkakı olarak belirmiş bulunan ve şimdiye kadar ısrarla alma
mış oldu,ğu 1 100 liranın istediği anda kendisine ödenmek üzere 
Vekâletçe mahfuz bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâletin yerinde 
görülen cevabi yazısına göre bu hususta komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8195 1 . I I .1954

(Dilekçe özeti : Tekrar işe alın
ması hakkında:)'.

Dilekçi : Haksız yere çıkartıldığı Sivas Çimento Fabrika
sında tekrar işe alınması için yaptığı müracaattan bir netice 
alamadığından şikâyetle ilgili makamlardan tahkikat yapıl
masını istemektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : İzinsiz ve mazeret
siz olarak işini terkeden dilekçinin İş Kanununun 16 ncı maddesi 
hükmüne tevfikan işine son verilmiş ve tekrar işe alınması için 
yaptığı müracaat üzerine de durumu ile mütenasip boş kadro 
bulunmadığından dileğinin yerine getirilmesine imkân görüle
mediğinin müessesece kendisine tebliğ edilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8196 1. I I . 1954

(Dilekçe özeti : Adlî hatadan do- 
layı hükmün tefsir lıarariyle ıslâ
hı ve infazın durdurulması hak
kında).

Dilekçi : Hüradam Gazetesinde neşredilen bir yazı sebe
biyle kendisinin de mesul müdürü sıfatiyle ve sanık olarak 
dâvaya dâhil edilmek suretiyle gazetenin sahibi ile birlikte 
mahkûm edilmesinde adlî hata mevcut olduğunu ve bu sebeple



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

12158/11296 Köy ihtiyar heyeti 
Papilât Köyünde. 
Arlıavi - Hopa.

—  ât -

Komisyon kararı vc ne sebepten verildiği

karar tashihi ve muhakemenin iadesi ve yazılı emir verilmesi 
hakkındaki taleplerinin mercilerince reddedilmiş olduğunu be
yanla halen infaz edilmekte olan hükmün tefsir karariyle ısla
hı ve infazın durdurulmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Hüradam Gazetesin
de tefrika halinde yayınlanan yazı ile tahkir edilen Haşan Rı
za Temelli tarafından mezkûr gazete sahibi Sinan Omur ve o 
sırada gazetenin mesul müdürü bulunan dilekçi haklarında 
açılan dâva neticesinde suç sabit görülerek sanıkların yedişer 
ay hapislerine ve 700 er lira ağır para cezasiyle mahkûmiyet
lerine dair verilen hükmün Temyiz Mahkemesince tasdik edil
mek suretiyle kesinleştiği ve mütaakıben vukubulan tashihi 
karar ve iadei muhakeme taleplerinin reddedildiği ve bu ret 
kararının yazılı emirle bozulması için vâki mracaat üzerine ya
pılan inceleme neticesinde yazılı emir verilmesini icabettire- 
cek kanuni bir sebep görülemediği ve hükümde adlî hata bu
lunduğuna dair ileri sürülen itirazların yerinde bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesinin açık hükmü karşısında istek hakkında komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8197 1 . I I . 1954

(Dilekçe özeti : Köy yollarının 
yapılması hakkında).

Dilekçiler : Hopa Kazasının Arhavi Nahiyesine bağlı Ka
vak - Çifteköprü arasındaki dere içi yolunun yapılması için 
krokisi yapılmış olduğu halde bugüne kadar bu yolun yapıl
maması her türlü tekâmülden mahrum bırakılmış olduğundan 
bahsile köy yolları için ayınlan tahsisattan imkân dâhilinde 
kendi köylerine da bir miktar ayrılmasına delâlet buyurulma- 
sını istemektedirler.

Bayındırlık Vekâletinin cevabi yazısında : 1951 yılında 
Çoruh Vilâyeti, il ve köy yollan yapımına vekâletçe yapılan 
yardımdan ayırdığı ödenekle ve mahallî çalışmalardan da fay
dalanılarak Başköy, Ortaköy, Kamparna, Ciğeryazan ve Yako- 
vit köyleri yolunun yapımına başlanmış bulunmakta ve 20 ki
lometreden ibaret olan bu yolun beş kilometrelik kısmının 
toprak tesviyesi tamamlanmış ve 1952 yılında daha esaslı yar
dımlarla yolun ana yolla iltisakının temini vilâyetin 1952 yılı 
köy yollan çalışmaları arasına alınmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu



—  2 8  —

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

hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8198 1. I I . 1954

12159/11297 Ahmet Dindar.
Demokrat Parti
Başkam.
Başköy.
Arhavi - Ilopa.

(D ilekçe özeti : K öylerin e bir öğ
retm en tâyini hakkında).

Dilekçi : Köy halkının yardımiyle yapmış oldukları köy 
okuluna öğretmen tutmaya fakir olan köy halkının iktidarı 
olmadığından ve mevcut olan bir öğretmen ise kâfi gelmedi
ğinden ve bu yüzden mevcudu fazla olan çocuklarının tahsili 
geri kaldığından bahsile bir an evvel bir öğretmenin daha tâ
yin edilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Hopa Kazasının 
Arhavi Bucağına bağlı Başköy okuluna fazla olan öğrenci sa
yısı nazara alınarak 25 Ocak 1952 tarihinden itibaren bir öğ
retmen tâyin edildiği Çoruh Valiliğinin 4 Nisan 1952 gün ve 
33/112 sayılı yazısından anlaşılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine ge- 
tirilmiş olduğundan artık bu hususta komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8199 1. I I . 1954

121G3/11300 Süleyman Çalık.
Âdiller Köyünde. 
Ermenek.

(D ilekçe özeti : Ziraat Bankasın
dan şikâyet).

Dilekçi : Ziraat Bankası Ermenek Ajansı idarecilerinin 
kredi işlerinde bitaraf hareket etmediklerinden ve müdürün 
particilik gayreti güttüğünden şikâyet etmektedir .

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Dilek
çinin vâki iddia ve şikâyetlerinin bir banka müfettişine ince
lettir ilmesi neticesinde : Müştekinin akıl hastalığına müptelâ bir 
şahıs olup halen nerede bulunduğunun bilinmediği ve esasen 
bundan evvel aynı mahiyette ve aynı mevzuda bankaya yapj- 
lan ihbar ve şikâyetlerin tetkiki sonunda da hiçbirisinin ha- 
kikata uygun olmadığının tesbit edilmiş olduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8200 1 . I I . 1954



—  29  —

12164/H301 Hakkı Acar.
Güllük Malı, den 
Demokrat Parti 
Ocak üyesinden. 
Ermenek.

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

(D ilekçe özeti : D evlet ormanına  
tecavüz ve devam eden muhake
m enin başka mahalle nakli hak
li nida).

Dilekçi : Kazaları civarındaki Devlet ormanları çok seneler 
ınütaahhitlere satılarak işletildiği ve bu ormanların içerisinde 
9 10 dönümlük bir arazileri olan Sarım ve kardeşi Emin Sön
mez ve akrabaları hudutlarını tevsi ederek bu ormana tecavüz 
ettiklerinden ve hâkim ve memurları elde ederek kestikleri beş 
bin çama tedbiri ihtiyati kararı aldıklarından ve kesilen çam 
lann 50 binden fazla olduğundan ve Orman İdaresiyle bu şahıs
lar arasında yekdiğerleri aleyhine açılan men’i müdahale dâva
sının 17 senedir devam etmekte ve neticeye varılmadığından 
şikâyetle bu dâvanın derdest ve başka bir vilâyet mahkemesine 
nakledilmesini hukuku Hazine namına talebetmektedir.

T a n m  Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçe münderecatımn 
tetkik ve tahkiki maksadiyle müşteki olan Hakkı Acar araııınıış 
ise de bu namda bir şahsın mevcut olmadığı anlaşılmış ve dilekçD 
a ltın dak i in s a n ın  namı müs'tear olduğu tahakkuk etmiş, Orman 
İdaresi ile ölü İbrahim vereseleri ve Emin Sönmez arasındaki 
dâvaların Y  argıt ayın mütaaddit bozmasından sonra duruşmanın 
devam etmekte olduğu ve davanın başka bir mahkemeye nakli 
ise Tem yiz Mahkemesine ait vazife ve salâhiyet cümlesinden 
bulunduğuna göre idari bakımdan bu mevzuda yapılacak bir 
muamele bulunmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta, komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8201 1 . I I .1954

12165/11302 A . Nuri Çağıran.
Emniyet Kadrosun
da 64/940 - 2090 
Yaka vc sicil sayılı 
Teknik Büro Polis 
Memuru.
Kars.

(D ilekçe Özeti : Kom iser m uavin
liğine, ter fi ettirilm esi hakkında)

Dilekçi : Ankara Polis Enstitüsünün dört ay süreli sivil 
ihtisas kursundan mezun olduğundan bahsile komiser muavin
liğine terfi ettirilmesini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Sivil yönetmeliği hü
kümlerine göre altı aydan bir seneye kadar devam eden sivillik 
staj süresi içinde başarı gösterdikleri takdirde sivil sınıfına ay
rılara k tasdikli sivil durum fişleri gönderilen sivil memurlar 
ihtisaslarını artırmak ve sivil sınıfta devamlı istihdam edilmek 
gayesiyle dört ay süreli sivil ihtisas kursuna sevk olunurlar. Fa
kat hiçbir zaman enstitünün orta tahsil kısmını ikmal etmeden 
kanunen komiserlik sınıfına geçme hakkını ihraz edemiyeceği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına



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

12167/11304 Mehmet Nevres ve 
eşi Fahriye ölken. 
Sofukr Mah. 44 So. 
No. 44.
Tarsus.

12169/11306 ITamza Bağarkas.
Kayadibi Köyü. 
Çamiçi Mah. 
Bornova - İzmir.

göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dikeçi dileğinde ısrar ettiği takdirde kaza mer
ciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8202 1 . I I .1954

(Dilekçe özeti : İstimlâk edilip bi- 
lâhara iade edilen gayrimenkulun 
teslim edilmesi hakkında).

Dilekçiler : Evvelce sahip bulundukları gayrimenkulün is
timlâk muamelesi ortadan kalkmış ve kendilerine iade muame
lesi ikmal edilmiş ve bedeli de taraflarından tediye edilmiş iken 
Orman idaresince bu gayrimenkulün başka bir işe tahsis edil
mesi ve iadeden vazgeçilmesi mağduriyetlerini mucip olduğun
dan bahsile hak ve adaCetin yerine getirilmesi suretiyle kendi
lerine teslim edilmesini istemektedirler.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu gayri
menkulün sahibi olan dilekçiler 15. X I I . 1951 tarihli dâva di
lekçesi ile bu arazilerinin kendilerine iadesi için Tarsus Asliye 
Hukuk Mahkemesine Orman Umum Müdürlüğü aleyhine dâva 
açmış oldukları ve bu dâva halen Mersin Orman İşletmesi avu- 
katlığınca takibedilmekte ve muhakemenin neticesine intizar 
olunmakta bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine in
tikal etmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8203 1 . I I .1954

(Dilekçe özeti : Malûl maaşı bağ
lanması hakkında).

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde Galiçya Cephesinde yara
lanıp barapor askerden ihraç edilmiş ve mâlûl kalmış olduğun
dan bahsile mâlüliyet maaşının bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi er sa
katlığı hakkında Askerî Temyize açtığı dâva neticesinde, Bü
yük Harbde yaralanarak mâlûl kaldığına 2 4 .1 .1952 tarih ve 
571/104 sayılı karar verilmiş ve bu karar gereğince derece 
üzerinden mumaileyhe mâlüliyet maaşa bağlanacağı bildiril
miştir.

Gereği düşünüldü : Mâlüliyet maaşı bağlanmasına mütedair 
olan karar hükmünün Vekâletçe kısa bir zamanda yerine geti
rilmesi sebepleri istikma.1 edilmesi lâzımgeleceğins ve bu yolda 
muamele ifasına tevessül olunduğu da yukarıya alman cevap
tan anlaşılmış bulunmasına göre bu bapta komisyonumuzca ya-



—  31 —
Dilekçe

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

pılacak bir işi! em olmadığına karar verildi.
Karar Nû. Karar tarihi

8204 1 . I I .1954

12170/11307 Ilafize Kandağ.
Büyükhalkalı Köy

* No. 28.
Bakırköy - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Hâzineye ait evin 
kendisine verilmesine dair).

Dilekçi : 18 senedir oturmakta olduğu Hâzineye ait evin Top
rak Kanunu gereğince kendisine verilmesini bu mümkün olma
dığı takdirde taksitle satmalması hususuna delâlet buyurulma
sın! istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hâzineye ait binala
rın Toprak Kanununa tevfikan şahıslara tahsisine kanunen im
kân bulunmadığı gibi bilûmum gayrimenkullerin satılmaları da 
mümkün olmadığı ve mahallinden alman malûmata göre mez
kûr evin 2490 sayılı Kanun gereğince satışa çıkarılmış ve di
lekçinin de iştirak ettiği müzayede sonunda Büyükhalkalı Köyü 
mânevi şahsiyeti adına 14 . IV . 1952 tarihinde 3680 liraya iha
lesinin icra kıllınmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta komisvonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8205 1 . n .1954

12858/11966 Mehmet Elmalı.
Ballıkuyu 1048. 
So. No. 244. 
İzmir.

13423/12508 Kemal Aral.
Tahal Pazarı No. 
21.
Eskişehir.

(Dilekçe özeti : Vatandaşlığımıza 
kabul olunması hakkında).

Dilekçi : Garbi Trakya Türklerinden olup, 1949 yılında Tür
kiye’ye iltica etmiş bulunduğunu ifade ederek, vatandaşlığımıza 
kabul edilmesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 1949 yılında efradı 
ailesi ile birlikte ve kacak olarak vurda gelmiş olan dilekçinin 
durumu 21. IX . 1951 gün ve 3/13666 sayılı İcra Vekilleri He
yeti kararında yazılı şartlara tevafuk etmediği için vatandaş
lığımıza kabul edilemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre vâ
ki talep hakkında komisvonumuzca bir muamele ifasına mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8206 1. I I . 1954

(Dilekçe özeti : Tütün satışının 
Gelir Vergisine tâbi tutulmaması 
hakkında).

Dilekçi : Tütün satışından almakta olduğu 100 - 60 para 
gibi cüzi bir aidatın umum satış bedelinden, diğer emtia gibi



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

—  3 2  —

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

60 bin lira üzerinden Gelir Vergisine tâbi tutulmuş olmasın
dan bahsiyle bu satışın Gelir Vergisine tâbi tutulmamasmı hiç 
olmazsa bunun diğer ticari emtialardan hariç tutularak mu
ayyen bir hadde iblâğını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Gelir Vergisi Kanu
nunun 11 nci maddesinde açıklandığı üzere yıllık emtia muba
yaasının da 60 bin liranın hesabında nazarı itibara alınması 
zaruri olduğundan, bu bakımdan mükellefin talebinin mer i 
hükümler muvacehesinde tervicine imkân görülememekte ve 
maahaza Yüksek Meclise sunulmuş bulunan Gelir Vergisi Ka
nunu tadil lâyihasında mezkûr madde hükmü dilekçiyi tatmin 
edecek şekilde değiştirilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine ve vekâlet 
cevabına göre vâki istek hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8207 1 . II . 1954

524/J 2597 îdris Bayrak. (Dilekçe özeti : Maaş veya ikrami-
Yukanmaden Kö- ye verilmesi hakkında).

yiindon.
Sırıyc - Çoruh.

Dilekçi : istiklâl Harbinde gösterdiği yararlıktan dolay; 
şimdiye kadar Milli Emniyetten 40 I^a g'ibi bir para verildi- 
ğmden perişan ve mağdur bir durumda olduğundan bahsiyle 
maaş veya ikramiye verilmesi hususunda bir karar ittihaz bu
yurulmasın! istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Bu şekilde 
yapılan müracaat sahiplerime aylık bağ!onmasına veya toprak 
veya ikramiye verilmesine mevzuatın müsait olmadığından Ma
liye Vekâletince b;r işlem yanılmıyarak dilekçeleri iade edil
mekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istesin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
jröre bu hususta Komisyonumuzca bir işlem yapılmalına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8208 1 . II . 1954
Reis Sözeii Kâtip

Maraş Trabzon Elâzığ Ankara
Abdullah \ »temiz Hâmil Ali  Vöncy Ömer Bileu

Balıkesir Kastamonu Malatya Ordu
Ali Fahri İşeri M uzaffer Ali Mühlo Sbdülkadir Özhay Zeki Mesut Sezer

Seyhan Ur fa Yoz'rad Zonguldak
Salim Serçe Kesit Kam il Tim ur oğlu Yusuf Kar sİ t oğlu ¡Ufal Strışoğlu
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146î)l/13602 .Murat Faiz.
Kasabada. •
Cide.

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

12673/11778 Lûtfi özaydm.
1. Assb. llzl. Orta
okulu Öğretim Mü
dürü 4. S. Askerî 
Öğretmen. 
Merzifon.

(Bilekçe özeti : 4 100 liralık vâki 
zararının Yunan emvali metruke- 
sinden tazmini hakkında).

Dilekçi Selâmet adındaki Kotrası ile Rusya’nın Kefe Li
manından getirmekte olduğu 4 100 lira değerindeki eşyanın 
Yunan muhripleri tarafından batırılması neticesi vikı zararı
nın; hâdisenin vukuu tarihi itibariyle mer’i mevzuat dairesinde 
ödetilmesi için yaptığı müracaat üzerine; Dilekçe Komisyonun
ca ittihaz buyurulan 1309 sayılı «bu gibi tazminat talepleri 
dâvaya konu olabileceği» şeklinde bir karara bağlandığını be
lirterek zamanı hâdise ve müracaat tarihi itibariyle hakkında 
muamele ifası gerekeceğine göre; Maliye Vekâletince bu bap
taki kanunların ilga olmuş bulunduğunun bildirilmesinin ken
disini ilgilendirmiyeceğine işaretle bu vekâletteki vesikaları
nın celbi ile durumunun bu cihetten tetkik olunmasını iste
mektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hükümet elindeki 
sahipsiz emlâkin bu kabîl vatandaşlara tevzii hakkındaki 441, 
622 ve 2033 sayılı kanunların yürürlükten kaldırılmış oldu
ğu, başkaca bir kanun da bulunmadığı için dilekçinin vâki 
zarar, ziyanı bakımından yapılacak muamele olmadığı bildi
rilmektedir.

Dışişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçe muhteva
sından istidlal olunduğu üzere, Birinci Cihan Harbinde Ka
radeniz’de cereyan ettiği anlatılan hâdise dolayısiyle; harb 
içinde Yunan ordusu veyahut Yunan idaresi tarafından harb 
kaidelerine aykırı olarak ika olunan zararların tazminine mü
tedair bulunan Lozan Muahedesinin 59 ncu maddesinin «Yu
nanistan’ın malî durumunu nazarı itibara alan Türkiye’nin 
Yunan Hiiküme+inden bilcümle tazminat taleplerinden vazgeç
tiğini» derpiş etmekte bulunması itibariyle; dilekçe üzerine 
vekâletçe yapılacak teşebbüslerden bir fayda mülâhaza edil
memekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin daha önce karara bağlanmış 
olmasına ve vekâletler cevabına göre komisyonumuzca yeni
den tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8209 8 . n .1954

( Dilekçe özeti : Nasıp tashihi hak
kında).

Dilekçi : Yedek subaylık hizmetini mütaakıp intisabetmiş 
bulunduğu askerî öğretmenlikteki nasbinin; Edebiyat Fakül
tesinden kendisinden 4 yıl sonra mezun olan arkadaşları ile 
bir tutulması dolayısiyle uğradığı mağduriyeti tebarüz ettire
rek; bu fakülte de devlet hesabına okuyan arkadaşları ile aynı
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

vasıf ve şartlan haiz bulunmasına binaen nasbinin aynı sene
de mezun olan asker arkadaşlarının nasıp tarihlerine göre 
tesbit edilmesini ve 4 ncü sınıf nasbinin 1951 Ağustosundan 
1948 Ağustosuna götürülmesini istemekte ve vâki talebini hak
lı gösteren emsal bir Askerî Temyiz Mahkemesi kararı ile Di
lekçe Komisyonu kararını ekli olarak takdim ettiğini belirt
mektedir. Dosya arasında bulunan mezkûr kararlar, filhakika 
dilekçinin beyanatını müeyyit bulunmaktadır.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin;
7 nci sınıf nasbinin 1943 ten 1940 a alındığı ve miitaakıp ter
filerinin de 4273 sayılı Kanun gereğince yapılmış olduğu, 1455 
sayılı Kanunda yedek subaylıktan askerî memur sınıfına ge
çenlerin terfilerinin kendileri ile üniversiteden aynı tarihte 
mezun olan muvazzaf emsalleri gibi ve aynı tarihlerde yapı
lacağına dair bir hüküm bulunmadığı, mumaileyhin bu mev
zuda açtığı dâvanın ve tashihi karar talebinin de Askerî Tem
yiz Mahkemesince reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
landığı anlaşılan vâki talep hakkında komisyonumuzca yapıla
cak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçiler : 2 numaralı Toprak Tevzi Komisyonu tarafından 
köylerinde yapılan arazi dağıtımının 4751» sayılı Kanunun mak
sadına aykırı olarak cereyan etmiş bulunduğundan şikâyet ede
rek; halen dahi mevcut olan arazinin hakiki ihtiyaçlılara dağı
tılma sını istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan tevziata ait 
cetveller henüz tescil edilmediği cihetle; yanlış beyanname ve
rilmesinden ileri gelen hatalı dağıtımdan elde olunacak toprak
larla birlikte, Evkafa ait olup ziraata elverişli bulunan 1731 
dönümlük arazinin de kamulaştırılıp topraklandırılamıyan kim
selere tevzii esbabına tevessül edilmiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmedi
ğine karar verildi.

8210 8 . I I . 1954

12851/11959 lılris Akar ve ar.
Körhasan Köyümle. 
Ç ifteler - Eskişehir-.

(D ile lce  özeli : Yapılan arazi 
l< vzialmdan ş ik â ye t).

Karar No. Karar tarihi

8211 8 . II . 1954
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No.
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adı, soyadı ve adresi

12852/11960 Rifat Gülyaradan.
Kumkapı Nışancası 
Askeriye So. No. 
167.
İstanbul.

Komisyon karan v© ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : ladei memuriyet 
ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : 1941 yılından beri çalışmakta olduğu Devlet De
miryolları makasçılığından, yapılan tensikat ve görülen idari 
lüzum üzerine çıkarılıp ve bir daha vazifeye alınmamış bulun
duğundan şikâyet ederek iadei memuriyet ettirilmesini iste
mektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Demiryollan 
idaresine intisabettiği 1944 yılından 1946 yılına kadar geçen 
kısa zamanda muhtelif cezalara ve bilhassa 1945 yılında fasılasız 
olarak 37 gün işe gelmemekten 1 sene kıdem tenzili cezasına 
çarptınlan dilekçinin ehliyet durumu da göz önünde bulundu
rulmak suretiyle Tahsisatlar Nizamnamesinin 36 nci maddesine 
tevfikan verilen tazminatla kadro tensikatına tâbi tutulduğu 
ve hizmetine ihtiyaç olmadığı için de tekrar tâyinine imkân 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında tâyini muameleye mahal görülmediğine ve dilekçinin 
kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8212 8 . U . 1954

12853/11961 Recep Şengöz.
Yenikapı Yalı Mah. 
Al boyacılar So. No. 
92.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Çimento ihtiyacı
nın giderilmediğinden şikâyet).

Dilekçi : Çini imalâthanesi için lüzumlu olan çimentonun 
verilmediğinden şikâyet ederek emsal imalâthaneler gibi ihti
yacının giderilmesini istemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Umumi 
ihtiyacın çimento istihsalâtımızm fevkında olduğu ve tahsis 
şekli açıklandıktan sonra; 412 sayılı Koordinasyon Karanna 
tevfikan 1951 senesi sonlarında alman bir kararla: Sanatlarının 
icrasında çimentoyu iptidai madde olarak kullanan künk, mo- 
zayik karosiman ve emsali gibi imalâtçılar için evvelce tesbit 
edilen ihtiyaçlarına ait çimentoların 1952 yılında verdirilmesi 
ve yeniden faaliyete geçenler için vâki olacak taleplerin kabul 
edilmemesi uygun görülerek keyfiyetin valiliklere tebliğ edil
diği.

Yeni müracaat edenler için ancak iptal veya tenzil olunan 
tahsislerden elde edilecek çimentoların verilmesi ve dilekçinin 
durumunun da buna göre tetkik edilmesi İstanbul Valiliğine 
yazıldığı şimdilik yapılacak başka bir muamele olmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
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kında kom isyonum uzca yapılacak  bir m uamele olm adığına ka
rar verildi.

K an ır No. Karar tarihi

8213 8 . I I . 1954

12854/11962 A k if İnandık.
Yeni Mah. llancı 
Emir So. No. 2. 
Çankırı.

12855/11963 Ahm et Gür.
Hancı Emiroğlu. 
Sokak No. 8 
Çankırı .

(D ilek çe özeti : İcra  takibatının  
durdurulm ası hakkında '):

D ilekçiler : Ziraat Bankasına olan borçlarından dolayı y a 
pılm akta olan icra takibatının bu y ılk i mahsul zamanına ka
dar durdurulm asını istem ektedirler.

E konom i ve T icaret Vekâletinin cevabi yazılarında : D ilek 
çilerin  eski yıllardan m üdevver olan bu borçlarının  kanuni se
bepler olm adığı için tecili m üm kün görülm ediğinden icraen 
tahsiline tevessül edilmiş bulunduğu, ancak bankanın, ç iftçiy i 
istihsal vasıta ve serm ayesinden mahrum etmeden alacağın 
mahsul bedelinden istifası ciheti göz önünde bulundurularak 
bu borçların  1952 m ahsulü id râk  mevsimine kadar im hali hu
susunda m ahallî şubeye talimat verild iğ i bildirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : V ekâlet cevabına göre istek yerine geti
rilmiş olduğu anlaşıldığından kom isyonum uzca bir muamele 
ifasına m ahal görülm ediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8214 8 . I I . 1954

1285G/11964 H a ind i Karaağaç, 

ve ar.
S  uz n ııt. Köyünde. 

Muş.

(D ilek çe özeti : A ra zi tevzi kom is

yo n u  gön derilm esine da ir).

D ilekçiler : H üküm etçe yapılan b ir tamim üzerine yerleş
miş oldukları M uş V ilâyetin in  Suznut K öyünde icaren tutm uş 
oldukları Hazine arazilerine bu k öy  m uhtarı Şazil B aytok  ta 
rafından m üdahale ve kendilerinin tehdidedilm ekte oldukla
rından şikâyet ederek T oprak  Tevzi Kom isyonunun bir atf 
önce gönderilm esin i istem ektedirler.

B aşvekâletin cevabi yazısında : Bahis konusu şikâyetlerin  
mahallen tetk ik  ve bu y ıl için  b ir T oprak K om isyonu gönde4 
rilm esinin m üm kün olacağı hususunun M uş V aliliğ ine yazılmış! 
ve ilg ililere de gerek li tebligatta bulunulmuş olduğu  bildiril* 
m ektedir.

Gereği düşünüldü : V ekâlet cevabına göre vâk i talep hak
kında kom isyonum uzca b ir m uamele ifasına mahal görülmedi-* 
ğine. karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8215 8 . I I . 1954
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12857/119G5 A li Akçakoca.
Yukarıavşen K ö
yünde. ,
Tercan D ilekçi : T oprağa olan ihtiyacın ı ifade ed erek ; köyüne ci

var olan T ifn ik  ve A brek  köylerinde bulunan H azine arazile
rinde. kendisine toprak  verilm esini istem ektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : D ilekçi, toprağa  muhtaç; 
ç iftçilerden  olup ve iddia ettiğ i g ib i D evlete ait boş arazi var
sa, Ç iftçiy i T opraklandırm a Kanunu gereğince dağıtım a tâbi 
tutuluncaya kadar M âliyece k iraya verilm esinde b ir  m ahzur 
olm adığının Erzincan V aliliğ ine yazıld ığ ı bild irilm ektedir.

Gereği düşünüldü : M ahiyetine ve V ekâlet cevabına g öre  
vâki talep hakkında kam isyonum uzca bir muamele ifasına' 
mahal görülm ediğine karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

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

8216 8 . I I . 1954

(Dilekçe özeti : Arazi verilmesi 
hakkında).

12 861/119(59 M ustafa Erbaş. (Dilekçe özeti : Mâlûliyet maaşı-
A ggi Köyünde. nın; birinci döerece ilzcrindcn tah-
Sivas. sisi halkında).

D ilekçi : M ardin Jandarm a Okulunda askerlik  hizmetini, 
ifa  etm ekte iken her iki gözden mahrum kald ığını ve işbu m a
luliyeti dolayısiy le tesbit olunan derecesinin aşağı derece üze
rinden tesbit edilmiş bulunm ası itibariyle mağ h ır b ir vaziyete 
düştüğünü ifade ederek; m uayene ettirilm ek suretiyle m âlûli
yet aylığının  b irinci derece üzerinden tahsis olunm asını iste
m ektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : M um aileyhin gözle
rine ârız olan hastalık dolayısiy le verilen raporu sağlık  daire 
since tetkik  edilerek : M âlûliyetinin 2 nci derece üzerinden 
tesbit edildiği, 1683 sayılı Kanuna g öre ; kendisine maaş b a ğ 
lanarak 1 . I . 1950 tarihinden itibaren maaşının 80 liraya 
yükseltild iği. 5434 sayılı Kanunun 61 nci m addesi gereğince 
de kendisinin ancak 17 . X  . 1952 tarihinde m uayenesinin y e 
niden yapılm asının mümkün olacağı ve bu bapta askerlik  şu 
besine gereken emrin verilm iş olduğu bild irilm ektedir.

Gereği düşünüldü : V ekâlet cevabına göre vâk i talep hak
kında Kom isyonum uzca b ir muamele ifasına m ahal görülm edi
ğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8217 8 . fi . 1954



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

1 2 8 6 4 /1 1 9 7 2  İsm ail K im sesizgil. 

1 3 7 8 4 /1 2 8 3 3  D enizcilik  B ankası  
1 4 4 0 3 /1 3 4 1 5 , T . A . O . D enizyol- 
1 5 0 7 5 /1 1 0 7 4  la n  İşletm esi. 
1 9 7 0 4 /1 8 3 6 3  Şehir H a liç  H a t

tında 10 N o. lu  V a 

pu rda G em ici. 
İstan bu l.

12865/11973 Hakkı Gülderen.
Ferhat Bostancı. 
Mah. No. 79. 
Sivas.

(D ilek çe özeti :  İskân talebine  
da ir).

D ilekçi : Balkan H arbi içerisinde babası ile b irlikte Y u gos
lavya 'da n  yurda iltica  ettiklerini ve yedlerinde bulunan b il
cüm le vesaiki dahi o tarihte m uhtelit m übadele komisyonuna, 
tevdi etmiş oldukları halde, m ezkûr m em lekette terk  ettikleri 
em lâke m ukabil kendilerine ancak 30 dönüm lük bir arazi ile 3 
dönüm lük bağdan başka ne m übadil hakkı olarak ve ne de 
âd i iskân suretiyle başkaca b ir hak verilm iyerek m ağdur ed il
diklerinden şikâyet ve tazallüm ü hal ed erek ; iskân haklarının 
tamamlanm asını istem ektedir.

D evlet V ekâletinin  cevabi yazısında : 1924 yılında 5 nüfus
lu b ir  aile olarak yurda gelip  ve T ek ird a ğ ’ında iskân edilmiş 
bulunan bu aileye 30 dönüm  tarla ve 3 dönüm  bağ  verilm iş ol
duğu ve m ezkûr em lâkinde dilekçin in  ağabeyi salâhaddin 
tarafından, haricen satılaark bedelini aralarında paylaşıp  bu
ray ı terk  etmiş bulundukları, m übadil sıaftiy le  d ilekçi ve 
kardeşleri hakkında şim diye kadar b ir  muamele yapılm am ış 
olduğu g ib i esasen m übadele ve te ffiz  işlerinin 4796 sayııı K a
nunla da tasfiye edilmiş bulunduğu bu vaziyete göre  bunlar 
hakkında gerek  te ffiz  ve gerekse iskân suretiyle yapılacak b ir 
m uam ele olm adığı bildirilm ektedir.

G ereği düşünüldü : V ekâlet cevabına göre vâki talep hak
k ında Kom isyonum uzca b ir muamele ifasına m ahal görülm e
diğin i ve dilekçin in kaza m erciine dahi m üracaatta m uhtariye
tine karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

8218 8 . II . 1954

( D ilek çe özeti : M aaş bağlanm ası 

hakkında).

D ilekçi : D evlet D em iryolları Sivas Cer A 'telyesinde çalış
makta iken vazife başında mâruz kald ığ ı b ir  iş kazası neticesi 
mâlûl olup ve işinden çıkarılm ış bulunduğunu ifade ederek ken 
disine m âlûliyet maaşı bağlanm asını istem ektedir.

Ulaştırma V ekâletinin  cevabi yazısında : D ilekçinin  hasta
lığının bünyevi olup, vazifeden doğm a bulunm adığı A nkara Has
tanesi Sağlık  K urulunca tanzim  edilm iş bulunan rapordan anla
şıldığı, bu itibarla kendisine maaş tahsisine im kân görülem iye- 
rek âdi m âlûl olarak sandıktaki m evduatı ile b irlikte tazm inat 
verilm ek suretiyle em ekliye sevkedilm iş bulunduğu bild irilm ek
tedir.

G ereği düşünüldü : T etk ik i kaza m erciine ait olan talep hak-



Dilekçe
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Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Kom isyon k a r a r ı ve ne sebepten v e r i ld iğ i

kiîid t, kom isyonum uzca bir muamele ifasına m ahal görülm edi
ğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8219 8 . I I . 1954

1 Halil (¡ekmen. ( Dilekçe özeti : iskân haklarının
Veııidindoğru .Malı. verilmesine dair).
¡5 n c -ü  S o .  8  N o .  h ı  

e v d e .

Babaeski.

D ilekçi : 1933 yılında yurda gelen Bulgaristan m uhacirlerin
den olduğunu ifade ed erek ; bu tarihe kadar tamamlanmamış 
er ir iskân haklarının bir an önce verilm esini istem ektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Ş im diye kadar toprağa ba ğ 
lanm adığı ve iskânlı göçm enlerden olduğu anlaşılan bu a ilen in ; 
25x3 s--'.yılı Kr.nunun 17 nci m addesi m ucibince toprak  verilm ek 
sureliy le  iskân işlerinin bitirilm esi için  K ırk lareli V aliliğine 
yazıld ı-’.: bi '.dirilmektedir.

G-ccrcği düşünüldü : V ekâlet cevabına göre vâk i talep ba k 
landa kom isyonum uzca b ir muamele ifasına m ahal görülm edi
ğine karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

8220 8 . II . 1954

Ali Karagöz. ( Dilekçe özeti : Temlik talebine,
vo ar. dair).
Harami köyünde. 
Hınıs.

D ik ’ - i k : -  : 193G y ılın d a ; Hınıs Kazasının H aram i K öyünde 
k -i-'.kk : ine iskân suretiyle verilm iş olan arazilerin vazifeli me- 
rm v'krın ihm ali yüzünden adlarına tem lik olunm adığını belir 
terek : meşkûr tarihten beri im ar ve ihya etmiş bulundukları bu 
arazilerin adlarına m eccanen tescili hususuna em ir verilm esini 
istem ektedirler.

D e v 'e t Vekâletinin cevabi yazısında : Bu kişilere 3667 sayılı 
Kanuna tevfikan  verilm ek istenilen bu arazilerin tem lik m ua
melesi tekemm ül ettirilm ediği için  adlarına tescil yapılmamış 
olduğu.

Y erli ahaliden bulunm aları itibariyle haklarında iskân bak ı
mından da bir muamele yapılam ıyaoağı, ancak toprağa m uhtaç 
çiftçilerden iseler 4759 sayılı Kanunun köylerinde tatbikin;; g e 
çildiği vak it komisyofna m üracaatları halinde durum larının na
zara alınacağı bild irilm ektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkik i kaza m erciine ait olan vâki talep 
hakkında kom isyonum uzca bir muamele ifasına mahal görülm e
diğine karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

8221 8 . I I .  1954



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

12870/11978 Kamer Balcı.
Harsı Köyünde. 
Pülümür.

12871/11979

12872/11980

12873/11981

12874/11982

12875/11983

12876/11984

12877/11985

12879/11987

Ali Rıza Yıldırım. 
Harsı Köyünde. 
Pülümür.

Veli Karadağ.
Harsı Köyünde. 
Pülümür.

İbrahim Yaman. 
Harsı Köyünde. 
Pülümür.

Süleyman Yıldırım. 
Harsı Köyünde. 
Pülümür.

Rıza Yıldırım. 
Harsı Köyünde. 
Pülümür.

Dursun Ateş.
Meçi Köyünde. 
Pülümür.

Balko Kaya 
Harsı Köyünde. 
Pülümür.

Dursun Şen.
Harsı Köyünde. 
Pülümür.

(Dilekçe özeti : Arazilerinin elle
rinden alınmaması hakkında).

Dilekçiler : 1938 yılında Garba teb'id olunan kimselerden 
bulunduklarını ve 5098 sayılı Kanundan bilistifade köyleri olan 
Harsi Köyüne dönerek harap olan gayrin, enkulleriri imar ve 
ihya ettiklerini ve hiçbir iskân yardımı görmediklerini ifade 
ederek dönüşlerinde iskân mahallerindeki arazileri satmış ol
dukları için köylerindeki gayrimenkullerine Hükümetçe vazı- 
yed olunmak istendiğinden şikâyet etmektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Vaktiyle yasak bölgelere 
ayrılmış olan m:n t akalar halkının bu yerlerde bırakmış olduk
ları tapulu veya tapusuz gayrimenkulîcriııin 2510 sayfiı Kanu
nun 26 ncı maddesi mucibince tamamen Devlete intikale tmiş 
bulunması, keza Garp vilâyetlerindeki mürettep mahallerinde 
iskân yolu ile kendilerine verilmiş olan gayrimenkulleri satmış 
olanlara 5826 sayılı Kanunla yeniden bir iskân hakkı tanınma
mış olması itibariyle dilekçilerin tasarruf hak ve iddialarının 
kabulüne imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki talep hak
kında komisyonumuzca tâyini muameleye mahal görülmediğine 
ve dilekçilerin kaza merciine dahi müracaatta muhtar bulun
duklarına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8222 . I I .1954

12878/11986 Hüseyin Kılıç ve ar.
Karagöl Köyünde. 
Pülümür.

( Dilekçe özeti 
dair).

Arazi talebine

Dilekçiler : Toprağa olan ihtiyaçlarını belirterek Varto Ka
zasının Bacikan ve Güllüce köylerindeki hâli ve metruk Hazine 
arazileri üzerinde topraklandırılmalarını istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nunu hükümlerine göre : Müşteki yerli çiftçiler topraklandırıl
dıktan ve artacak Devlet toprakları tesbit edildikten sonra ha
riçten gelecek topraksız çiftçilerin toprak olan köylere yerleş
tirilebileceği, henüz böyle bir tesbit yapılmamış olduğ-undan 
dilekçilerin isteklerinin yerine getirilmesinin şimdilik mümkün 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre;



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

vâki talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8223 8 . I I .1954

12885/11993 Kemal Şimşek.
Pertüs Köyünde. 
Senkaya - Erzurum.

(Dilekçe özeti 
hakkında).

Tedavi ettirilmesi

Dilekçi : Devam etmekte bulunduğu Jandarma Gedikli Er
baş Okulunda tutulduğu hastalık dolayısiyle terhis edilmiş bu
lunduğunu ifade ederek, tedavi ettirilmesini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr okula devam 
etmekte iken, 2 defa birer yıl hava değişifni aldığından dolayı 
3949 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi muvacehesinde, bizzarure 
terhis edilmiş olan dilekçinin hastalığı bünyevi olduğundan ve 
askerlikle ilişiğinin kesilmiş olduğundan bundan sonra teda
visinin sivil makamlarca yaptırılması icabettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre vâ
ki talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8224 8 . I I .1954

12887/11994 A l i  Öztas.

Taşbaşı M a lı. Üyesi 

ve ar.
Ermenek .

(Dilekçe özeli : Ennen.ek eski kış
la binasının tamir ettirilerek Hü
kümet binası olarak kullanılması 
hakkında).

Dilekçiler : Hâzineye ait olup ve şube memurları tarafın
dan tahribedilmekte olan Ermenek eski kışla binasının bulun
duğu mahal ve, vüsat bakımından bütün resmî daireleri istiabe 
debilecek çok müsait bir bina olması itibariyle, tamir ettirile
rek Hükümet binası olarak kullanılmasını ve tahribat yapan
lar hakkında da takibat ifasını arz ve ihbar etmektedirler.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısına bağlı ve bu mevzuda 
Maliye Vekâletine gönderilen Konya Valiliğinin yazısında : 
Çok eski yıllarda inşa edilmiş olan bu binanın Hazine adına 
müseccel ve Millî Savunma namına muhassas ve uzun yıllardır 
tamir görmemiş olması bakımından çok harap bir durumda ol
duğu ve halen iki odasının askerlik şubesi tarafîndan işgal 
edilmekte bulunduğu.

Binanın; şehirin müstakil inkişafı bakımından merkezle 
hiçbir alâka ve münasebeti olmadığı gibi şimal tarafındaki 
dağdan kopan kayaların tehdidi altında bulunduğu, tamir edil
se dahi mezkûr durumu itibariyle ve gerekse devlet teşkilâtı
nı istiaba elverişli olmaması itibariyle her hangi bir maksada 
tahsihinin faydalı olamıyacağı.
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Dilekçe
No.

12889/11996

12893/1199!) 
12892/11998

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

Tahrip iddiasının da mücerret ve isim zikredilin eksizin ya
pılmış olması bakımından mesul aranmasının mümkün görüle
mediği, Millî Savunma Vekâletince de tasvip olunduğu üzere 
bu binanın satılmak suretiyle tasfiyesinin uygun olacağı, be
lirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vâki işara göre talep 
hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8225 8 . I I . 1954

(Dilekçe özeti : Hezan Nahiyesi 
Müdürü hakkında tahkikat ifası
na dai/).

Dilekçiler : Hezan Nahiyesi Müdürü Sabri Kandemir’in, 
şahsi menfaat temini maksadı ile halk arasına nifak sokmak
ta ve birtakım yolsuzluklar da bulunduğundan şikâyet ede
rek hakkında tahkikat ifasını ve neticei tahkikata kadar bu 
nahiyeden uzaklaştırılmasını istemektedirler.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen müdür 
hakkında; vâki isnadatın sabit olmaması üzerine Lice idare 
Kurulunca verilen men’i muhakeme kararı ile mezkûr kararın 
tasdikim ihtiva eden vilâyet idare heyeti kararının gönderil
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyet mevzuları üzerinde icabeden 
kanuni muamelenin yapılmış olmasına binaen ayrıca komis
yonumuzca yapılacak bir muamele bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8226 8 . I I . 1954

f Dilekçe özeti : Devlet Şûrası 6 
net Dairesinin bir kararının kal
dı rılması hakkında).

Dilekçiler : Yıllardan beri zilyed bulundukları 6 000 dö
nümlük bir arazinin izzet Güçlü ve kardeşlerine verilmesi hak- 
kmdaki Devlet Şûrası 6 ncı Dairesince müttehaz kararın kal
dırılmasını istemektedirler.

Bayındırlık Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçenlerin 
5516 sayılı Kanuna tevfikan vâki tescil taleplerinin; tarafla
rından yapılmış bir kurutma ameliyesi tesbit edilmemesi hase
biyle salâhiyetli komisyonca reddedilmiş bulunduğu, işbu ka
rar aleyhine Devlet Şûrasına açmış oldukları dâva üzerine S 
ncı Dairece lehlerine karar verilmiş ise de bu karara karşı 
Hatay Valiliğince tashihi karar talebinde bulunulmuş olduğu 
bildirilmektedir.

Ahit. Ka rakaş. 

ve av.

S ıç a n lı Köyünde. 

R eyh a n lı - H a tay .

A l i  E rk u ş  ve ar. 

H ezan N ah iyes i 

M u h ta r ı.

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

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir ihtilâfa taallûk eden vâki talep hakkında Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi muvacehesinde; Ko
misyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tariki

8227 8 . II . 1954

(Dilekçe özeli : İskân talebine 
(luir).

Dilekçiler : 1293 yılında Kars’tan Bayburt’un muhtelif 
köylerine hicret ederek yerleştiklerini ifade ile; kendilerine is
kân hakkı tanınmasını istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Yerli halk durumunda bu
lunan dilekçilerin iskân yolu ile topraklandırılmalannın müm
kün olmadığı, bu kazada Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 
tatbikimi başlandığı vakit haklarında icabeden muamelenin 
yapılması için salâhiyetli komisyona müracaat etmeleri husu
sunda Gümüşane Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldji : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre . 
vâki talep hakkında Komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8228 8 . II . 1954

12894/12000 şükrü Çağlar, 
vo ar.
Şeyhhayraıı Mah. 
Bayburt.

96/12002 Zübeyt. (Dilekçe özeti : Taktı tasarrufla-
Kovalı Köyü. nnda bulunan arazilerin başka
Muhtarı. bir köy halkına verildiğinden şi-
Ulaş - Sivas. kâyet).

Dilekçi : Şark muhaciri olarak yerleştirilmiş bulundukları 
Sivas'ın Kovalı Köyündeki arazilerinin; Toprak Tevzi Komis
yonunca kendi hakları çiğnenmek suretiyle Hocabey admdaki 
diğer bir köy halkına verildiğinden şikâyet etmektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Bu köy halkının zilyedlilc 
iddialarının hakikata uygun bulunmadığı ve her hangi bir hak 
ziyama da meydan verilmemiş olduğu, keyfiyetin 29 . 1 . 1952 
gün ve 3121-22/1926 sayılı yazı ile de daha önce arz edildiği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Toprak komisyonu muamelâtına karsı 
alâkalıların kaza merciine müracaatta muhtar bulunmalarına 
binaen, vâki talep hakkında bu bakımdan komisyonumuzca 
bir muamele ifasma mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8229 8 . II . 1954
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12897/12003 Tevfik Cöğebakan.
Aşağıbağlar Malı, 
de.
Malatya.

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

(Dilekçe özeti : Sümerbank tara
fından istenilen tazminat bede
linden sarfınazar olunması hak
kında).

Dilekçi : Siiınerbank hesabına Teknik Okulda okumakta 
iken 1948 senesinde sınıfta kalan ve dolayısiyle taahhüdünü ih
lâl etmiş bulunan oğlu Abdülkadir’e ait tahsil masraflarına 
karşılık kendisinden talebedilen 2 461 liranın; oğlunun bu oku
la devam etmekte ve 3 ay kadar sonra mezun olup müesseseye 
olan taahhüdünü ifaya âmade bulunması itibariyle tahsilinden 
sarfınazar edilmesini istemektedir.

işletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Tahsil masrafla
rının ödenmesi hususunda mahkemeden karar alınmış olduğu 
adı geçenin; tahsilini tamamladıktan sonra evvelce vermiş ol
duğu taahhütname gereğince taahhüt ettiği hizmeti ifaya âma
de olduğu cihetle hakkın d aki tazminat takibatının durdurul
ması için alâkalı müesseseye şimdiye kadar her hangi bir mü
racaat ve talepte de bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan vâki talep hakkında bu bakımdan komisyonumuz
ca bir muamele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8230 8 . I I . 1954

12899/12005 Atiye Daneliçağış.
Dü'kkânönü Mah. 
de No. 6.
Denizli.

(Dilekçe özeti : Arazilerine vâki 
tecavüzün önlenmesi ve ev inşaatı 
için yardım yapılması hakkında).

Dilekçi : Muhacir sıfatı ile verilmiş olan arazilerine vâki 
fuzuli müdahalenin önlenmesini ve ev inşaatı için emsallerine 
yapılmış olan yardımın kendisine de yapılmasını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : 4 nüfuslu bir aile olarak 
bunlara verilmiş olan arazinin bir kısmını Ali Cihan adında 
bir şahsa satmış oldukları, hudut yüzünden iki taraf arasında 
çıkan ihtilâfın mahkemeye intikal etmiş bulunduğu ve tecavüz 
iddiasının da bundan ileri geldiği.

Tahsisat durumu müsait olmaması karşısında 1950 senesin
den evvel gelmiş olan muhacirlere yardım yapılamamakta ol
duğundan dilekçinin inşaat yardımı yapılması hakkmdaki ta
lebinin tervicine imkân bulunmadığı bildirilmektedir. —

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup ve kısmen 
alâkalı mahkemeye dahi intikal etmiş bulunduğu anlaşılan vâki 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8231 8 . II . 1954
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

12900/12006 Ahmet Çelik, 
ve ar.
M uhtar.

Başveren Köyünde. 
Ayvalı - Darende.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Akgedik istasyo
nunda Toprak Ofisince bir teşki
lât kurulması hakkında).

Dilekçiler : Mahsullerini kolaylıkla satabilmeleri için Top
rak Ofisi tarafından Akgedik istasyonunda bir teşkilât kurul
masını istemektedirler.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Toprak 
Ofisi Genel Müdürlüğünce; bu talebin gelecek kampanyada 
tetkikma karar verilerek keyfiyetin dilekçilere de yazıldığı 
bildirilmekte di:.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına böre, 
vâki talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına ma
hal görülemediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8232 8 . II . 1954

12901/12007 Ali Altınkaya. 
ve ar.
Şıhömerli Köyünde. 
Ulukışla - Niğde.

( Dilekçe özeti 
dair).

Toprak talebine

Dilekçiler : Toprak isteklerine dair olup ve 1933 yılından, 
beri temadi eden müracaatlarına ve bu bapta tekemmül eden, 
dosyalarına rağmen kendilerine elan arazi verilmediğinden 
bahis ve şikâyet etmektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra bu kanunun 64 ncü 
maddesiyle; diğer makamların arazi dağıtıma salâhiyetlerinin 
kaldırılmış olduğu bu bakımdan dilekçilerin mezkûr kanun 
hükümleri haricinde toprakandınlamıyacakları ve kazaların
da kanun hükümlerinin tatbikına başlandığı vakit salâhiyetlit 
komisyona başvurmaları icabedeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına ma
hal görülemediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8233 8 . I I . 1954

12902/12008 Om er Kökcr.
13744/12795 Kuşdili Malı, de 

Kırşehir.

Dilekçi : 1946 - 1948 yıllan arasında, Devlet Demiryollanl 
İdaresi Fevzipaşa istasyonunda fen memuru olarak çalışmışı 
bulunan Safa Ünal'ın bu vazifeden ne suretle ayrılmış oldu
ğunun bifdirilmesini istemektedir.

Ulaşttırma Vekâletinin cevabi yazısında : Safa Önal na-

( Dilekçe özeti : F.cn memuru Safa 
Ünal'ın Devlet Demiryolları İda
resinden ayrılış sebebinin bildiril
mesi haklında).
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Dilekçe

No.

12003/1200!)
1C347/13443

12004/12010

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

mında bir şahsm fen memuru sıfatiyle sözü edilen tarihlerde' 
Fevzipaşa istasyonunda istihdam edildiği kaydına tesadüf edi
lemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına ma
hal görülemediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8234 8 . I I . 1954

(Dilekçe özeti : İskân talebine 
dair).

Dilekçi : Tarihten 30 yıl önce Kafkasya’dan yurda gelip ve 
Van'ın Pagani Köyüne yerleştirildiklerini, kendilerine gösteri
len Hazine yerleri üzerinde ev inşa ve infaku iaşelerini temine 
çalıştıklarını ifade ederek, mezkûr yerler üzerindeki hakkının 
bu kere muhtarlık ve diğer idari makamlar tarafından tanınmak 
istenilmediğinden şikâyet etmekte ve iskân hakkının tanınma
sını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında. : Dilekçi ve kardeşine 
bu yolda bir arazi tahsis edilmiş olmadığı gibi, 885 sayılı Ka
nunla tâyin edilen müddet içerisinde de iskân talebinde bulun
madıkları için bu haklarının da sakıt olmuş bulunduğu bu iti
barla haklarında iskân bakımından yapılacak bir muamele bu
lunmadığı, ancak çiftçilikle iştigal ettikleri takdirde 4753 sa
yılı Kanuna tevfikan muamele ifası için Van Valiliğine yazıldığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında komiüj onumuzca bir muamele ifasına mahal görülmedi
ğine, dil/ -o ı  kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8235 8. n  . 1954

Mehmet Yeşilova. 
Poganis köyünden 
T imar - Van.

II. Avni Nalbant
oğlu.
PTT Genel Md.
Hesap İşleri Şefi
Ankara.

Dilekçi : Devlet Havayolları Levazım Müdür Muavini iken 
ve asıl müdürün vazifesi başında bulunduğu bir sırada yapılan 
bir ihale işinden dolayı hakkında gayrikanuni olarak tatbik 
edilip ve Devlet Şûrası tarafından tetkika tâbi tutulmıyarak 
tasdik olunan vekâlet emri muamelesinin iptali ile ; bundan mü
tevellit maaş farklarının ödenmesini ve geciken 'terfi muamele
sinin de keza ıslah olunmasını ve bu müddetin emeklilik hesa-

(Dilekçe özeti : Hakkında tatbik 
edilmiş bulunan Vekâlet emri 
muamelesinin iptali ile buna mü- 
teferri zayi olan haklarının telâ
fisi hakkında).



D ilekçe  D ilekçe s a h ib in in
Xo. adı. soy,,,!ı ve adresi

bm da da nazarı itibara alınmasını istemektedir.
Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet H a va y o lla rı 

İdaresi personelinin 1948 yılı elbise dikimine ait mukavele ve 
şartname hükümlerine muhalif harekette bulunduğundan dolayı 
ve müfettişlikçe gösterilen lüzum üzerine; 2919 sayılı Kanuna 
tevfikan, diğer arkadaşları ile birlikte vekâlet emrine alınmış 
bulunan dilekçinin hakkmdaki bu muamele aleyhine vâki itirazı 
üzerine bu muamelenin Devlet Şûrası tarafından da tasdik 
edildiği.

Netice miühakamede; A f Kanununa uyularak hakkmdaki ta
kibatın kaldırılmasına karar verilen dilekçinin bilâhara PTT 
teşkilâtında bir vazifeye tâyin edilmiş olması ile bahis konusu 
vekâlet emri muamelesinin ortadan kalkmış bulunduğ-u.

Gerek vekâlet emri maaşı ve gerekse emeklilik müddetinin 
tesbiti bakımından 2919 ve 5434 sayılı kanunlar dairesinde mua
mele ifa olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kısmen kaza merciince incelenerek ka
rara bağlanmış olan ve kısmen de; A f Kanunu muvacehesinde 
ihlâl olunmuş bir hak mevcut olup olmadığı bakımından bu 
merci tarafından incelenmesi icabeden vâki talep hakkında Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesinin sarahati karşısında 
komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

8236 8 . I I . 1954

(Dilekçe özeli : Devlet Ormanla
rı arasına alınan tapulu arazile
rinin bedelinin ödenmediğinden 
şikâyet).

Dilekçi : Batpu 150 yıldır mutasarrıfı bulundukları 5 par
ça arazinin gayrikanuni olarak Devlet ormanları meyanına it 
hal edilmiş bulunduğundan şikâyet ederek; 500 000 lira değe
rindeki bu arazilerin kendisine ait olmadığı yolundaki vâki be
yanında hakikattan uzak bulunmasına mebni mağduriyetten vi
kayesi ve mülkiyet hakkının korunması bakımından icabeden 
tetkik ve tahkikatın yapılmasını istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Tapu sicil ve tedavül 
kayıtlarına nazaran devletleştirilmiş bulunan bu ormanın bu ta 
pu senetlerine tevafuk etmediği anlaşılması itibariyle buna müs 
teniden dilekçiye bir bedel ödenemiyeceğinin kendisine de teb 
liğ edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki Kaza mercüne ait olan vâki ta-

12912/12013 Hüsnü Aybek.
Güıievik köyünde 
Anamur.
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

lep hakkında bu bakımdan komisyonumuzca bir muamele ifa
sına mahal görülemediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8237 8 . I I .1951

12914/12020 Haşan Ilamzaoğlu. 

Bakkal.

Akseki.

(Dilekçe, (keti: Esnaf Vergisi Ka
nununun tadili hakkında).

Dilekçi : 60 yaşım mütecaviz bir halde ve 200 lira gibi cü
zi bir sermaye ile yaptığı bakkallıkla efradı ailesinin iaşesini 
dahi temin edememekte iken, 36 lira gibi fahiş bir vergi ile tek
lif olunmalındaki adaletsizliğe temas ederek 5423 sayılı Esnaf 
Vergisi Kanununun, gezici esnaf hakkında tanıdığı muaflıktan 
kendisi gibi olanların da istifade edebilecekleri şekilde tadil 
olunmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin; 5423 sa
yılı Esnaf Vergisi Kanununun 6 ve 7 nci maddelerine göre ve 
asgari olarak tesbit edilen 36 lira vergi ile teklif olunmasında 
bir kanunsuzluk bulunmadığı, sabit esnaf için tanınmış bir 
muaflık bulunmadığı için bunlar ancak haklarında Gelir Ver
gisi Kanrnımun uygulanmasını istedikleri takdirle; hakiki ka
zançlarına g'öre vergi ile teklif olunabilecekleri ve hattâ kazanç
ları asgari geçim haddi dununa indiği vakit vergiden de muaf 
tutulabilecekleri bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca, bu sıfatla yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8238 8 . I I .1954

12916/12022 Kartım Karslı.
Tizgi köyünden. 
Pasinler.

(Dilekçe özeti: Fennî kovan yap
mak üzere istediği kerestenin ve
rilmediğinden şikâyet).

Dilekçi : İştigal mevzuu olan arıcılık dolayısiyle yapmak 
istediği fenni kovanlar için istediği 5 metre mikâp kerestenin, 
Vekâlet ve Umum Müdürlükçe verilmesi muvafık görülerek 
başmüdürlüğe bildirildiği halde Sarıkamış Başmüdürlüğü ta
rafından kendisine elverişli olmıyan ağaçlar verilmek istendi
ğinden ve yapılan son bir tebligatla da Ayancık'ta fenni ko
vanlar bulunduğundan buradan getirtmesinin bildirilmesin do- 
ki yanlış zihniyetten şikâyet etmektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Bu gibi ihtiyaçların 
piyasadan temin edilebileceği cihetle miistedinin dileğinin is ’- 
afma gidilemediği, esasen Ayancık İşletmesinde mevcut fenni 
kovanların alınması için kendisinin oraya gitmesine de lüzum



olmayıp mahallin en yakın orman idaresine başvurup bedelini 
vs yol masrafını vermek suretiyle tedarik olunabileceği bildi
ril .Tektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
vaka talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına ma
hal görülmediğine karar varildi.

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

8239 8 . I I .1954

(Dilekçe özeti : Hükümet tabip 
vekilinin kazanın sağlık durumu 
ile alâkalanmadığından şikâyet).

Dilekçi : Eaşkale'de 400 çocuk vefiyatı olduğu halde Hükü
met tabip vekili seyyar jandarma doktorunun hiçbir köys gidip 
ve bu umumi sağlık durumu ile alâkalanmadığından şikâyet 
etmektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : Bir 
sözlü soruya mevzu teşkil eden bu vefiyat ve İran’da Ocak ayı 
içerisinde görülen veba vakaları dolayısiyîe; milli ve milletler
arası mevzuat dairesinde gerekli tedbirler almdağı gibi icabe- 
den müeadcCeye de girişildiği, bu hudut kazasının ehemmiyeti 
de göz önünde bulundurularak Gürpınar Kazası doktorunun 
bura hükümet doktorluğuna tâyin edilmiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8240 8 . I I .1954

(Dilekçe özeti : Maaş tahsisine 
dair).

Dilekçi : Askerî malûllerden olup ve 1942 tarihinde vefat 
etmiş bulunan kocası Ahmet Selvi’ye ait maaşın kendisine ve 
yetimlerine tahsis olunmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 1683 sayılı 
Kanunun mer’i bulunduğu sırada ölmüş olan mâlûl er Ahmet'
in yetimlerine bu kanun hükümlerine tevfikan maaş bağlan
masına imkân olmadığı.

5434 sayılı Kanunun geçici 76 ncı maddesi muvacehesinde 
bu kanundan da keza istifade ettirilmelerinin de mümkün bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre ,vâkı talep hak
kında Komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görüleme-

12918/12024 Esm a Selvi.

Çarşıbaşı mahallo- 

sinden.
Zara.

12017/12023 Mehmet K ılıç lı.

1952 tarih  ve 60 sa

y ılı mahreç, ve No. lı 

Tel. sahibi.

Başkale.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

diğine ve dilekçinin kaza merciine dahi müracaatta muhtari
yetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8241 8 . II . 1954

12919/12025 Seher Karabekir.
Tabaklar mahallesi 
Çavuşlar Sokak 
No. 2 
Bolu.

(Dilekçe özeti: Maaş bağlanması 
hakkında).

Dilekçi : Mülga Düzce reji memurluğu avukatı iken 1337 
yılında ölen babası mehmet Rifat’tan memuriyeti sırasında te
kaüt aidatı kesilmiş ve memur vasfını da haiz bulunmuş olma
sına rağmen; kendisine maaş bağlanmamasmdaki haksızlıktan 
şikâyet etmektedir .

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Mülga re
ji şirketi bir Devlet müessesesi olmadığı için bu şirkette hiz
met görenlerden o tarihte tekaüdiye namı ile bir para kesil
mediği.

4369 ve 5434 sayılı kanunlardan önce vefat etmiş bulunan 
mumaileyhin emekliliğe tâbi bir hizmeti de bulunmadığı ci
hetle dilekçiye maaş tahsisine imkân görülemediği bildirlmek- 
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında Komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülme
diğine ve dilekçinin kaza mercüne dahi müracaatta muhtariye
tine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8242 8 . II . 195i

12920/12026 Osman Aydoğar ve 
arkadaşları. 
Şıhömerli köyünde. 
Ulukışla.

(Dilekçe özeti 
dair).

Arazi talebine

Dilekçiler : Toprağa olan ihtiyaçlarını belirterek köylerin
de mebzul miktarda bulunan tevzie tâbi arazilerden kendileri
ne miktarı kâfi verilmesini istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Sırası gelip de bu kazada 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun tatbikma başlandığı va
kit; dilekçilerin toprak ihtiyaçları için yetkili toprak komis
yonuna başvurmaları lüzumunun kendilerine tebliğinin Niğde 
Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına, göre 
vâki talep hakkında Komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8243 8 . H . 1954
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Dilekçe

No.

12921/12027

12922/12028

Arif Hikmet Erkuş. 
Hava Kuvvetleri 
K. Ulaştırma Gr. 
Bşk. Kur. Alb. 
Ankara.

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

(Dilekçe özeti : Albaylığa terfiin
de yapılan gayrikanunilikten şi
kâyet).

Dilekçi : 1949 senesinde terfie hak kazanan ve 3 ncü sıra
da bulunan hava yarbaylarından olduğu halde kanuni müd
det içerisinde ve usulüne tevfikan tanzim edilen müspet sicili
nin, kadro durumu itibariyle Hava Kuvvetleri Kumandanı ta
rafından alakonularak bunun yerine verilen menfi bir sicile 
müsteniden terfi ettirilmediğinden ve Askeri Temyiz Mahke
mesine açtığı dâvanın da tesir altında ve mücerret bu menfi 
sicile dayanılarak reddedildiğinden şikâyet ederek; yaptığı 
tashihi k a ra r talebi üzerine verilen kararla, örneklerini ilişik 
olarak takdim ettiği muhaberat münderecatından anlaşılaca
ğı veçhile gayrikanuniliği her veçhile meydana çıkan hak- 
kmdaki bu muamelenin düzeltilmesi için alâkalılara emir v e 
rilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin; 
bidayeten tanzim olunan sicili, Sicil Yönetmeliğinin 15 nci 
maddesine uygun olmıyarak ve 10 aylık bir müddeti ihtiva et
tiğinden 21 nci maddeye göre yeniden tanzim edilen sicilinin 
üst rütbeye terfiine müsait bulunmaması bakımından mezkûr 
tarihte terfi ettirilememiş olduğu ve bu mevzuda açtığı dâva
nın da reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : K aza  merciince incelenerek karara bağ
lanmış bulunan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
54 ncü maddesi muvacehesinde komisyonumuzca yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8244 8 . I I . 1954

Emine Dudu Cıvıl- 
dak.
Gülağazı köyünde. 
Muğla.

(Bilekçe özeti: 
hakkında).

Maaş bağlanması

Dilekçi : Fehit olan kocasından kanunen kendisine tahsisi 
icabedeu maaşın bugüne kadar verilmediğinden şikâyet etmek
tedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Maaşa müs
tahak olduğu anlaşılan dilekçiye ait 10 senelik istihkakının 
Divanı Muhasebatın tescilinden geçirilerek 13 . V III . 1953 gün 
ve 10','10 s ıv ı l ı  vaz ı ile Maliye Vekâleti Emekli İşleri Müdür
lüğüne intikal ettirildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, yerine getiril
diği anlaşılan vâki talep hakkında komisyonumuzca bir mua
mele ifasma mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8245 8 . I I . 1954
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12925/12031 Mehmet Çelik ve 
arkadaşları.
Karagöl köyünde. 
Pülümür.

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

(Dilekçe özeti: Arazi isteğine da
ir).

Dilekçiler : Toprağa olan ihtiyaçlarına mebni, uzun yıllar
dır icarları altında bulunan Bıhan mezrasındaki 3 000 dönüm
den fazla arazinin kendilerine dağıtılması için toprak tevzi 
komisyonunun bir an önce gönderilmesini istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Tunceli Vilâyetinin Mer
kez ve diğer ilçelerinde mevcut dağıtılabilecek araziyi topra
ğa muhtaç çiftçilere dağıtmak üzere ilk fırsatta bir toprak 
komisyonu gönderileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8246 8 . I I .1954

12926/12032 Ilasan özturk.
Boladan köyünde. 
Bideni - Taşova.

(Dilekçe özeti: Tapulu arazileri
nin göçmenlere verilmesinden şi
kâyet).

Dilekçi : Hazine tarafından satılıp bilâhara kendilerince 
alınmış bulunan Erbaa Kazasının Boladan Köyünde kâin 475 
dönümlük tapulu arazileri 93 nüfuslu efradı ailelerini geçin
dirmeye kâfi gelmezken gûya bu arazilerin tapu fazlaları ol
duğu iddia olunarak bu miktarların ellerinden alınıp göçmen
lere verilmek istendiğinden şikâyet etmektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Bahis konusu arazinin ev
velce; Hâzineden miktarı muteber olmak üzere satın alınıp ve 
ilk mal sahibi tarafından satışı yapılırken tapu memurluğun- 
ca kaydındaki miktar fazlasının Hâzineye aidiyetine şerh ve
rilmemiş olduğu.

Bu kere, mezkûr şerhin son kayda da yazılması için alâka
lılara tebligat yapıldığı, muvafakat edilmediği takdirde mez
kûr memurlukça sulh hâkimliğine müracaat edilebileceği gibi 
ayrıca malmüdürlüğü tarafından da asliye mahkemesine dâva 
açılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan vâki ta
lep hakkında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal gö
rülmediğine karar verildi

Karar No. Karar tarihi

8 . I I . 1954
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17983/16734 Azize Pelen.
Kayalar Mahallesi 
Sığıryolu Caddesi 
No. 21 
Bandırma.

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

(Dilekçe özeti: Şehit maaşı tahsi
si hakkında).

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde askere alman kocası Âdil 
Onbaşının Çanakkale savaşlarında aldığı yara ve Bağdat cep
hesinde esir düşmesi dolayısiyle şehit düşmüş bulunduğu şa
hitlerin şehadeti ile sabit olduğu halde bu durumun tesbiti 
için açtığı dâvanın reddedildiğini ve Millî Savunma Vekâletin
ce dahi kendisine şehit maaşı tahsis edilmemekte bulunduğu-' 
nu ifade ederek kendisine Meclisçe maaş tahsis olunmasın; 
istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin, 
eşinin şehit düştüğü hakkında ne nüfus ve ne de askerlik kün
ye kaydında bir meşruhat bulunmadığı gibi Bandırma Asliye, 
Hukuk Hâkimliğinin 103 sayılı karan ile de keza şehitlik du
rumunun kabul edilmemiş olmasına binaen yetimlerine maaş 
bağlanmasına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki talep hak
kında komisyonumuzca bir muamele ifasına mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8248 8 . n .1954

19958/18605 DDY Ticari eşya 
18079/16815 Mazlûm Tuna.

ambarında S. 4958 
Ankara.

(Dilekçe özeti: 4598 sayılı Kanu
nun bir maddesinin tefsiri hak
kında).

Dilekçi : Daimî mâlûliyeti raporla sabit olan oğlu için al-, 
makta olduğu çocuk zammının 19 yadını ikmal etmiş bulundu
ğundan dolayı kesilmiş olduğundan bahsile; bu durumdaki 
çocuklara daimî olarak zam verilip verilemiyeceği cihetinin, 
tefsir olunmak suretiyle tesbit edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tefsir talebinde bulunmaya yetkili ol- 
mıyan komisyonumuzca vâki talep hakkında bu bakımdan bir 
muamele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8249 8 . I I . 1954

20242/18879 Mürvet Gö'kşin.
Hamam Sokak.
No. 9
Büyükdere-îstanbul

(Dilekçe özeti: 5434 sayılı Kanu
nun 49 ncu maddesinin tadili 
hakkında).

Dilekçi : Eskişehir Orman işletmesi emrinde çalışmakta 
iken, attan düşme neticesi ba,tından aldığı yara sebebiyle 1. 
V I I . 1952 tarihinde vefat eden kocasından dolayı kendilerine 
yetim maaşı bağlanmamış bulunduğundan şikâyet ederek; işbu 
vazife mâlüliyetini 5434 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi ile tâ 
yin olunan bir yıllık müddet içerisinde Emekli Sandığına bil-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

dirıneraiş olması sebebi ile mâruz kaldıkları mağduriyetin te
lâfisi için zikir olunan maddei kanuniyenin tadil olunmasonı is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan vâ
ki talep hakkında, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci mad
desi muvacehesinde, komisyonumuzca ve bu sıfatla yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8250 8 . I I .1954

(Dilekçe özeti: Avukatlık Kanu
nuna bir madde ilâvesi hakkın
da).

Dilekçi : Baro teşekkül etmiyen veya üç avukat bulunmıyan 
yerlerde öteden beri Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
61 nci maddesi mucibince vekâlet deruhde etmekte olan kimse
lere imtihanla dâva vekilliği ruhsatı verilmesi için Avukatlık 
Kanununa bir madde ilâvesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Avukatlık Kanunu
nun tadili etrafında evvelce teşekkül eden hususi komisyon ta
rafından gereken incelemeler yapılarak tesbit edilen esaslar 
dairesinde hazırlanmış bulunan kanun lâyihasının Yüksek Mec
lise sunulmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan vâki talep hakkında komisyonumuzca, bu sıfatla 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8251 8 . I I .1954

19128/17801 Mustafa Demirkan.
Yenicami mahalle
sinden.
Kayseri - Pınarbaşı.

20168/18809 Huriye Tüblek.
Ortabahçe Cad.
No. 19 Kat 2. 
Beşiktaş - İstanbul.

(Dilekçe özeti: Dul ve yetim ay
lıklarının verilmesi hakkında).

Dilekçi : 15 Ekim 1942 tarihinde vefat eden kocası mütekait 
binbaşı doktor Hüseyin Avni’nin Hükümetçe yapılan mahrem 
bir tebligata müsteniden ve Rumelideki emvalini tasfiye mak- 
sadiyle istifa edip ve bir müddet için 1338 yılında gittiği Ar
navutluk’ta bu memleket tâbiiyetini iktisabetmiş olduğundan 
dolayı; 27 yıllık bir hizmeti mesbuk bulunmasına rağmen ken
disine ve alil olan kızına dul ve yetim maaşı bağlanmadığından 
şikâyet ederek; kendilerine maaş tahsisine mâni hiçbir kanuni 
kayıt bulunmadığına göre; bu haklarının verilmesine delâlet 
buyurulmasın! istemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Tabip binbaşı 
ölü Hüseyin Avni’nin isteği ile istifa ettiği 12 Ocak 1338 tari
hinden muteber olmak üzere ve 28 sene 2 ay 3 güne baliğ olan 
müddeti hizmeti üzerinden tekaüde sevkolunması her ne kadar



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

Yüksek tasdika iktiran etmiş ise de; Emekli Şubesi tarafından 
evrakının ikmal olunduğu sırada; kendisinin istifasını mütaa- 
kıp ve dilekçede de ifade edildiği gibi mallarını tasfiye için 
Arnavutluğa giderek bu memleket tâbiiyetine geçmiş bulundu
ğu ve Arnavut pasaportu ile 1936 tarihinde İstanbul’a gelerek 
1938 tarihinde Beşiktaş nüfusuna kaydedildiği anlaşılarak Türk 
tabiiyetini muhafaza etmediği için 2071 sayılı Kanun hüküm
lerine göre kendisine maaş bağlanamadığı ve bu mevzuda açtığı 
dâvanın Devlet Şûrasınca da reddedilmiş bulunduğu.

O tarihte meri bulunan mülga 1683 sayılıı Kanunun yukarda 
bahsi geçen 2071 sayılı Kanunla değiştirilen 53 ncü maddesi 
bu emeklilerin dul ve yetimlerine de şâmil bulunmasına bi
naen; müstedi hakkında bir muamele yapılamadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında bu bakımdan komisyonumuzca bir muamele ifasına 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8252 8 . H . 1954

Reis Sözcü Kâtip
Ma raf; Trabzon Elâzığ Bilecik

Abdullah Ay t emiz Salih Esad Alpere-n IIamit Ali Yöney İsmail Aşkın

Ankara Balıkesir Kastamonu Seyhan
Ömer Bilen Ali Fahri İşeri Muzaffer Âli Mühto Salim Serçe

Ur fa
Reşit Kemal Timur oğlu

Y ozgad 
Yusuf Karslıoğlu



Dilekçe
No.

11124/10351
10900/10107

13169/12268
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Edip Giray. 
Selimiye Kavakba- 
yırı No. 5 
Usküdar-îsftanbul.

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

(Dilekçe özeti: Emeklilik işlemi
nin iptali hakkında).

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi (B) fıkrası 
hükmünün hakkında tatbik edilmiş olmasında asla isabet bulun
madığından ve saireden bahsiîe, bu baptaki muamelenin ipta
lini ve tekrar görevine iadesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin fiilî ve 
itibari hizmet müddeti 34 sene dört aya baliğ olmuş bulun
masından dolayı görülen lüzuma binaen emsali gibi 5434 sayılı 
Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına tevfikan kararname 
ile emekliye çıkarılarak kendisine 217 lira 50 kuruş maaş tahsis 
edilmiş bulunduğu ve halen mumaileyh hakkında yapılacak bir 
işlem görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet temsilcisinin mahrem sicil dos
yası münderecatına atfen verdiği izahata nazaran dilekçi hali
kındaki muamelede bir yolsuzluk ve isabetsizlik bulunmadığın
dan, mumaileyhin bu muameleye mâtuf talep ve şikâyetinin 
reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8253 9 . I I .1954

îbrahim Cevdet 
Anday.
Şifa Sokak No. 18 
Kadıköy-îstanbul.

(Dilekçe özeti: Emeklilik işlemi
nin kaldırılması hakkında).

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrası 
hükmünün hakkında uygulanmış olmasında isabet göremediğini 
beyanla, emeklilik muamelesinin iptalini ve tekrar tavzifini iste
mektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında: 5442 sayılı İl İdaresi 
Kanunu ile mektupçulukların kaldırılması ve dilekçinin fiilî 
hizmetinin de otuz yılı geçmiş olması hasebiyle 5434 sayılı Ka
nunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrası uyarınca mumaileyhin 
emekliye sevkedildiği ve bu baptaki kararın 31. V II . 1949 tari
hinde yüksek tasdika iktiran eylediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet temsilcisinin şifahen verdiği 
izahatın mahiyetine ve komisyonumuzca hâsıl olan kanaate göre 
dilekçi halikındaki idari tasarrufun iptalini miistelzim bir sebep 
bulunmadığından, mumaileyh tarafından bu tasarrufa racı ola
rak ileriye sürülen talep ve şikâyetin reddine ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

8254 9 . I I .1954



Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin
P'lı, soyadı ve adresi

12479/11594 Abdülkadir Sözen.
içimleri Bakanlığı 
Müsteşar Muavini. 
Ankara.

57

(Dilekçe özeti: Emeklilik işlemi
nin kaldırılması hakkında).

D ilekçi : İçişleri Vekâleti Müsteşar Muavini iken 5434 sayık 
Kanunum 39 ncu maddesinin (E) fıkrasına tevfikan emekliye 
sevkı şeklinde yapılan muamelenin, dilekçesinde beyan ettiği 
sebeplerden dolayı hak, adalet ve nasfet kaide ve prensipleri 
ve kanun vazımm asıl maksat, g'aye ve hedefiyle kabili telif olma
dığını boyanla, mezkûr emeklilik işleminin iptalini ve tekrar tav
zifi suretiyle mâruz kaldığı haksızlığın giderilmesini istemek
tedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Otuz hizmet yılım 
ikm al etmiş olan dilekçinin, mutlak takdir hakkına dayanılarak, 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (E) fıkrası gereğince 
emekliye sevk edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet temsilcisinin şifahen verdiği 
izahata ve komisyonumuzca hâsıl olan kanaate göre dilekçi 
hakkmdaki idari tasarrufun iptalini müstelzim bir sebep bulun
m adığından, mumaileyh tarafından bu tasarrufa mâtuf olarak 
ileriye sürülen talep ve şikâyetin reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

8255 9 . I I .1954

13197/12294 Hakkı Durul.
İbrahimpaşa ma
hallesi İnanç Sokak 
No. 13 
Bursa.

(Dilekçe özeti: Emeklilik işlemi
nin iptali hakkında).

Dilekçi : Sıhhi durumu yerinde, ehliyetli ve başarılı bir me
mur olduğu halde, genel meclisin yetki dışında verdiği karara 
müsteniden 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddecinin B fıkrası
na tevfikan emekliye sevkedilmesinde isabet bulunmadığım be
yanla, bu baptaki muamelenin iptalini ve tekrar tavzifini is
temektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Genel meclisin yetki 
dâhilinde verdiği karar dairesinde dilekçinin emekliye sevke- 
dildiği ve bu muamelede mevzuata aykırı bir cihet görülmedi
ği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet temsilcisinin şifahen verdiği 
izahata ve komisyonca hâsıl olan kanaate göre dilekçi hakkın- 
dalri idari tasarrufun iptalini müstelzim bir sebep bulunmadı
ğından, mumaileyh tarafından bu tsarrufa raci olarak ileriye 
sürülen talep ve şikâyetin reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8256 9 . I I . 1954
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13226/12321 Kemal Gökmen.
Cumhuriyet mahal
lesi No. 23 
Polatlı.

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

(Bilekçe özeti: Emeklilik işlemi
nin kaldırılması hakkında).

Dilekçi : Sin ve sıhhat noktasından manii istihdam bir ha
li bulunmadığı ve yaş haddine kadar vazife görebilecek bir du
rumda olduğu halde, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
B fıkrasına tevfikan emekliye sevkedilmek suretiyle mağdur 
edildiğini beyanla, bu muamelenin iptalini ve tekrar tavzifini 
istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin fiilî ve 
itibari hizmetlerinin 38 seneyi aşmış bulunmasından dolayı 
emekliye sevkedildiği ve bu muamelede kanuna aykırı bir ci
het görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet temsilcisinin şifahen verdiği 
izahata ve komisyonca hâsıl olan kanaate göre dilekçi hakkın- 
daki idari tasarrufun iptalini müstelzim bir sebep bulunmadı
ğından, mumaileyh tarafından bu tasarrufa mâtuf olarak ileri
ye sürülen talep ve şikâyetin reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8257 9 . I I .1954

17239/16049 Salih Güler.
Kagyik Köyünde. 
Hınıs.

(Bilekçe özeti: Maluliyet 
bağlanması hakkında).

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde 25 nci Hamidiye Alayın
da askerlik ettiği sırada sol ayağından yaralanarak sakat kal
dığından bahsile, kendisine mâlûl aylığı bağlanmasını istemek
tedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
mevcudiyetini iddia ettiği ârızanın 551 sayılı Kanuna bağlı em
raz cetvelinin hangi derecesine girdiğinin tâyin ve tesbiti Er
zurum Askerî Hastanesine yazılmış ise de mumaileyh 1325 ta
rihli Tekaüt Kanununun 24 ve 25 nci maddelerinin aradığı 
mukaddem tarihli rapor ve vesikaları ibraz edememiş ve şu
besinde de mâlüliyetine dair bir kayıt bulunamamış olduğun
dan, 4/1004 sayılı Meclis Karan veçhile kendisine mâlûl ay
lığı bağlanmasına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcudiyeti iddia edilen mâlûliyetin 
harbde alınan bir yaranın tesiriyle vukua geldiğinin usulen tev
sik olunması ve bahis mevzuu emraz cetvelinde münderiç de
recelerden birine girdiğinin de askerî hastane sağlık kurulunca 
bilmuayene ve tâyin ve tesbit edilmesi halinde dilekçiye meş
kûr 4/1004 sayılı Meclis Kararı arasında mâlûl aylığı bağlanıp 
bağlanamıyacağmın takdiri kaza mercüne ait olduğundan mu«



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

maileyhin icabında bu mercie müracaatta muhtar olmak üzere 
vâki isteği hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8258 9 . I I .1954

17276/16077 Nimet Elgün.
Dereiçi Selime Ha
tun Sokak No. 13 
Fındıklı - İstanbul.

(Dilekçe özeti: Emeklilik işlemi
nin kaldırılması ilk .).

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi B. fıkrası 
hükmünün kendisi hakkında tatbikim gerektiren hiçbir hal ve 
sebebin mevcut olmadığını beyandan ve meslekî muvaffakiyet
lerini tekrardan sonra, komisyonun yüksek ihata ve idraki kar
şısında tecelli edecek şuurlu bir adaletin bu haksızlığı önliye- 
ceğine kani bulunduğunu ifade ve bahis mevzuu emeklilik mu
amelesinin iptaliyle orduya iadesini talebetmektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi hak- 
kındaki emeklilik işleminin mevzuata uygun olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet temsilcisinin dilekçi hakkında 
mahrem sicil dosyası münderecatına atfen verdiği izahatın ma
hiyetine göre mumaileyh dilekçinin tekaüde sevkına müte
dair olan muamelede bir yolsuzluk ve isabetsizlik bulunmadı
ğında, bu muameleye raci talep ve şikâyetin reddine ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihj

8259 9 . I I .1954

17435/16231 Sami Dağlı.
Güzelyalı Mitatpa- 
şa Caddesi No. 959 
Ahmet Ragıp Ap. 
No. 1 
İzmir.

(Dilekçe özeti: Emeklilik işlemi
nin kaldırılması hakkında).

Dilekçi : 3 ncü Kolordu Yargılama Şubesi Müdürü iken 3 
Ekim 1951 tarihinde 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
B fıkrasına tevfikan emekliye sevk edildiğini, halbuki Hâ
kimler Kanunu gereğince teminatlı bir askerî adlî hâkim oldu
ğu cihetle mezkûr maddenin hakkında tatbiki caiz bulunmadı
ğını, fikren ve bedenen bir nakîsesi olmadığına göre emekliliK 
işleminin bu bakımdan da mâlûl bulunduğunu ve mesleki ha
yatının tam bir başarı ile geçtiğini ve saireyi beyandan sonra, 
bahis mevzuu tekaütlük muamelesinin kaldırılmasını ve bu 
yüzden zayi ettiği bütün hakların iadesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Mütaaddit 
tarihlerde yirmiden fazla rapor alarak vazifeden kaçınmış, en 
son yirmi aya yakın devamlı surette hava değişimi alıp göre
vine devam etmemiş olan dilekçinin emekliye ayrıldığı tarih
teki, yani 1951 yılındaki sicilinin terfiine sayılacak mahiyette 
olmadığı ve durumunun inceden inceye tetkik edilerek neti-
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cede hizmetinin devamında her hangi bir fayda görülemiyece- 
ğine vekâletçe katı olarak kanaat getirildiği cihetle hakkında 
39 ncu maddenin B fıkrası hükmünün uygulandığı ve dilek
çesi münderecatmın müstenidattan mahrum bulunduğn ve zik
redilen emeklilik işleminde mevzuata aykırı bir cihet bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet temsilcisinin dilekçi hakkında 
mahrem sicil dosyası münderecatına atfen verdiği izahatın 
mahiyetine nazaran şikâyetin konusunu teşkil eden muamele
de bir yolsuzluk ve isabetsizlik görülemediğinden, mezkûr mu
amelenin iptali hakkındaki talebin reddine ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

8260 9 . n  . 1954

Reis Sözcü Kâtip
Maraş Trabzon Elâzığ Bilecik

Lbdullah Aytcmiz Salih Esad Alperen Hâmit Ali Yöney İsmail Aşkın

Ankara Balıkesir Gümüşane Seyhan
Ömer Bilen Ali Fahri İşeri Ahvıct Kemal Yarınca Salivı Serçe

Tok ad 
Ahmet Gürkan

Yozgad 
Yusuf Karslıoğlu
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12334/11455 Hatice Güneş.
Yeldeğirmeni Yeşil
ay Sokak No. 21 
Kadıköy - İstanbul.

(Dilekçe özeti: Hususi af talebine 
dair).

Dilekçi : Tehevvür neticesinde yaptığı bir yaralama fiilin
den dolayı mahkûm edildiği bir yıllık hapis cezasının; henüz 
tir aylık yavrusu ile birlikte 6 çocuk anası ve her birinin ken
di bakım ve ihtimamına muhtaç bulunmaları ve mağdurenin 
dahi kendisi hakkında davacı olmaması bakımlarından hususi 
af yolu ile kaldırılmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin; daha ev
vel vâki müracaatı üzerine yapılan inceleme neticesinin 9.1.1952 
tarih ve 11466-10357 sayılı yazı karşılığı olarak 14.11.1952 ta 
rih ve 25 sayıh yazı ile arz olunduğu, evvelki dileğin tekra
rından ibaret elan bu müracaat üzerine yapılacak bir muamele 
olmadığı bildirilmektedir.

Bahis konu.su Vekâlet yazısında da : Dilekçinin kiracısı ile 
yaptığı bir münakaşada bir ay işinden alakoyacak derecede 
kolunu kırmak suçundan 1951 tarihinde mahkûm edildiği bir 
yıllık hapis cezasında affı mucip adlî bir hata görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı mealde ve daha önce 
vâki müracaatı üzerine selef komisyon tarafından 7.VII.1953 
tarihli 7492 sayılı ve af talebinin dikkate alınmasına mahal 
olmadığı hakkjnda bir karar verilmiş olmasına mebni; talebi 
üzerinde yeniden tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

8261 16 . I I . 1954

12728/11S30 Ziya önder.
Süleymanlar ma
hallesi No. 79 
Karadeniz Ereğlisı.

(Dilekçe özeti: Hususi af talebine 
dair).

Dilekçi : Memuriyete intisabı sırasında sahte lise tasdikna
mesi tanzim ve ibraz etmiş bulunduğu isnat olunması üzerine; 
Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesince hakkında hüküm olunan
8 aylık hapis cezasının affedilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Münhal bulunan tapu 
kâtipliğine tâyini için ibraz ettiği lise belgesinin sahteliği tc- 
beyyün etmesi üzerine hüküm olunan bu cezanm infaz edilmiş 
bulunduğu bildirilmektedir.

Vekâlet temsilcisi Ceza İşleri Umum Müdürü Nafiz Yaman 
verdiği izahatta : Vekâletin yazılı işarını aynen tekrar ve müs- 
tedinin cezasının affını mucip bir cihet bulunmadığını bildir
miştir.

Gereği düşünüldü : K abule şayan görülm iyen talep hakkın-
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da encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarilai

8262 16 . I I . 1954

12895/12001 Emin Cinbulât.
Kümbet köyünden. 
Bozövük.

(Dilekçe özeti: Hususi af talebine 
dair).

Dilekçi : İkinci Cihan Harbi sırasında Rusya’dan Alman
ya ’ya kaçarak Ruslara karşı savaştığını ve 1949 yılında da 
vatana gelip Bozöyük’ün Kümbet Köyüne yerleştiğini, bu kö
yün ileri gelenleri tarafından kendisinin dul bir kadın1 a ev
lendirildiğini beyanla; bu kadının başkaca bir köyde olan, 
kocası tarafından açılan zina dâvası neticesinde; Asliye Ceza1 
Mahkemesince 3,5 ay hapse mahkûm edilmiş olduğ-unu ifade 
ederek.

Bilmeden işlemiş bulunduğu bu suçtan dolayı affedilmesi
ni istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr mahkûmiyet 
kararının Temyiz edilmiyerek kesinleştiği, yapılan iff'emlerde) 
ve verilen hükümde kanuna uymıyan bir cihet bulunmadığı! 
bildirilmektedir.

Vâki dâvet üzerine 16 . II . 1954 tarihli komisyon top’antı- 
smda hazır bulunan Vekâlet temsilcisi Ceza İşleri Umum Mü
dürü Nafiz Yaman’m verdiği izahatta yazılı emir yolundan, 
dahi geçerek incelenmiş bulunan mezkûr cezada affı mucip bir 
cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Açıklanan duruma nazaran dikkate 
alınacak değerde bulunmıyan ta’ ep üzerine enciimenimizcd 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8263 16 . I I . 1954

J2880/11988 Emine Güngören.
Edirnekapı Acıçeş- 
me Yeşilce Direk 
Sokak No. 6. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti: Hususi af talebine 
dair).

Dilekçi : Kocası Naşi Güngören’in, İstanbul Limanına ge
len Amerikan Viktorya Gemisinden, içmek için 10 paket sigara 
aldığından dolayı hakkında müttehaz 2 senehapis ve 30 lira 
para cezasına mahkûm edilmiş bulunduğunu. 8 aydır kocasının 
cezasını çekmekte bulunması yüzünden en büyüğü 9 yaşında 4 
yavrusu ile birlikte perişan bir duruma düştüğünü ve iki ço
cuğunun da gıdasızlık yüzünden zafiyete duçar olduklarını 
belirten Edirnekapı Dispanseri raporunu ilişik olarak sundu
ğunu ifade ederek; bu sefaletlerine nihayet verilmesi için ko
casının mahkûmiyetinin affını istemektedir.
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Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin kocası 
Gümrük Muhafaza Memuru İsmail Naşi Güngören’in; vazife- 
ten gönderildiği vapurda Hüseyin Yakup adındaki şahıstan be
her paketi 3 er liradan almış olduğu 10 paket sigara bedelini 
bu şahsa ödemiyerek idare ambarına sakladığı ve adı geçenin 
yaptığı müracaat üzerine çıkarıp teslim ettiği sabit olduğun
dan dolayı hakkında verilen Temyiz 5 nci Ceza Dairesince de 
tasdik edilmiş bulunan hükümde bir isabetsizlik görülemediği 
bildirilmektedir.

Vekâlet temsilcisi Cezaişleri Umum Müdürü Nafiz Yaman 
verdiği izahatta : Vekâletin yazılı işarını aynen ifade ve mez
kûr cezanın affını mucip bir cihet olmadığını belirtmiştir.

Gereği düşünüldü : Dikkate alınacak değerde görülmiyen 
vâki talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8264 16 . D  . 1954

13268/12363 Kemal Tilki.
Anafartalar Cad
desi - Köklühanda 
No. 14 de Avukat 
Bilâl Sofuoğlu 
eliyle.
Ankara.

(Dilelcçe özeti 
hakkında).

Cezasının affı

Dilekçi : Ihtilâs suçundan dolayı Hava Kuvvetleri Askeri 
Mahkemesince hakkında müttehaz ve Temyiz Mahkemesince 
dahi tasdik edilmek suretiyle kesbi katiyet etmiş bulunan 3 
ay 10 gün hapis ve ordudan ihracına mütaallik kararın bilâha- 
ra ve müddet geçtikten sonra Millî Savunma Vekâletinin mü
dahalesi ile; ordudan ihracının rütbenin ref’i şeklinde değişti
rilmesi ile bir adlî hataya düşüldüğünü beyanla; bu hatanın 
düzeltilmesini ve rütbesinin geri alınması cezasının kaldırılma
sını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Askerî eşya 
ve malzemeyi ihtilâsen zimmetine geçirdiğinden dolayı mahkûm 
edilmiş bulunan şikâyetçi hakkında bidayeten; Askerî Ceza 
Kanununun 35/2 nci maddesi gereğince verilmesi icabeden 
fer’i cezanın tatbikında subaylara mahsus olan ordudan ihraç 
cezası verilmek suretiyle bir hataya düşüldüğü görülerek yapı
lan tashihi karar talebi üzerine mumaileyhin kanuni hakkı ve 
lehine olduğu üzere rütbesinin geri alınması şeklinde değişti
rildiği ve başmüddeiumumilikçe de bu kararda itirazı mucip 
bir cihet görülmediği; katileşen karara karşı yeniden vukubu- 
lacak itirazlara kanunen mahal olmadığını bildirmektedir.

Vâki davet üzerine 16 . II . 1954 tarihli komisyon toplan
tısında hazır bulunan vekâlet temsilcisi Hava Kuvvetleri Ko
mutanlığından Hâkim Zühtü Kıral verdiği izahta :

Amerikan Malzeme Deposu Mutemedi iken diğer suç ortak- 
lariyle birlikte 29 kalem eşyayı (175 000) lira değerindeki 
malzemeyi) ihtilâsen zimmetine geçirmiş olan müstedi hak-
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13800/12849 Mesut Selen.
Bahçekapı Dördün
cü Vakıfhan, Asma 
Kat 36 No. da. 
İstanbul.

14374/13387 Yusuf Altıntaş vc 
arkaçları.
Neeatibey Caddesi 
Of Kahvecisi Salim 
Mentaj vasıtasiyle. 
İstanbul.
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kında müttehaz karara ait safahatı vekâlet yazısında işaret 
olunduğu veçhile tekrarlayarak, mumaileyhin affını mucip bir 
cihet olmadığını belirtmiş ve Adalet Vekâleti temsilcisi Ceza 
işleri Umum Müdürü namına Nafiz Yaman da aynı kanaata iş
tirak etmekte bulunduğunu ifade etmiştir.

Gereği düşünüldü : Kabule şayan görülmiyen talep hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine it
tifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8265 16 . I I . 1954

(Dilekçe özeli: Bir ay müddetle 
Avukatlıktan men’ine dair olan 
cezasının affı ilk.).

Dilekçi : Bir tasfiye karan verilirken dikkat edilmiyen bir 
husustan dolayı İstanbul Barosu Disiplin Kurulu tarafından 
hakkında verilen ve bir ay müddetle avukatlıktan men’ine dair 
olan cazanın katileşmiş bulunduğunu ifade ederek; tarihten 11 
yıl Önce aldığı bir tevbih cezasının tevlit ettiği bu ağır disiplin 
cezasının affını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : İstanbul Türk Mensu
cat Sanayi Tümensa limitet Şirketinin umumi vekâletnamesine 
tevfikan ve bu Şirket mukavelenamesinin 23 ncü maddesine 
muhalif olarak, salâhiyet dışı verdiği tasfiye karannın tarihini 
değiştirmek suretiyle avukatlık vakar ve şerefini muhil hareke
tinden dolayı İstanbul Disiplin Kurulunca verilmiş olan 6 ay 
işten men’i kararının itirazen vâki incelenmesi neticesinde Hay
siyet. Divanı tarafından bir aya indirilmek suretiyle ve tadilen 
tasdik edilmiş bulunduğu yapılan muamele ve verilen kararlann 
usulü ve kanuna uygun olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İçtüzüğün 54 ncü maddesi muvacehe
sinde; vâki talep hakkında komisyonumuzca tâyini muameleye 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8266 1 6 .I I .1954

(Dilekçe özeti: A f talebine dair).

Dilekçiler : Ruhsatsız olarak ormandan odun kestikleri için 
haklarında verilen 8 er günlük hapis cezası ile, hükmolunan para 
cezalarının günlük yiyeceklerini teminden âciz bulunmalarına 
binaen af olunmasını istemektedirler.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Orman Kanununa mu
halefetten dolayı Sürmene Sulh Ceza Mahkemesince hükmolu- 
nup ve kesinleşmiş olan bu cezalara ait muamelelerde usulü ve 
kanuna uymıyan bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.
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Temsilci; Adalet Vekâleti Ceza İşleri Umum Müdürü Nafiz 
Yaman verdiği izahatta : Vekâletçe; hükmolunan ceza da affı 
mucip bir cihet olmadığı noktai nazarında bulunulduğunu ifade 
etmiştir.

Gereği düşünüldü : Dikkate alınacak değerden görülmiyen 
vâki talep hakkında; encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8267 1 6 .I I .1954

15183/14182 Hüseyin Erdoğan.
Ilacıhamza Mahal
lesi Alifakı Cad. 
3 /2
Samatya-îstanbul.

(ilekçe özeti: A f  talebine dair).

Dilekçi : İstanbul 6 ncı Asliye Ceza Mahkemesince hakkın
da hülcmolunan 4 aylık hapis cezasının verilen bu kararın ka
nunsuz bulunmasına binaen, 952/28 sayılı dosyası celbolunmak 
suretiyle af edilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : 24 . I I . 1952 gecesi giz
lice Mağdure Emine Demir’in evine girerek kendisine sarkın
tılık ettiğinden dolayı mahkûm edildiği 4 aylık hapis cezası
nın Temyiz Mahkemesince de tasdik edilmiş bulunduğu, yapılan 
muamelelerde ve hükümde kanuna aykırı bir cihet görülmedi
ği bildirilmektedir.

Temsilci; Adalet Vekâleti Ceza işleri Umum Müdürü Nafiz 
Yaman; mezkûr cezada affı mucip bir cihet bulunmadığını 
ifade etmiştir.

Gereği düşünüldü : Kabule şayan görülmiyen ve vâki talep 
hakkında; encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8268 16 . I I . 1954

14284/13146 irfan Ertaş.
813/754 Bostancı Yeni Kar

ye Değirmen Yolun
da No. 54 
İstanbul.

(Dilekçe özeti: Hususi af talebine 
dair).

Dilekçi : Icnat olunan bir iftira ve adlî bir zühul neticesi 
mahkûm edilip ve tecil edilmiş bulunan 6 ay hapis 1,5 ay me- 
mumiyetten mahrumiyet cezasının tam bir feragat ve dürüst
lükle geçen 23 yıllık memuriyet hayatı ve bunu müeyyit bulu
nan Emnivet Genel Müdürlüğündeki dosyası naran itibara alın
mak suretiyle affedilmesini ve 3 seneden beri Dilekçe Komisyo
nunda bekletilmekte olan 4 . I I . 1948 gün ve 5803/6239 sayılı 
dosyasının tetkik ve bir karara bağlanmasını istemektedir.

Dilekçinin; mahkûmiyeti tecil edilmiş olmasına rağmen Em
niyet Genel Müdürlüğünce, vazifesinden ihraç edildiğinden şi
kâyeti muhtevi bahis konusu dilekçesi üzerine; selef komisyon 
tarafından 28 . V I . 1950 gün ve 104 sayılı ve «Vekâletin işarına
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göre komisyonca bir muamele ifasına mahal olmadığına» dair 
bir karar verilmiş olduğu anlaşılmıştır.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin, Niğde’de 
bulunduğu sırada, 1945 yılında irtikâba tam teşebbüs suçundan 
dolayı hakkında yapılan muhakeme neticesinde, hükmolunan 8 
ay hapis ve 1 ay 15 gün memuriyetten mahrumiyet cezasının 
teciline karar verildiği ve bu karann Temyiz Mahkemesince de 
tasdik olunmak suretiyle katileştiği yapılan muamelelerde usul 
ve kanuna uymıyan bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Temsilci; Adalet Vekâleti Ceza îşleri Umum Müdürü Nafiz 
Yaman; cezanın affını mucip bir cihet olmadığı noktai nazarın
da bulunduğunu ifade etmiştir.

Gereği düşünüldü : Kabule şayan görülmiyen af talebi üze
rine Encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine, 
ancak dilekçinin 1739 sayılı Meclis kararı muvacehesindeki du
rumunun tesbiti için alâkalı vekâlete, bu vekâlet tarafından ve
rilecek karara âdemi kanaati halinde de vazifeli kaza merciine 
müracaatta muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8269 16 . I I . 1954

18498/17221 Ilamparsom Civan 
48 nci Tümen Kh. 
Bl.
Trabzon.

(Bilekçe özeti: Hususi af talebine 
dair).

Dilekçi : Idre ettiği otomobille, kaza eseri olarak bir çocuğa 
çarpmış olduğundan dolayı mahkemeye verildiğini beyanla; 
duruşmada bulunup müdafaa hakkını istimal edemediği için 
neticei muhakemede tecil dahi edilmeksizin hakkında hüküm 
olunan 1 ay 20 günlük hapİ3 cezasının kendisinin iyi bir aile 
içerisinde yetişmiş, tahsil ve terbiye görmüş bîr kimse olduğu 
göz önünde bulundurularak af olunmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında: 27.11.1951 tarihinde, ted
birsizlik, dikkatsizlik ve nizama riayetsizlik neticesi, mağdur 
Ülkü Dedenene çarparak 57 gün işinden 'kalacak derecede ya
ralanmasına sebebiyet vermiş olan dilekçi hakkında yapılan 
muamele ve verilen hükümde kanuna aykırı bir cihete rastla
namadığı. bildirilmektedir.

Temsilci; Adalet Vekâleti Ceza işleri Umum Müdürü Nafiz 
Yaman verdili izahatta : Vekâletçe mumaileyhin affını mucip 
bir cihet görülemediğini ifade etmiştir.

Gereği düşünüldü : Dikkate alınacak değerde görülmiyen 
vâka talep hakkında; encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8270 16 . II . 1954
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

18535/17255 Fatma özbey.
Ortaköy Kvyuçeşme 
Defterdar Caddesi 
No. 131 
İstanbul.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: Hususi af telebine 
dair).

Dilekçi : Şoförü bulunduğ-u kamyonla eşyayı tüccariye getir
mekte iken, teknik bir arıza yüzünden vuku bulan bir kaza ne
ticesinde; b'üyük evlâtları ile, rica üzerine kamyona almış bu
lunduğu bir muhacirin ölümüne sebebiyet verdiğinden dolayı 
bir sene dört ay hapse ve 666 lira ağır para cezasına mahkûm 
edilmiş bulunan kocasının işbu cezasının; evlâdım kaybetmekle
9 nüfuslu ails efradını uğradığı felâket kâfi görülerek ayrıca 
a-’.lık ve sefaletlerine mahal bırakılmamak üzere af buyurul
masın! istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Haşan özbey’in idare 
ettiği kamyonun; Afyon  ̂ Akşehir yolu üzerinde devrilmesi 
ile; birisi kendi oğlu olmak üzere iki kişinin öldüğü, kazaya 
kamyonun rotunun çıkmasının sebebiyet verdiği ancak yola 
çıkmadan önce rotu muayene etmediği ve vaktinde fren yap
madığı ehli vukuÇrRaporu ile bildirilmiş olduğundan mumailey
hin bu suretle sabit görülen dikkatsizlik ve tedbirsizliğinden 
dolayı mahkûm edildiği cezanm Temyizen de tasdik edildiği 
ve yapılan muamelelerde kanuna aykırı bir cihet görülmediği 
bildirilmektedii’ .

Temsilci, Adalet Vekâleti Ceza işleri Umum Müdürü Nafiz 
Yaman verdiği izahatta : Vekâlet noktai nazarının, cezanın 
affını mucip bir cihet bulunmadığı merkezinde olduğunu ifade 
etmiştir.

Gereği düşünüldü : Kabule şayan görülmiyen vâki talep 
üzerine encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8271 16 . II . 1954

18 8 0 4 /1757') Haydar Oz ve a r
kadaşlar.
Seydiean köyünde. 
Arpaçay.

(Dilekçe özeti: Hususi af talebine 
dair).

Dilekçiler : Öteden beri köyleri halkının elinde bulunan 
Hüdo - Yurdu namı ile mâruf çayırlığın Süleyman Baştımar’a 
teslimi hakkında kaymakamlıkça verilen gayrikanuni bir ka
rara mutavaat etmek istemediklerinden dolayı, yine adı geçen 
bu nâfiz şahsın tesiri ile ve gûya jandarmaya mukavemet et
tiklerinden tahsile, tanzim olunan bir zapta istinaden en aşa
ğısı 1 sene 4 ay olmak üzere muhtelif cezalara çarptırılmış 
olduklarından temyiz edenlerden ikisine ait karar bozulduğu 
halde kendi taleplerinin nazara alınmıyarak mağduriyetleri 
cihetine gidilmek istendiğinden şikâyet ve tazallümühal ederek 
cezalarının affedilmesini istemektedirler.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Vazifeli jandarmalara 
cebir ve şiddetle mukavemette bulunduklarından dolayı; birer



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

18898/17606 Kemal Pilâvoğlu.
Genel Cezaevinde. 
Ankara.

.av fi'

sene 4 er ay müddetle hapislerine karar verilen tezkerede ad
ları yazılı dilekçiler hakkındaki bu kararın (bunlardan ikisi 
halikındaki karar bozulmak suretiyle) Temyiz Mahkemesi Dör
düncü Ceza Dairesinin 26 . I I I . 1953 tarihli ilâmı ile tasdik 
olvmduğu, tashihi karar taleplerinin de keza reddedildiği, ya

pılan muamelede usul ve kanuna uymıyan bir cihet de olmadı
ğı bildirilmektedir.

Vekâlet temsilcisi, Ceza işleri Umum Müdürü Nafiz Ya
man verdiği izahatta Vekâletin yazılı görüşünü tekrar ifade 
ve beyanla müstedilerin cezalarının affını mucip bir cihet bu
lunmadığını bildirmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin af talepleri; kabule şayan 
görülmemekle encümenimjzce tâyini muameleye mahal olma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8272 16 . I I . 1954

(Dilekçe özeti: IIususi af talebine 
dair).

Dilekçi : 677 sayılı Kanunla, Türk Ceza Kanununun 163 
ncü maddesi gereğince, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafın
dan hakkında hükmolunup ve Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza 
Dairesi tarafından da hiçbir tetkıka tâbi tutulmaksızın tasdik 
edilmiş bulunan 10 sene müddetle ağır hapis, 5 yıl müddetle 
sürgün ve 5 yıl da emniyeti umumiye nezareti altında bulua- 
durulması ve 15 000 lira para cezasının dosyasının tetkikıu- 
dan istihraç buyurulacağı üzere; suçsuz bulunmasına binaen 
af olunmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Lâikliğe aykırı ola
rak, Devletin temel nizamlarını dinî esas ve inançlara uydur
mak maksadı ile, cemiyet tesis, teşkil, tanzim, sevk ve idare 
etmekten ve bu cemiyete girmekten ve aynı gaye ve şahsi nü
fuz temini maksadı ile dinî hissiyatı ve dince mukaddes tanı
nan şeyleri âlet ederek propağanda yapmaya ve ticani tarikat 
şeyhliği ve müritliği unvanını kullanarak bu tarikata ait hiz
metleri ifadan maznun olarak tahtı muhakemeye alınmış olan 
dilekçi ve 77 arkadaşı hakkında; yapılan muhakeme neticesin
de : Tezkerede belirtildiği şekilde rejim ve inkılâp aleyhine 
müteveccih fiil ve hareketleri sabit olmasına binaen mezkfır 
kanunların çeşitli maddelerine tevfikan cezalar verilip, bir 
kısmının beraet etmiş oldukları, müstediye taallûl eden kıs 
mm Temyiz Mahkemesince de tasdik edilmek suretiyle kati
leştiği, dilekçede ileri sürülen hususatm yerinde olmadığı bil
dirilmektedir.

Temsilci, Adalet Vekâleti Ceza işleri Umum Müdürü Nafiz 
Yaman vekâletçe müstedinin cezasının affını mucip bir cihet



—  69  —

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

görülemediğini ifade ve belirtmiştir.
Gereği düşünüldü : Dikkate alınacak değerde görülmiyen 

vâki af talebi hakkında; Encümenimizce tâyini muameleye 
mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8273 16 . I I . 1954

(Dilekçe özeti: Hususi af talebine 
dair).

Dilekçi : Bir yaralama hâdisesinden dolayı ve suçu her na
sılsa öldürmeye teşebbüs olarak tavsif edilip 8 yıl ağar hapis 
cezasına mahkûm edildiğinden bahsile; ciğerlerinden ve kal
binden rahatsız ve 62 yaşında bir İrimse olmasına bina on ceza
sının affını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi hakkında; 
işlediği öldürmeye teşebbüs suçundan dolaya, Bergama Ağır Ceza 
Mahkemesince hükmolunan cezanon Temyiz Mahkemesi Birinci 
Ceza Dairesi tarafından da tasdik edilip, tashihi karar talebinin 
de keza kabul edilmemiş bulunduğu.

Serd olunan hastalık iddiasının raporla tevsiki hususunun 
mahallî Cumhuriyet müddeiumumiliğine yazılarak ve hastalı
ğının cezanın iskat veya infazını tehir ettirecek mahiyette ol
madığının raporla tesbit ettirildiği bildirilmektedir.

Hazır bulunan vekâlet temsilcisi Ceza İşleri Umum Müdürü 
Nâfiz Yaman Vekâletçe cezanan affını mucip bir cihet görül
mediğini bildirmiştir.

Gereği düşünüldü : Kabule şayan görülmiyen af talebi hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal almadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8274 1 6 .I I .1951

19211/17909 Seyran Arıkan.
Selinıbcy m ahalle
sinde..
Bergama.

19916/18565, Mustafa Akan. (Dilekçe özeti: Hususi af talebine
Hakıstun köyünde. dair).
Kiği - Bingöl. Dilekçi : Kendisine isnat olunan bir döğme suçundan do

layı mahkûm edildiği 3 aylık hapis cezasının 27 yaşında genç 
bir kimse olduğundan şaibeli durumda bırakılmıyarak affını 
taleb etmektedir.

Adalet Vekâletinin cevabında : Dilekçi hakkında; iki şahsı 
yaralamış bulunduğundan dclayı Kiği Asliye Ceza Mahkemesi 
tarafından verilen 3 ay 14 günlük hapis cezasının kesbi katiyet 
etmiş bulunduğu ve yapılan muamelelerde usul ve kanuna uy- 
mıyan bir cihet olmadığı bildirilmektedir.

Vâki davet üzerine 16 . I I . 1954 tarihli encümen toplantısın
da hazır bulunan vekâlet temsilcisi; Cezaişleri Umum Müdürü
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• Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

Nâfiz Yaman Vekâletçe müstedinin affını mucip bir cihet gö
rülemediğini belirtmiştir.

Gereği düşünüldü : Kabule şayan görü'miyen talep hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8275 İG. I I .1954

20087/ 1 8(382 Cafer Didin. (Dilekçe özeti: Cezalarının affı
2 nei Mat. lif . Uçs. talebine dair).

Top Taburu Lv. Dilekçi : Vazifei memuriyetini suiistimal ve ihmal etmek
Md. Lv. Kd. Yzb. hilâfı hakikat evrak tanzim etmek ve izinsiz evlenmek suçla- 
Konya. rından dolayı hakkında; mülga 12 nci Kor Askeri Mahkeme

since 27 Temmuz 1945 tarihinde hükmolunan 4 ay hapis 6 ay 
açığa çıkarma, 30 lira para cezaları ve 3 683 liranın tazmini
ne mütaallik mahkûmiyet karariyle keza vazifei memuriyetini 
suiistimalden Birinci Süvari Tümen K. lığı Askeri Mahkemesi 
tarafından verilen 1 ay hapis, 1 ay açığa çıkarma ve 30 lira, 
ağır para cezalarının dilekçede açıkladığı sebeplere binaen; 
isnat olunan suçlardan dolayı kendisinin muhatap tutulamıya- 
cağına, keza 5677 sayılı Af Kanununun şümulüne girmekte 
bulunmasına göre; bütün hukuki neticeleri ile birlikte af 
olunmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin
12 nci Kor Askerî Mahkemesi tarafından hükmolunan. mah
kûmiyet cezasının 4273 sayılı Kanuna tevfikan ve bütün neti-' 
çeleri ile birlikte infaz edilmiş bulunması itibariyle; 5677 sa
yılı Kanuna uyularak tekrar ele alınamıyacağı, aksi halde, 
idari tasarruflarda istikrar temininin mümkün olamıyacağı, 
Birinci süvari Tümeni Askerî Mahkemesinin 21 Mart 1950 tarihlii 
kararı ile verilmiş buJunan 1 ay hapis ve 1 ay açığa çıkarılması 
cezalarının ise bütün hukuki neticeleriyle henüz tatbik edil-/ 
memiş bulunması bakımından 5677 sayılı Kanuna tevfikan 
kaldırılmış olduğu bildirilmektedir.

Vâki dâvet üzerine 16 . II . 1954 tarihli komisyon toplan
tısında hazır bulunan Vekâlet temsilcisi Hukuk Müşavir mua
vini Nuri Gençoğlu tarafından, talep hakkında verilen iza-> 
hatta :

Dilekçiye ait cezanın bilcümle hukuki neticeleri ile birlikte 
infaz edilmiş bulunduğu ve bu cümleden olarak hakkında tat
bik edilmiş bulunan kıdem tenzili cezasının da; idari mahi
yette bir tasarruf bulunmasına mebni 5677 sayılı Af Kanunu^ 
nun şümulü dışında kaldığı, zikir olunan kanuna müteferri ka
rarın da bu cezasının kaldırılmasını istihdaf etmediğini nite
kim 26 . V . 1952 tarih ve 4455 sayılı Dilekçe Komisyonu ka
rarının da bu durumu teyidetmekte bulunduğıınu; bu bakım
lardan talebin dikkate alınacak değerde olmadığını ifa etmişi



—  71 —

ve Adalet Vekâleti temsilcisi Ceza İşleri Umum Müdürü Nafiz, 
Yaman da aynı görüşe iştirak ettiğini bildirmiş bulunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Müstedinin durumunun; mahkûmiyeti
ne müteferri cezalarının 5677 sayılı Af Kanununun 1 ve 7 nci 
maddelerinin tefsirine mahal olmadığı hakkındaki 1739 sayılı 
karar muvacehesinde incelenmesinin bağlı bulunduğu Vekâlete, 
ait bir keyfiyet bulunmasına ve bu bapta ittihaz olunacak 
muameleye ademikanaat halinde de ihtilâfın tetkikinin vazi
feli kasa merciine aidiyetine mebni bu bakımlardan kabulei 
şâyan görülmiyen talep hakkında komisyonumuzca tâyini mu
ameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

8276 16 . I I . 1954

(Dilekçe özeti: Hususi af talebine 
dair).

Dilekçi : Tahrik ve tehevvür neticesi bir şahsın üzerine yü
rüdüğünden dolayı hakkında hüküm olunan 29 günlük hapis 
cezasının 73 yaşında ve alil bir ihtiyar bulunmasına binaen af 
edilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Şükrü Genç’i bıçak
la yaraladığından dolayı dilekçi hakkında verilen 29 gün ha
pis. ve tecil talebinin reddine dair olan hükmün Temyiz Mah
kemesi İkinci Ceza Dairesi tarafından da tasdik edilmiş bu- 
lunduğıı belirtilerek, yapılan muamelelerde usul ve kanuna ay
kırı bir cihet olmadığı bildirilmektedir.

Vekâlet Temsilcisi Ceza işleri Umum Müdürü Nafiz Ya
man verdiği izahatta :

Vekâletin yazılı işarını teyit ve affı mucip bir cihet olma
dığını belirtmiştir.

Gereği düşünüldü : Dikkate alınacak değerde görülmiyen 
af talebi üzerine Encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8277 16 . I I . 1954

(Dilekçe özeti: Hususi af talebine 
dair)'.

Dilekçi : 58 küsur bin liralık bir vergi kaçakçılığı isnadı 
ile, 5815 sayılı Kanuna tevfikan hakkında hüküm olunan ve

20187/18828 H. Avni Gevgili. 
Tüccar.
Akhisar.

20047/18692 Murat Uysaler.
Bez fabrikası kapısı 
önünde gazeteci. 
Kayseri.
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Dilekçe Dilekçe rahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

20251/18888 Ahmet Tarık Tekçe.
Paravan Adlı Gaze
te Sahibi ve Neşri
yat Müdürü. 
İstanbul.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

kesbi katiyet etmiş bulunan 1,5 yıllık mahkûmiyet cezasının; 
hilafı hakikat tanzim edildiği iddia olunan masraf vesikala
rında yazılı ve aynı zamanda matrah ittihaz olunan bu meb
lâğda maddi hata bulunduğunun Vergi İtiraz Komisyonunun 
8 . X .  1953 gün ve 55 sayılı karan ile teyidedilmiş bulun
ması ve kendisinin uzun yıllardır icrayı ticaret etmekte olduğu 
Akhisar muhitinde sevilen bir kimse olması ve karakter itiba 
riyle de böyle bir suç irtikâp edecek bir şahıs bulunmaması, 
keza vâki zararı dolayısiyle Çırçır Fabrikası ile bir deposunu 
da satmış bulunduğuna göre; zarar eden bir mükellefin kaçak
çılık yapmasının da mantıkan lüzumsuzluğu aşikâr bir keyfiyet 
olması itibariyle ,tamamen suçsuz olduğuna kaani bir kimöo 
sıfatiyle Yüksek Meclisten affını talep etmektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Hileli surette vergi 
kaçakçıhğı yapmaktan maznun olarak, Akhisar Asliye Ceza 
Mahkemesinde yapılan duruşması sonunda : 1 sene 6 ay hap
sine ve bu kadar müddet ticaretten memnuiyetine karar veri
len dilekçi hakkındaki bu ilâmın Temyiz Mahkemesince de 
tasdik edilmek suretiyle kesbi katiyet ettiği ve yapılan mua
melelerde usul ve kanuna uymıyan bir cihet olmadığı bildiril
mektedir.

Temsilci; Adalet Vekâleti Ceza İşleri Umum Müdüri 
Nafiz Yaman verdiği izahatta : Vekâletin yazılı işarı da 
iresinde açıklamada bulunarak mezkûr cezanın affını mucip 
bir cihet olmadığı noktai nazannda bulunduğunu ifade et
miştir.

Gereği düşünüldü : Dikkate alınacak değerde görülmiyen 
vâki af talebi üzerinde;JGncümenimizce tâyini muameleye ma
hal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8278 16 . I I . 1954

(Dilekçe özeti: Hususi af talebine 
dair).

Dilekçi : Neşren hakaret suçundan dolayı İstanbul Toplu 
Basın Mahkemesince hakkında hüküm olunan; 11 ay 36 gün 
hapis ve 1 318 lira ağır par?, cezasının, karan ittihaz eden Heyeti 
Hâkimenin Basın Kanununun 36 ncı maddesindeki şartları haiz 
olmamalına ve bu nc,ktaya mâtuf itirazları da nazara alınmamış 
bulunmasına binaen hususi af yoliyle kaldırılmasını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Tezkerede adları ya-
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Dilekço
No.

20723/19261

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

zıh şahıslara madde tâyini ve neşriyat yolu ile müteaddit defalar 
hakarette bulunduğundan dolayı dilekçe hakkında hükmolunan
8 ay 16 gün hapis ve 933 lira 30 kuruş ağır para cezasının Tem
yiz Mahkemesi 4 ncii Ceza Dairesince de tasdik edilmiş bulun
duğu, tashihi karar ve iadei muhakeme taleplerinin de keza red- 
edildiği belirtilerek yapılan muamelelerde usul ve kanuna uy- 
mıyan bir cihet görülmediği bildirilmektedir.

Vekâlet temsilcisi Ceza işleri Umum Müdürü Nafiz Yaman 
verdiği izahatta : Vâki mahkûmiyete ait hükmün kanun yolla
rından geçmek suretiyle kesbi katiyet etmiş bulunduğunu ve bu 
husustaki iddianın vârit olmadığı gibi, cezanın affını mucip bir 
cihet de bulunmadığını belirtmiştir.

Gereği düşünüldü : Kabule şâyan görülmiyen af 'talebi hak- 
Ianda encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8279 16. I I . 1954

(Dilekçe özeti: Hususi af talebine 
dair).

Dilekçi : Silvan Askerlik Şubesi Reisi iken İzmir’de bulu
nan ailesi yanma gönderdiği hizmet erini, sadece muamelâta 
âşinâ olmaması ve muamele memurunun bildirişi dairesinde iş 
yapmış olması dolayısiyle; sevk eri olarak gönderdiğinden 
sahte evrak tanzimi isnadı ile Diyarbakır VII nci Kor. Askeri 
Mahkemesince verilmiş olan 4 günlük hapis cezasının; yapılan 
hatanın âşikar ve bu fiilde sahte evrak tanzimi suçuna ait ka
nuni anasırın mevcut olmaması, keza muhakemesi esnasında 
müdafaa haklımın selbedilmiş bulunmasma binaen bütün neti
celeri ile birlikte af olunmasını istemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yacısmda : Hâdise di
lekçede açıklandığı şekilde belirtilerek, dilekçi hakkında mez
kûr mahkemece verilmiş olan kararın, Askerî Temyiz Mahke
mesi Birinci Ceza Dairesinin 4 . V III . 1952 tarih i ilâmı ile tas
dik edilmiş, keza af mevzuunun da Yüksek Meclisin takdirle
rine bağlı bir keyfiyet bulunmasına binaen; Vekâletçe yapıla
cak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Vâki davet üzerine 16. I I . 1954 tarihli komisyon toplantı
sında hazır bulunan Vekâlet Temsilcisi Adalet Dairesi Reisi 
Hâkim Rıza Tunç verdiği izahta dilekçinin Bmirbor Kanunu 
hilâfına ancak beraberinde götürebileceği hizmet erini sair sevk 
eratı gibi başka bir mahalle göndermek için sahte evrak tan
zim etmiş bulunduğundan dolayı hakkında hükmedilmiş bulu
nan cezasının affını mucip bir cihet bulunmadığını ifade etmiş, 
Adalet Vekâleti Temsilcisi Ceza işleri Umum Müdürü Nâfiz

Cemal Nuri Akata. 
243. P. A. Subay
larından.
Kd. Yzb. 
Diyarbakır.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Yaman da keza aynı görüşe iştirak etmekte olduğunu beyan 
etmiştir.

Gereği düşünüldü : Kabule şayan görülmiyen af talebinin 
ittifakla reddins karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8280 1 6 .I I .1954

Reis Sözeü Kâtip
M araş Trabzon Elâzığ Bilecik

Abdullah Aytemiz Salih Esad Alper* n Hâmit Ali Yöney İsmail Aşkın

Ankara Kastamonu Seyhan Tokad
Ömer Bilen Muzaffer Âli Mühto Salim Serçe Ahmet Gürhan

IJrfa Yozgad
Reşit Kemal Timur oğlu Yusuf Karslıoğlu

Zonguldak
Rıfat Sivişoğlu



—  75  —

11083/10313 E n v e r  Gürsel. 

18648/17363 Em ekli Veteriner 

Tuğgeneral.

M illet Caddesi 

No. 186

Aksaray - İstanbul.

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

(D ilekçe ö z e ti : E m ek lilik  işlem i

nin kaldırılm ası hakkında).

Dilekçi : Kıdemli bir albay olmasına ve tuğgeneral eşiti 
maaş almakta bulunmasına rağmen, 1950 yılında açılan bu ge
neralliğe terfi ettirilmemiş olmasından dolayı Askerî Temyiz 
Mahkemesine müracaatla dâva açtığını ve lehinde aldığı hük
me binaen de 30 . VIII . 1950 tarihinden itibaren veteriner 
tuğgeneralliğe yükseltilmiş ise de bu rütbede deneme müdde
tini ikmal etmeden, vazife görüp sicil almasına imkân veril
meden 10 . X  . 1951 tarihinde, yani terfiinden çok kısa bir 
zaman sonra 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkra
sına tevfikan emekliye sevkedildiğini, evvelki sicillerinde hiç
bir menfi kayıt ve mütalâanın mevcut olmadığına göre hak- 
kındaki işlemin tamamen hissi bulunduğunu beyanla, mezkûr 
tekaütlük muamelesinin iptalini ve bütün haklarının iadesini 
istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Ordu Sicil 
Yönetmelinin 33 ncü maddesiyle kendisine verilen yetkiye da
yanarak dilekçinin durumunu da emsalleri arasında incelemiş 
olan Yüksek Askerî Şûranın bu baptaki mütalâası veçhile mu
maileyhin 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrası
na tevfikan emekliye ayrıldığı ve mutlak takdir hakkına müs
teniden yapılan bu muamelenin haliyle ipkası lazımgeldiği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Askerî Temyiz Mahkemesinin evrak 
arasında mevcut 26 . IV . 1951 gün ve 369/1257 sayılı ilâmı 
münderecatına nazaran dilekçi Enver Gürsel’in kanunen ve 
nizamen 30 . VIII . 1950 tarihinde terfi ettirilmesi lâzımgelen 
veteriner albaylardan olduğu tesbit edilerek mezkûr tarihten 
itibaren veteriner tuğgeneralliğe terfi ettirilmesine ittifakla 
karar verilmiş bulunmaktadır.

Mumaileyhin terfi için aranan bütün vasıf ve şartları haiz 
bulunduğu yüksek bir kaza mercii olan askerî mahkemenin 
yaptığı tetkikat neticesinde anlaşılarak hakkında o suretle mu
amele yapılması, yukarda tarih ve numarası gösterilen ilâmla 
hüküm altına alınmış bulunmasına göre kendisinin ehliyetsiz
lik ve kifayetsizlik gibi bir sebebe müsteniden tekaüde sevk
edildiğini kabule imkân bulunmamaktadır

Bu vaziyet karşısında, dilekçinin tekaüde sevkı için görülen 
lüzumun sebep ve saikinin neden ibaret olduğunu açıklamak 
üzere komisyona davet edilen Millî Savunma Vekili, bu bapta
ki beyanatında ezcümle : Müsteedinin 1951 yılında ve binae
naleyh selef zamanında emekliye ayrılmış olmasına nazaran 
hakiki sebebi bulmanın kendisince imkânsız olduğunu, ancak 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu Maddesinin B fıkrasının idareye 
verdiği mutlak takdir hakkına dayanılarak tekaüt edilmiş ve 
kanun vâzu da bu kabil hususatta kaza merciine müracaat yo-
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lunu kapamış bulunduğu cihetle, dâva mevzuu sayılmayan bu 
işin şikâyet konusu da ittihaz edilemiyeceğini ve dilekçinin sâ
dır olan hükme mutavaat suretiyle terfi ettirilmiş olmasının, 
bahsedilen takdir hakkının sonradan kullanılmasına engel teş
kil etmiyeceğini ve mumaileyhin sicilinin temiz olduğunu ifade 
eylemiştir.

Bilindiği üzere Büyük Millet Meclisi, 5434 sayılı Kanu
nun 39 ncu maddesinin B fıkrası mucibince emekliye sevkedi- 
lenlerin yalnız bu muameleden dolayı kaza merciine müraca
atta bulunamıyacaklarını kabul etmiş olup Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 82 nci maddesi mucibince yapılacak şikâyetleri 
mahfuz tutmuş ve nitekim mümasil hâdiselerde kendisine ni- 
yabeten teşriî murakabeyi icra eden encümenimizin bu hâdi
selere ait şikâyetleri tetkik hususunda vazifeli bulunduğunu 
26 . I . 1953 tarihli birleşimde karar altına almıştır.

Diğer taraftan, dilekçinin emekliye sevkı yolunda tesis 
edilen muamelenin isabetli olup olmadığının anlaşılabilmesi 
için, bu bapta görülen lüzumun sebep ve saikinin de bilinmesi 
zaruri olup gerek vekâlet gerekse bizzat vekil, bu sebep ve 
saikin nedenibaret olduğunu izah edememişlerdir.

Hakiki sebep ve saikinin malûm olmadığı hallerde mücer
ret muameleye itibar caiz olamıyacağı basit bir hukuk kaidesi
nin icaplarından olduğuna ve dilekçinin ehliyeti ve diğer ter
fi unsurlarını teeşkil eden vasıf ve şartlan haiz olduğu da 
hükmen mütehakkik bulunduğuna ve hükümden sonra mezkûr 
vasıf ve şartlara müessir olacak ve bunları ihlâl edecek her 
hangi bir halin hâdis olduğu da beyan edilmemiş olduğuna 
göre, mumaileyhin tekaüde sevkı hakkındaki muamele kanuni 
ve hukuki mesnetten mahrum görülmektedir.

Binaenaleyh, mezkûr muamelenin, zikredilen sebeplerere 
binaen iptaline ve dilekçilin tekrar tavzifi lüzumunu Reis Ab
dullah Aytemiz’in muhalefetine karşı mevcudun mütlak ekse
riyetiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

8281 16 . I I . 1954

17403/16201 Rüştü Bilge.
Emekli Tabip Tuğ
general.
Taksim Cumhuriyet 
Caddesi Gezi Ap. 
No. 19/3 
İstanbul.

(Dilekçe özeti: Emeklilik işlemi
nin kaldırılması IIk.).

Dilekçi : 1948 yılında tekemmül ettirilen müspet sicilino 
rağmen, 1950 yılında açılan tuğgeneralliğe terfi ettirilmemiş 
olmasından dolayı Askerî Temyiz Mahkemesine müracaatla 
dâva açtığını ve lehinde aldığı hükme binaen de 30 . V III . 1950 
tarihinden itibaren tabip tuğgeneralliğe yükseltilmiş ise de 
bu rütbede deneme müddetini ikmal etmeden, vazife görmesi
ne imkân verilmeden 3 . IX  . 1951 tarihinde, yani terfiinden
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Dilekçe

No.

çok kısa bir zaman sonra 5434 sayılı Kanunun 39 ncu madde
sinin B fıkrasına tevfikan emekliye sevkedildiğini, sicilinde 
hiçbir menfi kayıt ve mütalâanın mevcut olmadığma göre hak- 
kındaki işlemin tamamen hissi bulunduğunu beyanla, mezkûr 
tekaütlük muamelesinin iptalini ve bütün haklarının iadesini 
istemektedir.

Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Ordu Sicil 
Yönetmeliğinin 33 ncü maddesiyle kendisine verilen yetkiye 
dayanarak dilekçinin durumunu da emsalleri arasında ince
lememiş olan Yüksek Askerî Şûranın bu baptaki mütalâası 
mucibince mumaileyhin 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi
nin B fıkrasına tevfikan emekliye ayrıldığı ve mutlak takdire 
müsteniden yapılan bu muamelenin haliyle ipkası lâzımgeldiği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Askeri Temyiz Mahkemesinin evrak 
arasında mevcut 3 . V . 1951 tarihli ve 106/438 numaralı ilâmı 
münderecatına nazaran dilekçi Rüştü Bilge'nin kanunen ve 
nizamen 30 . V III . 1950 tarihinde terfi ettirilmesi lâzımken 
tabip albaylardan elduğu tesbit edilerek mezkûr tarihten iti
baren tafcip tuğgeneralliğe terfi ettirilmesine ittifakla karar 
verilmiş bulunmaktadır.

Mumaileyhin terfi için aranan bütün vasıf ve şartları haiz 
bulunduğu yüksek bir kaza mercii olan Askeri Mahkemenin 
yaptığı tetkikat neticesinde anlaşılarak hakkında o suretle 
muamele yapılması, yukarda tarih ve numarası gösterilen ilâmla 
hüküm altına alınmış bulunmasına göre kendisinin ehliyetsiz
lik ve kifayetsizlik gibi bir sebebe müsteniden tekaüde sevke
dildiğini kabule imkân bulunmamaktadır.

Bu vaziyet karşısında, dilekçinin tekaüde sevkı için görü
len lüzumun sebep ve saikının neden ibaret olduğunu açıkla
mak üzere komisyona davet edilen Millî Savunma Vekili, bu 
baptaki beyanatında ezcümle : Müstedinin 1951 yılında ve bi
naenaleyh selef zamanında emekliye ayrılmış olmasına nazaran 
hakiki sebebi bulmanın (kendisince imkânsız olduğunu ancak, 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasının idareye 
verdiği mutlak takdir hakkına dayanılarak tekaüt edilmiş k e 
kanun vâzıı da bu kabil hususatta kaza merciine müracaat yo
lunu kapamış »bulunduğu cihetle, dâva mevzuu ¡sayılmıyan bu 
işin şikâyet konusu da ittihaz edilemiyeceğini, dilekçinin sâ
dır olan hükme mutavaat suretiyle terfi ettirilmiş olmasının, 
bahsedilen takdir ¡hakkının sonradan kullanılmasına engel teş
kil etmiyeceğini ve mumaileyhin sicilinin temiz olduğunu ifade 
eylemi'tir.

Bilindiği üzere Büyük Millet Meclisi, 5434 sayılı Kanunun 
39 ncu maddesinin B fıkrası mucibince emekliye sevkedilenle- 
rin yalnız bu muameleden dolayı kaza merciine müracaatta bu
lunamayacaklarını kabul etmiş olup Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 82 nci maddesi mucibince yapılacak şikâyetleri mahfuz

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

tutmuş ve nitekim emsali hâdiselerde kendisine niyabeten teşriî 
murakabeyi icra eden Encümenimizin bu hâdiselere ait şikâ
yetleri tetkik hususunda vazifeli bulunduğunu 26 . 1 .1053 ta
rihli Birleşimde karar altına almıştır.

Diğer taraftan, dilekçinin emekliye tsevkı yolunda tesri 
edilen muamelenin isabetli olup olmadığının anlaşılabilmesi 
için, bu hapta görülen lüzumun sebep ve saikının da bilinmesi 
zaruri olup gerek Vekâlet, gerekse bizzat Vekil, bu sebep ve 
saikın neden ibaret olduğunu beyan ve izah edememişlerdir.

Hakiki sebep ve saikının malûm olmadığı hallerde mücerret 
muameleye itibar caiz olamıyacağı basit bir hukuk kaidesinin 
icaplarından bulunduğuna ve dilekçinin ehliyeti ve diğer terfi 
unsurlarını teşkil eden vasıf ve şartları haiz olduğu da hükmen 
miitehakkilc olduğuna ve hükümden sonra bu vasıf ve şartlara 
müessir olacak ve bunları ihlâl edecek her hangi bir halin ha
dis olduğu da beyan edilmemiş bulunduğuna göre, mumailey
hin tekaüde sevkı hakkmdaki ¡muamele kanuni ve hukuki mes
netten mahrum görülmektedir.

Binaenaleyh mezkûr muamelenin, zikredilen sebeplere bi 
naen iptaline ve dilekçinin tekrar tavzifi lüzumuna Beis Abdul
lah Aytemiz'in muhalefetine karşı mevcudun mutlak ekseriye
tiyle karar verildi.

Karar No. Karar -tarihi

8282 16 . II . 1954

19963/18610 M . Zeki Gökşen.

Jandarm a Um um  

Kum andan lık  b ir in 

ci şube mülhakı. 

Ankara.

(D ilek çe  özeti : M a ğd u riyetten  

kurtardm ası hakkında) .

Dilekçi : 1950 yılından önce verilmiş olan 4 günlük bir hapis 
cezası yüzünden terfide emsalinden bir sene geri bırakılmış ve 
bu suretle mağdur edilmiş bulunduğunu beyanla, bu mağduri
yetten kurtarılmasını istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin .iandnrma 
yüzbaşısı bulunduğu sırada mafevkına hürmetsizlik ettiği iddia- 
siyle askeri mahkemeye sevk edilmiş ve neticede 4 gün müddetle 
hapsine dair bu mahkemeden verilen hükmün katileşmesi üzerine 
bu müddetin 4273 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince yüzba
şılık nasbmdan düşürülmüş olduğu ve keyfiyetin 5677 sayılı Ka
nunla bir ilgisi görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Ahiren Büyük Millet Meclisinden sâdır 
olan 3 . V III . 1951 gün ve 1739 sayılı Kararın ihtiva ettiği esas
lara nazaran, dilekçi Zeki Gökşen’in 4 günlük mahkûmiyetinin 
istilzam ettiği bütün hukuki neticelerin dahi 5G77 sayılı Kanu
nun birinci maddesi mucibince ortadan kalkmış olup olmadığı 
cihetinin ait oldu,ğu Vekâletçe tekrar incelenerek hâsıl olacak



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

20709/19249 Tacettin Anman. 
13Î33/12232 Emekli Veteriner. 

Tuğgeneral.
Kutuluş Uğurlu 
Sokak İlkbahar Ap. 
No. 4 Daire 3 
Ankara.

neticeye göre dilekçi hakkında muamele yapılması lüzumuna 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8283 16 . I I . 1954

(Dilekçe özeti: Emeklilik işlemi
nin kaldırılması hakkında).

Dilekçi : Veteriner albaylıkla müddetini ikmal etmiş ve 
üst rütbe için de müspet sicil almış bulunmasından dolayı 
1947 yılında tuğgeneralliğe terfiine Erkânı Harbiyei Umumı- 
yece muvafakat edildiğini ve fakat münhal bulunmaması ha
sebiyle o tarihte terfii fiilen icra edilemiyerek kendisine 1950 
senesine kadar üst rütbe maaşının verildiğini bu yıl içinde in- 
hilâl eden bir veteriner generalliğe kıdemce aşağı derecede 
olan diğer bir albayın tâyin olunması üzerine Askerî Temyi’j 
Mahkemesine müracaatla dâva açtığını ve lehine aldığı hük
me tevfikan 1950 yılında veteriner tuğgeneralliğe terfi ettiril-, 
mis ise d-e bu rütbesinin mevki, yetki ve mesuliyeti tevcih 
edilmeden ve hiçbir suretle denenmeden iki ay gibi kısa bir 
zaman sonra 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fık
rası mucibince emekliye ayrıldığını ve bu baptaki muamelenin, 
kanun vâzıımn maksadına uygun olmadığını ve 636 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin A fıkrasına göre de Askerî Şûranın 
Tümen ve Kolordu kumandanlariyle muadillerinin tâyin, teb
dil ve tekaüt gibi muamelâtı zâtiyesini tedvire salahiyetli olup 
tuğgeneralleri tekaüde sevk gibi bir muamele yapmaya yet
kili bulunmadığını beyanla, hakkmdaki emeklilik işleminin 
iptalini ve bütün haklarının iadesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin du
rumunun Yüksek Askerî Şûra tarafından Ordu Sicil Yönet
meliğinin 33 ncü maddesinin ikinci fıkrası ve 636 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin A bendi hükümleri dairesinde incelen
diği ve ancak bu tetkikat sonunda kendisinin 5434 sayılı Ka
nunun 39 ncu maddesinin B fıkrası mucibince emekliye sevk 
edilmiş bulunduğu bildirilmekte, tekrar tavzifine imkân görü
lemediği de ilâveten beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Mevcut sicillerine nazaran dilekçinin 
kıdem ve ehliyeti haiz olmasından dolayı, veteriner tuğgene
ralliğe yükseltilmesine Askeri Temyiz Mahkemesince karar 
verilmiş ve bu karann muhkem kaziye halini alması üzerine 
mumaileyh, bahsedilen generalliğe terfi ettirilmiştir.

Yüksek bir kaza mercii olan Askeri Temyiz Mahkemesi, 
kanun vazının terfi için aradığı vasıf ve şartların dilekçi Ta 
cettin Anman’da mevcut olduğunu tesbit ettikten sonra, yu
karda zikrolunnn kararını vermiş ve kendisinden şifahi iza
hat alınmak üzere davet edilen Millî Savunma Vekâleti tem-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

silcisi de bu cihetin aksine olarak bir iddia ve beyanda bu
lunmamış olmasına göre, müstedinin emekliye sevkına ehli
yetsizlik ve liyakatsizlik gibi bir sebep âmil olmamış bulun
maktadır.

Diğer taraftan, dilekçinin 5434 sayılı Kanunun 39 ncu mad
desinin B fıkrası mucibince emekliye sevkı için görülen lüzu
mun sebep ve saikının neden ibaret olduğu da gerek Millî Sa
vunma Vekâleti gerekse mümessili tarafından beyan ve izah 
edilemediğinden mumaileyh hakkındaki idari tasarrufun İsa 
beti hakkında bir kanaat hâsıl olmamıştır.

Binaenaleyh, sözü geçen tasarruf, yani dilekçinin emekliye 
sevkını tazammın eden muamele objektif ölçülere ve dolayı - 
siyle kanun koyanın mezkûr 39 ncu maddenin B fıkrasını sevk 
etmekteki hakiki maksadına uygun görülmediğinden bu mu
amelenin beyan edilen sebeplere binaen iptaline ve sair ci
hetlerin tetkikına mahal olmadığına ve tuğgenerallikte yaj 
haddine uğrıyacak bir sinne henüz vâsıl olmadığı anlaşılan 
mumaileyh dilekçinin tekrar tavzifi lüzumuna Reis Abdullah 
Aytemiz’in muhalefetine karşı mevcudun mutlak ekseriyetiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8284 16 . II . 1954

Reis 
Maraş 

Abdullah Ay temiz

Sözcü 
Trabzon 

Salih Esad Al peren If amit Ali Yöney
Elâzığ
Kâtip

Ankara 
Ömer Bilen

Çorum Gümüşane Tokad 
Sı Un Atanı;

Yozgad 
Yusuf KarshoğluAhmet Başibüyük Ahmet Kemal Varınca



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

20042/186S7 Ahmet Erol.
Ceza evinde. 
Bartın.

19877/18528 Haşan Araz. 
19937/18586 Yeni Ceza evi.

Hükümlülerinden.
Sivas.

20033/18678 Ahmet Çetiner.
Ceza evinde mah
kûm.
Yozprad.

(Dilekçe özeti : 6123 sayılı Kar 
nun tatbikatından şikâyet ve 
umumi af talebine dair).

Dilekçiler : Bir kaza ve kader kurbanı olarak mahkûm edil
dikleri cezalardan kâfi ve matlup derecede mütenebbih olmuş 
ve ıslahı hal etmiş kimseler olduklarını beyanla; Ceza Kanunu
nun 6123 sayılı Kanundan önceki hükümleri dairesinde, iktisab- 
ettikleri hak ve menfaatler çerçevesi içerisinde cezalarını çek- 
mektelerken zikir olunan kanun tatbikatı ile, bu müktesep hak
larının, dclayısiyle içtimai ve hukuki adalet prensiplerinin ihlâl 
olunduğundan şikâyet ederek bu mağduriyetlerinin telâfisini ve 
Cumhuriyetimizin 30 ncu senei devriyesi münasebetiyle umumi 
af ilân edilmesini istemektedirler.

Adalet Vekâletinin cevabi yazılarında : Cezaların infaz 
tarzını değiştirmiş olan 6123 sayılı Kanunun meriyet tarihi olan
1 . V III . 1953 tarihine kadar kazanılan haklar mahfuz tutula
rak bu tarihten sonra mülga kanun hükümlerinden istifadeye ve 
binnetice kanun ta'tbikına mâtıvf bulunan dileğin kabulüne im
kân olmadığı, af talebinin de yüksek makamlarının takdirine 
bağlı bir keyfiyet bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyet konusunu teşkil eden hususun; 
bir tefsir teklifi ile Umumi Heyete intikal etmiş bulunmasına, 
keza Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine göre; komisyonu
muzca, ancak hususi af talepleri incelenebileceğine binaen umumi 
af talebini mutazammın bulunan talep hakkında bu bakımdan 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8285 19 . I I . 1954

20280/18915 Abdo Çelik ve ar. 
Ceza evinde.
Urfa.

20478/19068 Fehmi Can.
Ceza evi Hükümlü
ler adına.
Niğde.

19741/13400 Şevket Seçme.
Ceza evi mahkûmla
rı adına.
Kocaeli.

(Dilekçe özeti 
Ek.).

Umumi af ilânı

Dilekçiler : Cumhuriyetimizin 30 ncu senei devriyesi ve Ata
türk’ün naşının ebedi istirahatgâhma tevdii münasebetiyle, umu
mi bir af ilânı için Yüksek Meclisten atıfet dilemektedirler.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : af ilânı Büyük Millet 
Meclisinin salâhiyeti cümlesinden bulunduğundan Vekâletçe bu 
bapta bir mütalâa serdine mahal görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine 
göre; ancak hususi af taleplerinini incelemeye vazifeli bulunan 
encümenimizce; umumi af talebini mutazammın bulunan vâki



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

19746/13404 Yasar-Alp.
Ceza evi hükümlü
ler namına.
Afyon.

19663/13322 Trabzon Ceza evî
8286 19 . I I . 1954

Mahkûmları namına 
Trabzon.

13861/18513'Reşit Ijfc.
Ceza evi mahkûmla
rı namına.
Van.

15844/14793 Burhanettin Günee- 
18149/16884 Sorgu hâkimi. 
20768/19306 Karabük.

(Dilekçe özeti : 2 Numaralı Ayır
ma Meclisinin 251 sayılı kara
rının iptali hakkında).

Dilekçi : Ağustos 1952 tarihine kadar terfi müddetlerini 
dolduranlar listesine ithal edilmemesi hasebiyle 2 numarala 
Ayırma Meclisine yaptığı itirazın; Yedek Subay Okulunda 
ve subaylıkta geçirdiği müdedtin daha önce bulunduğu memu
riyette nazarı itibara alınmış olması bakımından, 5585 sayılı 
Kanunun geçici 3 ncü maddesine tevfikan, tekrar nazarı itiba
ra alınamayacağından bahsile 16 . X . 1952 gün ve 251 sayıh bir 
kararla reddedildiğini; halbuki zikir olunan maddei kanuniye- 
nin münhasıran Devlet Demir ve Denizyolları ve Limanlan 
İşletme memurlarına taallûk etmekte bulunduğunu, bu kanu
nun geçici 7 nci maddesiyle hâkim ve savcı yardımcıları hak
kında konulan istisnai hükmün tamamen müstakil mahiyette 
ve hâsıl olan farklı bir durumun telâfisi maksadı ile tedvin 
edilmiş olduğunu açıkkyarak , Ayırma Meclis kararının isti- 
nadettirildiği geçici 3 ncü maddenin hakkında tatbik olunma
sında isabet görmediğinden; kendisi ile aynı durumda iken 
aynı şekilde gadre uğratılan Miraç Aktuğ adındaki yargıcın 
bu mevzuda yaptığı müracaatı dolayısiyle Dilekçe Komisyonun
ca. ittihaz buyurulan 3067 sayıh ve bu hakkın tanınmasını ihti
va eden karara mümasil bir kararla; 251 sayılı ayırma mec
lisi kararının kaldırılarak 5585 sayılı Kanundan faydalandml- 
masını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin mevauu- 
bahis müracaatı üzerine itirazının reddini mutazammm bulu
nan 2 numaralı Ayırma Meclis kararının; Ayırma Meclisi Ge
nel Kurulunun 10. X I I . 1952 gün ve 546 sayıh karan ile tasdik 
edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

2 . II . 1954 tarihli komisyon toplantısında hazır bulunan 
Adliye Vekâleti temsilcisi Zatişleri Umum Müdürü Abdullah

* öner verdiği izahatta :
Dilekçinin askere gitmeden önce bulunduğu memuriyetleri



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

ve almakta olduğu maaş derecelerini belirttikten sonra; i Ma
yıs 1944 tarihinde Yedek Subay Okuluna giderek 26 . XII . 1944 
tarihinde terhis edilen mumaileyhin Adalet Vekâleti Teftiş He
yetinde kâtip namzedi olarak çalışmakta iken askerlikte geçir
diği müddet de nazara alınmak suretiyle 20 liradan 30 liraya 
terfi ettirilmiş bulunduğunu, sonradan intisabetmiş olduğu hâ
kim namzetlik ve muavinliğinde görüldüğü terfide askerlik müd
detinin nazarı itibara alınmamasının kendisinin iddia ettiği 
gibi 5585 sayılı Kanunun muvakkat 3 ncü maddesine ittıba 
olunduğundan değil bilâkis durumu itibariyle bu kanunun ge
çici 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yazılı ve Hâkimler Ka
nununun muvakkat maddesinin 3 ncü fıkrasına uymamasından 
ileri yeldiğini ifade ve belirtmiştir.

Gereği düşünüldü : 21 . IV . 1950 tarihinde hâkim namzet
liğine intisabettiği anlaşılan dilekçinin durumu; 5585 sayılı 
Kanunun geçici 7 nci maddesiyle atıfta bulunulan Hâkimler 
Kanununun muvakkat 1 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına ve bahis 
konusu edilen müsbet kararımıza tevafuk etmemekte bulunma
sına binaen; yerinde görülmiyen talebinin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8287 19 . II . 1954

12197/11332 Dr. Baha özkam. 
9664/8994 Ramızbey Ap. No.

Cihangir - Taksim
116/4.
îstanbuıl.

(D ilekçe özeli : E m ek lilik  musı 
»id esin in  iptali hakkında).

Dilekçi : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
uyularak ve keyfi bir şekilde hakkında tatbik olunan emekli
lik muamelesinm kaldırılmasını istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında :
Dilekçinin; emekliye sevkına takaddüm eden 22 . V I . 1948 

tarihinden tekaüt edildiği 7 . X . 1949 tarihine kadar, sıhhi 
durumuna binaen mezuniyet alan ve bu tarihten sonra mezu
niyetini devam ettireceği muhakkak görüldüğü, gerek bu du
rumu ve gerekse yaşınm ilerlemiş bulunması ve yapılan teftiş
ten alınan neticeye göre de ilerde vücudundan istifade edile- 
miyeceği anlaşılarak, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu Raddesinin 
E fıkrasına tevfikan ve bu madde ile idareye tanınan yetkiye 
müsteniden emekliye ,çıkarıldığı ve yapılan muamelenin ta
mamen kanun hükümlerine uygun bir şekilde cereyan ettiği 
bildirilmektedir.

Vâki davet üzerine; 16 . I I . 1954 tarihli Komisyon (toplantı 
sırıda hazır bulunan Vekâlet temsilcisi Zatişleri Umum Müdü
rü Bahri Pelit'in verdiği izahatta]: Hakkmda tanzim edilen 
siciller üzerine İstanbul Polis Teşkilâtı Müdürlüğünden iner-



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

kese alınmış bulunan dilekçinin sıhhi mezuniyetle asli vazife
sine devam etmediği halde Tekel İdaresindeki ek görevine de
vam ettiği ve idari işlerdeki muvaffakiyet derecesi keza 38 se
ne 11 ay 8 güne baliğ- olan müddeti hizmeti nazarı itibara alın
mak suretiyle 32102 sayılı encümen kararma uyularak emekli
ye sevkedildiğini ifade ve belirtmiştir.

Gereği düşünüldü : Mümessilin beyanına ve incelenen si
ciline nazaran kabule şayan görülmiyen talebin reddine ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8288 19 . I I . 1954

17636/16428 Dr. Saim Sağlık.
Taksinıpalas D. 4. 
Taksim cczancsi 
yanında.
Teksim - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Gülhane Tıp Aka
demisi Nisaiye Profesör vekilliği 
vazifesine iade olunması hakkın
da) .

Dilekçi : O. 101 Talimatına tevfikan; profesörler kurulun
ca seçilmiş olduğu doğum ve kadın kliniği profesör vekilliğin
den bu kere hiçbir kanuni sebep olmaksızın ve zikrolunan 
talimatın 34 ncü maddesi hilâfına Haydarpaşa Hastanesi Nisa
iye Mütehassıslığına alındığından, dolayısiyle hakkı müktese
bi olan akademik hüviyetinin Vekâletçe nezedilmiş bulundu
ğundan şikâyet ederek; ordunun 26 yıllık bir hekimi ve 20 yıl
lık bir mütehassısı olarak, keza Almanya ve Amerika da kari
yeri ile ilgili mesailerde bulunup ve îngülizce üç aded ve gene 
meslekî 40 ı mütecaviz eser neşretmiş ve neşretmek üzere ha
zırladığı sair eserleri ile de mesleke faydalı olmuş bir kimse 
sıfatiyle hakkında tatbik edilen, hukuki ve kanuni isabetten 
âri bulunan bu muamelenin düzeltilerek vazifesine iade olun
masını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : O - 101 sayılı 
Tıp Akademisi Talimatının 9 ncu maddesinin C fıkrası ile : 
«Öğretim vezifesinde bulunacakların vakar, ahlâk ve askerî 
yeterlikleri bakımından da bu mertebeye lâyık olduklarını 
göstermiş olmal-an» gerektiği belirtilmekte bulunduğu.

Müstedi doktor hakkında Akademi Kumandanlığmca vâki 
ve mütevali müracaatlarla : Mumaileyhin disiplin ve devam
sızlığından şikâyet olunması üzerine durumu tetkik edilerek 
yukarda açık'anan öğretim üyeliği vasfını haiz olmadığı aka
demi tesaniidiinü zedeliyen fevri ve itaata aykırı hareketleri 
sebebiyle, bu vazifeye tâyininin bidayette hatalı olduğu anla
şılıp ve bu vazifede kalmasında mahzur mülâhaza olunarak 
Haydarpaşa Hastanesine nakledildiği, adı geçen akademinin
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Dilekçe
No.

19953/18600

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

durumunun; bir kanunla tesbit edilmiş olmayıp prensip emir
lerini ihtiva eden mezkûr talimatla tanzim edildiği ve bunun 
birer hukuk kaidesi mahiyetinde olmaması bakımından hal ve 
icaplara göre tadilinin tabii bulunduğu.

Keza talimatın 12 nci madesiyle konulan «Baİfesörlük za
manla ilerliyen ve verimi artan bir meslek cldagıından profe
sörler görevlerini iyi yaptıklara miiddüM. değiştirilemezler» 
hükmünün mefhumu muhalifine göja^^Kifesini iyi yapımyan 
vo 9 ncu maddede zikir o lu n a n jJ ^ M ıh a iz  olmıyan bu dok
toran başka bir vazifeye tâyi (̂ ^^BRvzuata aykırılık görül
mediği bildirilmektedir. .

Vâki davet üzerine; l t j .v,...o>Sp4 tarihli komisyon toplan
tısında hazır bulunan vekâlet temsilcisi Sağlık Dairesi Reisi 
Vekili Tuğgeneral Necmi Şar verdiği izahatta: Talimatların 
tanzim ve tadilinin vekilin salâhiyeti cümlesinden bulundu
ğunu ve nitekim; dilekçinin de akademi kumandanlığımın 
işarı v | «  ettiği (hükmen verilmiş bulunan) ihtar ve Af Ka- 
nunj|^fortadan kalkmış bulunan üç aylık mahkûmiyet ceza- 
] i  kibara alınarak, bu salâhiyete müsteniden

^Haydarpaşa Hastanesine nakledildiğini ve akabinde de bahis 
konusu edilen talimatın bu yolda tadil edilmiş bulunduğunu 
ifade ve belirtmiştir.

Gereği düşünüldü ; Tetkiki kaza merciine ait olan vâki ta
lep hakkında Dahilî Nizamnamenin 53 ncii maddesine göre en- 
cümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

8289 1 9 .I I .1954

Dr. Fahrettin Gök- 
şin.
öncebeci Uğurlu 
So. No. 23.
Ankara.

(Bilekçe : özeti : Emeklilik mua
melesinin iptali lıakkmda) .

Dilekçi : Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti mahallî sosyal 
hizmetler şubesi mütahassısı iken, henüz 58 yaşında ve her tür
lü şaibeden âri, 35 yıllık bir hizmeti mesbuk bulunduğu halde, 
hiçbir kanuni sebep ve lüzum gösterilmeden, 5434 sayılı Kanu
nun 39 ncu maddesinin B fıkrasına göre emekliye sevkedildiğin- 
den şikâyet ederek, bu teşkilâtta 40 - 45 yıl hizmet gördükleri 
halde el’ân istihdam edilmekte bulunan birçok meslektaşları 
bulunmasına rağmen; mezkûr maddei kanuniye ile istihdaf 
olunan maksat hilâfına hakkında tatbik edilen bu muamelenin 
1 . 1 .1953 tarihinden muteber olmak üzere iptal edilmesini is
temektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : 30 
hizmet yılını doldurmuş bulunduğundan dolayı mezkûr maddei 
kanuniyeye tevfikan, re’sen emekliye sevkedilmiş bulunan di
lekçi haldanda, tatbik olunan bu muamelede 1728 sayılı Meclis
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karariyle de miieyyit bulunduğu üzere her hangi bir gayrika- 
nunilik olmadığı bildirilmektedir.

16 . I I . 1954 tarihli komisyon toplantısına davet olunan ve
kâlet temsilcisi Zatişleri Umum Müdürü Bahri Pelit verdiği 
izahatta : Vekâlet yazısını aynen ifade ile; dilekçinin emeklili
ğine ait bu muamelenin, her hangi bir mucip sebebe istinadet- 
tirilmeksizin mücerret zikrolunan kanuni yetkiye müsteniden ve 
re’sen yapıldığını ve mumaileyhin sicil durumu itibariyle de 
hakkında kanuni ve inzibati bir ceza ve takibatta bulunmadığı
mı ifade etmiştir.

Gereği düşünüldü : Mümessilin beyanına ve incelenen sicil 
dosyasına nazaran; kanuni ve hukuki bi- lüzum ve sebebe isti
nat ettirilmeksizin yapıldığı anlaşılan emeklilik muamelesinin 
dilekçinin emekliye sevkı tarihinden muteber olmak üzere kal
dırılmasına ittifakla karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

£290 19 . I I . 1954

Reis yerine Kâtip
Trabzon Elâzığ Ankara Balıkesir

Salih E Had Alper m HCımit Ali Yöney Ömer Bilen Ali Fahri İşeri

Gümüşane Seyhan Yozgad Zonguldak
Ahmet Keğıal Varınca Salim Serçe Yusuf Karslıoğlu Rifat Sivişoğlv

( Dilekçe sayısı : 186 )

» > » «

T. B. M. M. Matbaan


