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Arzuhal Arzuhal sahibinin 
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193/193 Nuri Kazancı.
Rızaiye Mah. Ba
demli So. No. 27. 
Elâzığ

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
fi halikında).

Cezasının af-

Müstedi : Hasımlannm tertibi ile ve temin olunan birkaç 
yabancı şahidin beyanları üzerine, Sayın Reisicumhura lisanen 
hakarette bulunmak ve kanunlara sövmek suçundan dolaja Elâ
zığ Asliye Ceza Mahkemesinin 5 . III . 1951 gün ve 46 sayılı Ka
rarı ile mahkûm edilmiş bulunduğu 1 sene 10 aylık hapis cezası
nı çekmiş olduğunu, ancak kendisinin 1946 senesinden beri, mem
leketimizdeki demokrasi mücadelesinde hizmeti mesbuk ve dev
let büyüklerine hünnetkâr karekterde bir kimse olması itiba
riyle ; bundan büyük bir elem duyduğ-unu beyanla bu durumunu 
müeyyit ilişik mazbatanın da tetkik buyurularak mezkûr ceza
nın af edilmesini dilemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin şabit görü
len bu suçundan dolayı mezkûr mahkemece hükmolunup ve Tem
yiz Ceza Umumi Heyetince de tasdik edilmiş bulunan cezasının 
affını mucip bir sebep ve hata bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve temsilcisinin, ceza
nın affını mucip bir cihet bulunmadığı yolundaki izahatına gö
re; dikkate alınacak değerde görülmiyen talep hakkında encü- 
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karaj* •tarihi

30 . XI . 1954

200/2C0 Temel Araz.
Tüccar ve nıütaah- 
hit.
Trabzon.

(Arzvhal hul^.sası : Vâki mahku
miyetinin hütiln netaici ile hirlik- 
te af olunması hakkında).

Müstedi : Mütaahhidi bulunduğu Görele kazası baraj ve san
tral inşaatı dolajmsiyle kendisine yapılması icabeden çimento 
tahsisinde ve verilmesinde gecikildiği için hariçten (mütaah- 
hit arkadaşlarından temin ettiği) çimentoları bilâhara gönderi
len tahsisli çimentolardan, aldıklarına iade ettiği ticari defter 
kayıtlarında mukayyet bulunmasına ve keza tüccar sıfatiyle ge
tirdiği ithal malı çimentoların satış fiyatının tesbiti için de
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Trabzon Valiliğine müracaatta mesbuk bulunduğu halde; sat
makta olduğu bu çimentoları tahsisli yerli malı çimentolardan 
sattığı; eskiden beri kendisine husumeti olan bir şahıs tarafın
dan yapılan ihbar üzerine; mahkûm edilmiş bulunduğunu be
yanla yukarda belirttiği hususlarla birlikte, 40 yıllık şerefli ti
cari durumuna bakılmaksızın verilmiş olan 187/195 sayılı mah
kûmiyet kararının hatayı adlî ile mâlûl bulunmasına binaen; ce
zasının bütün netaici ile birlikte affı hususunda atıfet dilemek
tedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hükümetçe verilen çi
mentoları tahsis edilen yerde kullanmıyarak kâr temini maksa- 
diyle ahara devretmek suretiyle Millî Korunma Kanununa mu
halefetten maznun olarak muhakeme edilen müştekinin cereyan 
eden muhakemesi neticesinde hükmolunan 3 ay hapis ve 75 li
ra para cezası ile mahkûmiyetine ve bu mahkûmiyetlerinin te
ciline dair verilen ilk kararın; cezasının teciline karar verilmesi 
noktasından Temyiz Mahkemesince bozulması üzerine bozma 
ilâmına uyularak tecil talebinin reddine karar verilip ve temyi- 
zen de tasdik olunmak suretiyle kesbikatîyet etmiş bulunduğu,

Bilâhara müstedinin vâki iadei muhakeme ve reddi hâkim 
talebi üzerine; dâvanın Giresun Ağır Ceza Mahkemesince Tire
bolu Asliye Ceza Mahkemesine nakledildiği ve bu mahkemece ia
dei muhakeme talebi kabul edilerek mahkûmiyetin iptaline ka
rar verilmiş ise de Cumhuriyet müddeiumumisinin temyizine 
binaen bu kararın Temyiz Mahkemesi 5 nci Ceza Dairesince bo
zulduğu ve dâvanın da Giresun Asliye Ceza Mahkemesine nakli
ne karar verilmiş olduğu ve bu bozma kararına tebaan tekrar 
yapılan muhakeme neticesinde mumaileyhin; ilk kararda yazılı 
müddet ve miktarda hapis ve para cezasına mahkûm edilerek 
kararın temyizen de tasdik edilmiş bulunduğu açıklandıktan son
ra hükümde bir hata görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve temsilcinin mezkûr 
cezada affı mucip bir cihet bulunmadığı yolundaki ifadesine gö
re; dikkate alınacak değerde görülmiyen talep hakkında encü- 
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

30 . XI . 1954

490/488 Halil Tanyeli.
Gümrük Muhafaza 
ITatay Taburu 3. Uö- 
lük Kd. Üste^nu'n. 
Reyhanlı.

(Arzuhal hulâsasî : Mardin Asliye 
Ifukuk Mahkemesince hakkında 
),ıiiftehaz lazminut mahkfımiyefi- 
nin affı hakkında).

Müstedi : Muhtacı tamir ve parça noksanlığı bulunan güm
rük muhafaza birliğine (ait bir jeep otomobilinin hasara uğra
masında ihmali görüldüğünden dolayı Mardin Asliye Hukuk 
Mahkemesince hakkında müttehaz 952/173 ve yine 963/269 sa-
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yılı kararlar ile 2 147 lira esas, 363 lira 72 kuruş da faijs ola
rak verilen tazminat kararının isabetsizliğinden şikâyetle bu 
birliğe ait vasıtalardaki nevakısı teslim izabıtlan ile ve daha 
önce dahi alâkalı makamlara bildirmiş bulunduğundan mağdu
riyetine mahal kalmamak üzere mezkûr tazminat mahkûmiyeti
nin affını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Gümrük ve İnhisar
lar Vekâletine izafeten Mardin Hazine Vekili tarafından, Güm
rük Muhafaza Alayına lait bir jeep otomobilini tahribettiğin- 
den bahsile müşteki aleyhine ikame olunan tazminat dâvası ke
za faize mütaallik olan talep üzerine ittihaz olunan mezkûr 
tazminat hükmünün Temyizen de tasdik olumnak suretiyle kesbi 
İvatiyet etmiş olduğu ve binnetice cereyan eden adlî muamelâ- 
tXQ nflul ve kanuna uygun bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin; hukuki şahsiye ile ilgili ve 
mahkemece karara bağlanmış olan bir hususa taallûkuna bina
en encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ka
rar TerUdi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ııe sebepten verildiği

30. X I . 1954

Faik Altııujapa. 
liöl^îe ('('za evi. 
Kdinu*.

(Arzuhal  kuiâna^ı : Baktyt veza- 
sıntn (ifft hakkında).

Müstedi : Maltepe Belediyesinde Tahsildar iken ansızın ra
hatsızlanan çocuklarından birinin tedavisi zarureti ile ve mu
kadder âkibeti de müdrik bulunduğu halde tahsil ettiği paradan 
Ö4 lira 50 kuruş ihtilâsen zimmetine geçirmiş olduğundan dola
yı ; İstanbul Birinci Ağır Ceza Mahkemesinin 951/174 sayıh ka
ran ile mahkûm edilmiş bulunduğu 3 sene 20 günlük hapis 
cezasmın 9 aymı çekmiş olduğunu belirterek; 7 nüfuslu bir aile 
reisi bulunması bakımından ve bunların perişanlığına mahal 
bırakılmaması için çektiği elem ve ıstırap kâfi görülerek bakiye 
cezasının af olunmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısmda : Müstedinin Maltepe 
Belediye Tahsildarı bulunduğu sırada mükelleflerden tahsil et
tiği paralardan 64 lira 50 kuruşu ihtilâsen» 109 lira 50 kuruşu 
da âdiyen zimmetine geçirmekten ve suç delillerini yok etmek 
maksadiyle belediye binasını yakmaya teşebbüs eylemekten maz
nun olarak muhakeme edilip ve neticei muhakeme de : 64 lira 
50 kuruşu muhtelif tarihlerde ihtilâs yoliyle zimmetine geçirdi
ği sabit görülerek, 3 sene 10 ay 20 gün müddetle ağır hapis 2 
sene 4 ay memuriyetten mahrumiyet ve 43 lira ağır para cezası 
ile mahkûmiyetine, 109 lira 50 kuruşu âdiyen zimmetine geçir
diğinden dolayı açılan âmme dâvasınm da fiilin işlendiği tarih 
itibariyle 5677 sajalı Af Kanununun birinci maddesine tevfikan 
ortadan kaldırılmasına, diğer husustan da âdenü sübutuna bina-
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en beratına karar verilerek kararın Temyizen de tasdik «dilmiş 
bnlımdn|ıı; hükümde bir isabetsizlik görülemediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü ; Vekâlet cevabına ve dinlenen temsilci
nin verdiği izahata göre; kabule şayan görülmiyen talep hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

30 . X I . 1954

900/898 Ahmet Böjüksön- 
mM.
Yenişehir Sağlık So. 
Doğruyuierer Ap.
15.
Ankara.

( Arzuhal hulksast 
lehine dair).

Hususi af ta-

Müstedi : Kuvvetli bir tahrik ve tecavüz dolayısiyle hatâen 
işlemiş olduğu bir yaralama fiilinden dolayı mahkûm edilmiş 
bulunduğu 2 sene 8 ayhk hapis cezasının ilişik olarak takdim 
ettiği raporlarla da müeyyit bulunduğu üzere had derecede tü- 
berkilos musabı bulunması itibariyle, muhtelif fasılalarla veri
len tecil kararlan yüzünden 2 senesinin infazına imkân bulu
namadığını belirterek, gayrikabili tedavi bir hastalığa düçar 
olması ve işlediği suçun mahiyeti ve geçen müddet zarfında kâfi 
derecede mütenebbih olmuş bulunması bakımlarından mezkûr 
bakiye cezasının affı hususunda atıfet dilemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Miral Şahin’i öldür
meye tam teşebbüsten dolayı müstedi hakkında verilmiş olan 
mahkûmiyet karanmn filhakika, hastalığının hayatı ve muhiti 
için katî tehlike teşkil edeceği yolundaki heyeti sıhhiye rapor
ları üzerine infazının 3 defa geriye bırakılmış olduğ-u belirtil
mekte ve yapılan muameleler de usul ve kanuna uymayan bir 
cihet de bulunmadığı bildirilmektedir.

80 . XI . 1954 tarihinde; Adliye Vekâleti temsilcisi cezaiş- 
leri başmuavini Cahit Uluğ’un huzuru ile yepilan toplantıda 
vekâlet görüşü dairesinde yapılan açıklama ve cezanın affım 
mucip bir cihet bulunmadığı hakkındaki ifade dinlendikten 
sonra;

Gereği düşünüldü : Zikrolunan şahsi hal ve sebepler dola- 
yısiyle affı mucip bir cihet bulunup bulunmadığının takdiri; 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 42 nci maddesine göre hükümete 
ait bir keyfiyet bulunmaktadır. Bu bakımdan talep hakkında 
Encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmemiştir.

Karar No. Karar tarihi

30 . X I . 1954



954/952 Osman Deniz.
Mirdahor Köyünde 
Amasva - Suluca.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne lebepton rorildiği

(Arzuhal hulâsası 
lehine dair).

Hususi af fa-

Müetedi : Müdaiayı nefis maksadı- ile işlediği bir fiilden 
dolayı, 14 ay hapis ceaası ile mahkûmiyetine dair Amasya 
Ağır ceza mahkemesince verilip ve temyizen tasdik edilmiş 
bulunan mahkûmiyetinin hususi af ile kaldınlmaamı istemek- 
/teid.'ir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazMinda : Bir tarla ihtilâfın
dan dolayı, mütekabilen öldilrmeye teşebbüsdem maznun olarak 
muhakeme edilmiş bulunan müstedi hakkındaki müttehaz mah
kûmiyet kararında her hangi bir isabetsislik görülemediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve temsilcinin; ceza
nın affını mucip kanuni ve hukuki bir sebep bulunmadığı yo
lundaki vâki izahatma göre; talep hakkında Incümenimizce 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

. X I . 1954

960/958 Lûfi Yal(,*ın.
Toptaşı cezaevinde. 
Üsküdar-îstanbul

(Arstnhal hulâsası 
Ubint imir)

Hususi af i«-

Müstedi : Mâruz kaldığı bir iftira ve yadancı şahitlerin be
yanı yüzünden mahkûm edilip ve infaz elilmekte bulunan ce
zasının, ailesinin ve 3 çocuğunun perişan bir dupıma dü^me-' 
lerie merhameten affedilmesini istemektedir.

Adıliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi hatanda;! 
Ali kansı Süheylâ’yı zorla kaçırmak ve ırzına g e b e y e  nâkı- 
san teşebbüs etmekten maznun olarak yapılan muhakeme ne
ticesinde ; suçu sabit görülerek verilmi§ olajı 3 sene 8 ay hapis 
cezasının Temyiz Mahkemesince de tasdik edilerek kesbi kati
yet etmiş bulunduğu ve mezkûr hükümde bir hata görülemedi
ği bildirilmektedir.,

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve temsilcinin; cezar 
mn affım mucip bir cihet bulunmadığı yolundaki imba-tıtiflı 
(göre; dikkajte ahnacak değerde görülmiyen talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi 

7 a o .X I .1954



1172/1170

Arzuh»!
No.

Hamza Bayram. 
Cezaevi mahkûmları 
adms.
Van.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı vö adresi

(Arzukc^ hulâsasi : A f talebi hak
kında).

Müstedi : Bir şuursuzluk neticesi işledikleri suçlardan do
layı mahkûm oldukları cezalan sebebiyle ıslahı hal etmiş bu- 
lunmakunna binaen; malıkûmiyetlerinin hususi af yioUyle orta
dan kalduilmasım dilemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Af ilâm Büyük Mil
let Meclisinin salâhiyeti cümlesinden olmakla beraber halen 
böyle bir kanunun çıkanimasmı gfer^ktirir bir seb^ de. görü
lemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Umumi affı mutazaanmın bulunan ta
lep; kabule şayan göriilemedi|inden tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

8 30 . X I . 1954

1179/1177 Sabri Bay ve ar. 
Cezaevinde.
Siva«.

(ArzuhaJ hulâsası 
lehine dair).

Jîususi af ta-

Müstediler : Haklarmda hiçbir kanuni delil ve çalındığı 
iddia olunan hayvan dahi mevcut bulunmadığı halde Zile’nin 
Kâhya mahallesinden Ümmügülsüm Başbayrak’m 90 lira de
ğerindeki bir baş. merkebini çaldıkları isnadı ile, Zile Asliye 
Ceza Mahkemesince haklarmda hükmolunup ve kanun yolla- 
nndan da geçmek suretiyle kesbi katiyet etmiş bulunan 16 er 
senelik hapis cezalarmı 4,5 ^ d ır  çekmekte olduklarmdan bah- 
sile, 16. V . 1950 olarak tesbit olunan suç tarihinin dahi kara
kollarda yapılan işkence ile ve hilâfı hakikat olarak tesbit edil
miş olduğundan takdir ve kanaat kurbanı olarak çekmekte 
bulımduklan cezalannm affolunmasmı istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısmda ; Müstediler hakkmda; 
Tem3Tiz Mahkemesinin bozma kararma U3nılarak yapılmış olan 
muhakeme neticesinde 19. V . 1950 tarihinde geceleyin ümmü- 
gülsüm Başbayrak’m meskûn bulıman evinin kilitli kapısmı 
açarak içeri girmek suretiyle avlu dâhilinde bulıman bir baş 
merkebini çaldıkları kanimi delilleri ile sabit görülerek Türk 
Ceza Kanununun 493/5, 18 ve 525 nci maddelerine ve Hayvan 
Hırsızlığınm Men’i hakkmdaki 5917 sayıh Kanunun 13 ncü 
maddesine tevfikan 15 er sene hapis ve 6 şar ay sürgün ceza
sı ile mahkûmiyetlerine mütedair müttehaz kararm Temyiz 
Mahkemesince de tasdik edilmiş bulunduğu açıklandıktan son
ra; mezkûr hükümde kanuna uymıyan bir cihet görülemediği 
bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü : Veiâlet cevabma ve temsilcinin, ceza- 
nm affını mucip bir cihet bulunmadığı yolundaki izahatına
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göre; talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarüa

30. X I .1954

140r)K/18004 Hakkı Inco.
('eza lîvi. 
MuĞ-lîi.

14.176/13389 Vahap Cevahir.
Tezîi evinde hüküm
lü.
İçel - Anamur.

(Arzuhal  hulâsası: Ihisusi af  talt- 
bİH( dair).

Müstedi : Evlenmek maksadiyle resmi nikâh muamelesine 
dahi tevessül etmiş bulunduğu bir kızı kendi muvafakati ile 
kaçırmış olduğundan dolayı; ebeveyninin vâki şikâyeti ve kızı 
üzerinde yaptığı tazyik neticesinde ve dinletilen yalan şahit
lerin ifadelerine göre hâdisede zor kullandığı kabul edilip Muğ
la Ağır Ceza Mahkemesinin 26 . X . 1951 gün ve 153/179 sayıh 
karan ile 5 yıl hapse mahkûm edilmiş olduğundan şikâyet ve 
tazallümü hal ederek âciz ve fakir bir kimse olmasına binaen 
kendisini lâyıkiyle. müdafaa edemediği için Temyiz Mahkeme
since dahi tasdik olunmak suretiyle katileşmiş olan bu mahkû
miyetinin affını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Hamit kızı Nazife 
Okur’un cebren ırzına geçmek suçundan dolayı müstedi hak
kında ittihaz olunan mezkûr mahkûmiyet hükmünün; Temyiz 
5 nci Ceza Dairesinin 8 . X I I . 1951 tarihli ilâmı ile tasdik edil
diği ve kararda her hangi bir isabetsizlik bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve temsilcinin dinlenen 
izahatına göre; kabule şayan görülmiyen talep üzerine encü
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar Ko. Karar tarihi

10 30 . X I .1954

(Arzuhal  hulâsası : Para cezasıvnt 
aff ı  hakkında).

Müstedi : îdare etmekte bulunduğu yolcu kamyonunun ro
tunun kırılması ile vukubulan ölüm ve yaralanma hâdisesinden 
dolayı Silifke Ağır Ceza Mahkemesince iki yıl hapis ve 1 0(X) 
lira para cezasına mahkûm edilmiş olup ve hapis cezasmı bitir
mek üzere de bulunduğunu, ancak efradı ailesinin maişetini 
günlük olarak temin ve tedarik zorunda olan bir kimse olması 
itibariyle mezkûr para cezasını ödemeye muktedir olmadığını 
belirterek hiçbir kasıt ve kabahati olmadan vukubulan bü kaza 
dolayısiyle mahkûm edilmiş bulunduğu para cezasının affını 
istemektedir.

Kardeşi Muhittin Cevahir de verdiği bir istida ile: Kendisi
nin tahsilinin ağabeysi tarafından yaptırılmakta olduğunu ve 
kı* kardeşi ile ihtiyar annesinin de bu hapis müddetince fakrti
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zaruret içerisinde kıvrandıklarını belirterek, mezkûr para ce
zasının affı hususunda keza atıfet dilemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ; 5 . IX . 1950 tarihin 
de idare etmekte olduğu kamyonu bir ağaca çarptırarak 9 kişi 
nin ölümüne ve 27 kişinin de yaralanmasına sebebiyet verdi 
ğinden dolayı müstedi hakkında verilen hükmün temyiz olun 
maksızm katileşmiş bulunduğu belirtilerek hapis cezasını 5. IX
1952 tarihinde ikmal etmiş bulunacak olan mumaileyhin para 
cezasını tahliye tarihino kadar ödemediği takdirde hapse tahvil 
suretiyle infaz olunacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve temsilcinin müste- 
dinin; yolun uzun ve ânzalı ve kamyon firenlerinin anormal 
ve rotunun da tamirli olduğunu bilmesine rağmen kazanın vu
kuuna sebebiyet vermiş olması itibariyle, hakkında müttehaz 
cezanın affını mucip bir sebep bulunmadığı yolundaki beyanına 
göre; talep hakkmda encümenimiısce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

11 30. X I . 1954

15050/14049 Ömer Kındır.
Ceza evinde 
kûm.
Manisa.

mah-
(A  rzuha l hulâsası 
lebine dair).

Hususi af ta-

Müstedi : Manisa Ağır Ceza Mahkemesinin 1952/16 sayılı 
karan ile; Süleyman Tekin’in ölümüne sebebiyet verdiğinden 
dolayı 5 yıl müddetle ağır hapse mahkûm edilmiş bulunduğ-unu 
beyanla; maktülü tanımadığına göre, 3 ncü şahıslar tarafın
dan kendisi hakkında tertip kılındığı istidasında açıkladığı se
beplerle de aşikâr bulunacak olan hâdise dolayısiyle müttehaz 
kararda; hatayı adlibulunduğundan cezasının hususi af yoliylo 
kaldırılmasını istemektedir. ı

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Temyizen de tasdik 
edilmiş olan mezkûr mahkûmiyet karan hakkında; müstedi ta
rafından ileriye sürülen hususatm yerindo görülmediği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve temsilcinin; ceza
nın affını mucip kanuni ve hukuki bir sebep de bulunmadığına 
dair olan izahatma göre, talep hakkmda encümenimizce tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

12 30. X I . 1954



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

17481/1G276 Ilasaiı Bilgen Sul
tanahmet Ceza evin
de.
İstanbul.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : A f Kamnıun- 
dan istifade eitirilmcsi gerektiği 
halde bu kanuni hakkının tanın- 
tnadığındas şikâyet).

Müstedi: Kız kaçırma fiilinden dolayı mahkûm bulunduğu 
13 sene 20 ay 20 gün ağır hapis cezasındaki haksızlıktan ve 
fazla C3za tâyininden müteessir olarak hali' firarda iken, Af Ka
nununun neşri üzerine kendiliğinden teslim olduğu halde bu 
kanundan faydalandırılmadığından şikâyet etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında:
Müştekinin; Af Kanunundan istifade eflemiyeceği baklan

daki Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi karan; yazılı emir yo- 
liyle bozdurularak, aynı mahkemece mumaileyhin aftan istifade 
ettirilip, cezasının 3 sene 22 ay 28 günden ibaret olmasına !ka- 
rar verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabma göre isteğin yerineı 
getirildiği anlaşıldığından Encümenimizce tâyini muameleye 
mahal kalmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

13 30 . X I . 1954

20214/18851 Dursun Yılmaz.
753/751

2182/2177
Ceza Evinde Hü
kümlü.
Çorum.

(Arzuhal Hulâsası : Hakiye ceza
sının affı hakkında).

Müstedi : Ahmet Göksoy adındaki sabıkalı bir şahsın ve 
buna iltihak eden Nuri ve Ömer ismindeki diğer sabıkalıların 
tertip, iftira ve yalan şahadetleri yüzünden; Mürsel Yılmaz 
ve Mehmet Karaman’m katli hâdiselerinde; öldürmeye azmet
tirmek suçundan dola}^ 3 oğlu ile birlikte Giresun Ağır Ceza 
Mahkemesinin 18. I I . 1952 gün ve 208/24 sayılı, kesbi katiyet 
etmiş bulunan ilâmı ile; 16 sene 8 ay hapse mahkûm edilmiş 
olduğundan şikâyet ve tazallümü hal ederek; ilişik, Ankara 
Nümune Hastanesi Sağlık Kurulu raporunda da belirtildiği gi
bi 90 yaşmda şeyhu zaaf ve nefes darlığına müptelâ ve öm
rünün son günlerini yaşamakta olan bir kimse olması itibariyle 
tamamen masum ve kendisine isnadı kabil bir suç olmadığı 
için bu cezasınm affı hususunda merhamet ve âtıfet dilemek
tedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısmda : Nuri ve Ömer adın
daki şahısları para mukabilinde temin ederek adam öldürmeye 
azmettirmekten maznun olarak yapılan muhakeme neticesinde; 
Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinin bozma kararına 
uyularak verilip ve kanun yolundan da geçmek suretiyle kati
leşmiş bulunan mezkûr mahkûmiyet kararmda bir isabetsizlik 
görülemediği bildirilmektedir. 30 . X I . 1954 tarihli encümen top
lantısında; Adliye Vekâleti temsilcisi; Ceza İşleri Başmuavi- 
ni Cahit Uluğ verdiği izahatta : Vekâlet işan veçhile açıkla-



—  İ 6

Araııh^l
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Kııcüıueu kurarı ve ne sebepten verildiği

mada bulunduktan sonra; cezanın affını mucip bir cihet olma
dığını belirtmiştir.

Gereği düşünüldü ; Zikrolunan şahsi hal ve sebepler dola- 
yısiyle affı mucip bir cihet bulunup bulunmadığının takdiri; 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 42 nci maddesine göre; hüküme
te ait bir keyfiyettir. Bu bakımdan talep hakkında; encüme- 
nimizce tâyini muameleye mahal görülmemiştir.

Karar No. Karar tarihi

14 30. X I . 1954

20346/18975 İsmail Sami Tahak- 
oğlu.
Tüccar.
Akhîsftr.

(Arzuhal hulâsası: Hususi af fn- 
lehi hakkında).

Müstedi : Akhisar’da mahsulâtı arziye alım satımı ile işti
gal eden tüccarlardan olup, 1951 ticari muamelâtını teftiş eden 
maliye müfettişleri tarafından hakkında tanzim olunan ve biri 
mahallî müddeiumumiliğe, diğeri de ikmalen tahakkuk işi için 
malmüdürlüğüne tevdi olunan raporlar üzerine Akhisar Asliye 
Ceza Hâkimliğince; vergi usul mevzuatına tebean; müstahsıl- 
dan almış olduğu makbuzlardan 5 133 küsur lira tutarmdaki
4 makbuzun hilâfı hakikat olduğu kabul edilerek vt3 müdafaa 
şahitlerinin beyanlarına dahi iltifat olunmaksızın 4. V I . 1953 
gün ve 125 sayılı bir ilâmla 8 ay müddetle hapse mahkûm edil
miş bulunduğunu beyanla;

Mâliyeye tevdi olunan rapor üzerine mali kaza mercii tara- 
fmdan mezkûr makbuzların tanziminde hiçbir gûna uygunsuz
luk bulunmadığı kabul edimliş ve kendisinin iki milyonluk iş 
hacmi ar ı̂smda 750 lira gibi bir vergi kaçakçılığı yapmıyacağı 
aşikâr bulunmasına rağmen hakkında müttehaz ve Temyiz Mah
kemesince de tasdik olunmak suretiyle kesbi katiyet etmiş bu
lunan mezkûr mahkûmiyet kararındaki hataja adlİ3ri ve iki ka
za mercii hükmü arasındaki mübayeneti giderecek mafevk bir 
merci bulunmadığından, ticari itibarının ziyamı tevlit edecek 
olan işbu cezanın hususi af yoliyle kaldırılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Vergi kaçakçılığın
dan dolayı verilip ve katihşmiş olan mezkûr mahkûmiyet ka
ran hakkmda tashihi karar talebinde bulunulmuş olduğu, vergi 
itiraz komisyonunca kaldırıldığı bildirilen bu cezah vergiye 
ait dosya; vâki itiraz üzerine Temyiz komisyonuna gönderil
miş bulunduğu için tetkik olunup, mahkûmiyeti icabettirön hâ
disenin aynı olup olmadığınm anlaşılamadığı.

Ancak adı geçen komisyondan lehine bir karar istihsal etti
ği takdirde müstedinin bu husustaki evrakı müsbiteleri ile iadei 
muhakeme talebinde bulunabileceği düşünüldü.

Alman bu izahata nazaran yapılan muamelelerde usul ve ka
nuna uymıyan bir cihet görülmediği bildirilmektedir.

1. X I I . 1954 tarihinde Adliye Vekâleti temsilcisi Ceza İşleri 
Başmuavini Cahit Uluğ’un huzuru ile yapılan encümen toplan-
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tısında : Mumaileyhin vekâleti görüşü dairesinde ve dosya üze
rinde yaptığı açıklama ve mezkûr cezar.m affını mucip bir ci
het bulunmadığı yolundaki beyanı dinlendikten sonra;

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve müstedinin hâdise 
ile ilgili bulunup ve malî kaza merciinde İncelenmekte olan ih
tilâf hakkında alacağı neticeye göre; sair kanun yollarına da 
müracaat hakkı mahfuz bulunmasına binaen kabule şayan gö- 
rülmiyen talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

15 30 . X I . 1954

20+27/190,‘Ki lzxei Canbolat.
Sürgün cezasına 
mahkûmlardan Müd
deiumumilik eliyle. 
Ceyhan.

20H/7/19403 Genco Aygül.
Kalanışlı köyünde. 
Altunözü  ̂ Hatav.

(Arzuhal hulâsasi 
sının affı Hk.)

Sürgün ceza-

Müsteli : Ağır bir tecavüz ve taJırik neticesinde işlediğİL bir 
suçtan dolayı Siird Ağır Ceza Mahkemesinin 18 . I . 1942 ta
rihli ilâmı ile mahkûm edildiği 9 yıllık hapis cezjasını çeknüi  ̂
ve buna müteferri bulunan müebbet sürgün cezası da Umumi 
Af Kanunu ile ortadan kalkmış bulunduğu için 4 yıl müddetle 
serbest bırakıldıktan sonra mezkûr cezanın bu kanunun şümu
lü haricinde kaldığı ileri sürülmek suretiyle; Ceyhan kazası
na sürüldüğünü ifade ederek çekti^ cezanın kafi ve yaşının 
da ilerlemiş bulunması münasebetiyle affa şayan görülmesini, 
mümkün görülmediği takdirde memleketinde bıraktığı emvale 
Mâliyece vaziyed olunup buna mukabil kendisinin Ceyhan’da 
topraklandınimasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ; 3236 saytlı Kan Güt
me Kanununa tevfikan verilen nakil kararlarının 5677 aajnlı 
Af Kanununun şümulü haricinde kalmasına binaen yapılan, 
muamelelerde usui ve kanuna uymıyan bir cihet bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve temsilcinin dinle 
nen izahatına göre; kabule şayan görülmiyen talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmalığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

16 30. X I . 1954

(Arzuhal hulâsası : Hususi af ta
lebi Hk.)

Müstedi : Kaçakçılıktan dolayı hakkında hükmolunan ha
pis cezasının mevkufiyet müddetine göre; infaz edilmiş bulun
duğunu. ancak buna müteferri olarak verilmiş olan para ceza
sını Temyiz etmekte zühul etmiş bulunması yüzünden uğradı
ğı mağduriyetin husufli af suretiyle telâfi edilmeBİni istemekte
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi F]ucüıncıı karan ve ne sebepten verildiği

ve kendisinin masumiyetini, keza bir hatayı adlinin mevcudiye
tini belirten 3 köy ihtiyar heyeti ile halkın imzasını muhtevi 
bir zaptın da ilişik bulunduğunu ifade etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Kaçakçılık suçundan 
dolayı Altunözü Asliye Ceza Mahkemesince müstedi halikında 
ittihaz olunan 29 . IV . 1953 tarihli ve 4 ay hapis ve 3 338 lira 
61 kuruş para cezası mahkûmiyetine mütedair kararın; müste  ̂
dinin temyizine binaen Temjdz Mahkemesi 5 nci Ceza Dairesi
nin 20 . X . 1953 tarihli ilâmı ile tasdik edilmek suretiyle ka
tileşmiş olduğu.

Bu itibarla müstedinin bunun aksine olan iddiası varit ol-, 
madiği gibi hükümde adlî bir hata da görülemediği bildirüi 
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve temsilcinin verdi
ği izahata göre; talep hakkında encümenimizce tâyini muame
leye mahal görülmediğine karar verildi.

Kai-ar No. Karar tarilıi

17 30 . X I . 1954

20922/19439 İsmail Yeşil.
Senir köyü muhtarı. 
A fyon - SincanlI.

(Arzuhal hulâsası : Ifususi af Uı- 
lebi hakkında).

Müstedi: 1946 ve 1950 yıllarında yapılan muhtar ve millet
vekilleri seçimlerinde; Demokrat Parti Ocak Başkam sıfatiyle 
vâki hileleri ihbar etmiş bulunduğu için kendisine muğber 
olan muarızlan tarafından yapılan ihbar ve yalan şahadet yü
zünden Akşehir Ağır Ceza Mahkemesince verilip; temjözen de 
tasdik edilmiş bulunan 8 ay hapis cezasının hususi af yoliyle 
kaldırılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: 15 . VIII . 1950 tari
hinde Senir köyünde yapılmış olan muhtar seçimine ait seçim, 
torbasını gasbettiğinden dolayı; müstedi hakkında adı geçen 
mahkemece verilip ve temyizen de tasdik olunmak suretiyle 
kesbi katiyet etmiş olan mahkûmiyet kararına ait muamelelerde 
usul ve kanuna ujonıyan bir cihet bulunmadığı bildirilmek* 
tedir.

Gereği düşünüldü : Temsilcinin verdiği izahata göre; taban
ca ile tehdit etmek suretiyle seçim evrakını gasbeden müstedi 
hakkında; Seçim Kanununun 136 ncı maddesine tevfikan veri-̂  
len cezanın, temyizen yapılan tetkikmda; bu hareketin 339 ncu, 
madde ile olan münasebeti göz önünde bulundurulmadığına işa
ret olunup, aleyhe bozma olamıyacağı için tasdik edilmiş bu
lunmasına ve vekâlet işarına nazaran kabule şayan görülmeyen 
talep hakkında encümenimizce tâjâni muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

18 30 . X I . 1954



21113/19615 İsmail özsert. 
Gerede.

Arznhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

13 —

Encümen kararı ve ne sel)epten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
lebi hakkında).

Hususi af ta-

Müstedi : Gerede Belediye Muhasibi Hüseyin Uslu’nun hali 
firarda bulunması yüzünden adı geçene ait bir zimmet ve ihtilas 
suçundan dolayı nahak yere kendisinin hapse mahkûm edilmiş 
olduğunu ifade ederek hatayi adlî ile muallel işbu mahkûmiyet 
kararını muhtevi Gerede Asliye Ceza Mahkemesinin 952/23 sa
yılı dosyasının celp ve tetldkım ve kendisinin de dinlenmek su
retiyle cezasının af edilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Gerede Belediye Tah
sildar ve Mutemedi iken 8 803 lira 54 kuruşu zimmetine geçir
diğinden dolayı; bozmaya uyularak Gerede Asliye Ceza Mahke
mesince müstedi hakkında verilmiş olan mahkûmiyet kararı
nın Temyizen tasdik ve iadei muhakeme talebinin dahi redde
dilmiş bulunduğu belirtilerek, yapılan muamelelerde usul ve 
kanuna U3nmıyan bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve temsilcinin dinle
nen izahatına göre; dikkate alınacak değerde bulunmıyan talep 
hakkında; encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediği
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

19 30 . X I . 1954

21124/19626 Tacettin Kartal vp 
21195/19696 ar.
21707/20193 Cerit Müminli K ö

yünde.
Keskin.

(Arzuhal hulâsası 
lehine dair).

Hususi af ta-

Müstediler : Bir cehalet eseri olarak ika ettikleri yaralama 
suçundan dolayı Keskin Ağır Ceza Mahkemesince haklarında it
tihaz buyurulan 15 . VII . 1953 gün ve 36/74 sayılı hapis ceza
larının, vâki nedametlerine ve geçmişte hiçbir mahkûmiyetleri
nin olmamasına binaen hususi af' yoliyle kaldırılması için âtı- 
fette bulunulmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : | 12 . VII . 1950 tari
hinde çıkan bir kavgada Emin özbal’ı öldürmeye teşebbüsten 
ve Cemal Onuk’u yaralamaktan maznun olarak Keskin Ağır Ce
za Mahkemesinde yapılan duruşmaları sırasında müstediler hak
kında ittihaz buyurulan hapis kararının Temyizen de tetkik ve 
tasdik edilmiş bulunduğu.

Müstedilerden Tacettin Kartal’a ait cezanın 15 . XI . 1954 
tarihinde infazına başlandığı ve Memduh Kartal’ın cezasının da 
mevkufiyet müddetine göre aynca infazına mahal kalmadığı, 
Ali Kıranel’e ait mahkûmiyetin de tehir edilip 1 Mayıs 1954 ta
rihinde infazına başlanılacağı yapılan muamelelerde usul ve ka
nuna ujrmıyan bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma ve temsilcinin dinle
nen izahatına göre; dikkate alınacak değerde bulunmıyan talep



ArîsuJıal
No.

.\rzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

14

İjneümeJi kai'arı v<! ne sebepten venidiği

hakkında encümenimiace tâyini muameleye mahal görülmediği
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

20 30 . X I . 1954

21177/19H7S Ahmet, Altıntaş.
( ‘eza evi mahknnıia-
11 adımı.
Artvin.

■ (Arzuhal kulâftası : (^vınnıi uf hı- 
lehine dair).

Müstedi : Hürriyetten mahrum bir vaziyette bulunan mah
kûmların aile yuvalarına dönebilmelerini temin edecek olan 
umumi bir af ısdarı talebinde bulunmaktadır.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Umumi af çıkanlma- 
sı talebini muhtevi olan müracaat üzerine vekâletçe mütalâa 
beyanına lüzum görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yersiz görülen umumi af talebi hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

21 30 . X I . 1954

2 \ m / m m  Mustafa Akjnüaı-, 
(^eza evinde. 
ŞehinUarahisaı-.

(Arzuhal hülâsası : rm vnri af la- 
h’bi hahkmda).

Müstedi : Bir kışımı gayriiradi olarak işlemiş oldukları suç 
1ar ve diğer bir kısmı da iftira sebebi ile mahkûm bulundukla
rı cezalarını çekmekte olan mahkûmların nedamet getirmiş ol
duklarını ve uzun yıllardır Türkiye’de umumi bir af ilân edil
memiş bulunduğunu belirterek Af Kanunu çıkarılmasını taleb 
etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adli bir muameleden 
şikâyeti muhtevi olmayıp sadece bir Af Kanunu çıkarılması 
hakkında yapılmış olan bu müracaat üzerine; vekâletçe bir mü
talâa beyanına lüzum görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Umumi af talebini mutazammın olup ve 
yersiz görülen talep hakkında bu bakımdan encümenimizce tâ
yini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

22 30 . XI . 1954

2171.^/20201 Sâre Piiâvoğhı.
r)/.bt‘y](«ı- Mah. S;ı 
laij So. N o : 1(5. 
Ankara.

(Arzuhal  hülâsası : Oğlu Kental  
l 'ilâropluna ait mahkûuniiıiiıı a f 
fı hakkında).

Müstedi : 12 . IV . 1945 gün ve 3020 sayılı Bakırköy Hasta
nesi hekimliğinin ilişik raporunda; vesayete muhtaç ve aklî za 
fa müptelâ bulunduğu belirtilen Oğlu Kemal Pilâvoğlu’nun;
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tarihten çok zaman önce ve bir tesadüf eseri olarak intisabel- 
miş olduğu tarikattan ayrılıp, ticaretle iştigal etmekte iken 
meczup ve mecnun bâzı arkadaşlarının bunun yakasını bırak
mamaları ve neşrettikleri bir beyanname yüzünden Ankara Ağır 
Ceza Mahkemesince; cezai ehliyeti araştırılmaksızın ve müdafaa 
hakkı dahi nazarı itibara alınmaksızın hakkında verilen ağır 
mahkûmiyet kararındaki adlî hata aşikâr bulunduğundan ceza
sının affı hususunda merhamet ve atıfet dilemekte ve oğlu 
hakkındaki beyanını müeyyit Temyiz Mahkemesi ilâmındaki 
muhalefet şerhi ve raporların tasdikli örneklerini ilişik olarak 
takdim ettiğini belirtmektedir.’

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen Kemal Pi- 
lâvoğlu’nun af talebi üzerine Yüksek Encümene verilen 20 . VII.
1953 tarih ve 23605 sayılı cevabi yazı ile de arz olunduğu üze
re; adı geçen ile 77 arkadaşı hakkında; 677 sayılı Kanuna ve 
Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesine aykırı olarak devle
tin temel nizamlarına ve rejim ve Atatürk’ün inkilâpları aley
hine fül ve hareketlerde bulunmak maksadiyle ticani tarikatını 
kurup ve bu fiil ve hareketleri teşvike matuf beyanname yayın
lamak ve harekete geçmekten maznun olarak yapılan muhake
meleri neticesinde verilmiş olan 10 . VII . 1952 tarihli Kararın 
Temyiz Birinci Ceza Dairesinin 102/601 sayılı ilâmı ile tasdik 
edilmiş bulunduğu.

Müstedi tavafından mahkemenin adlî tıbba ait rapor, hâdise 
ve delilleri serbestçe takdir etmek yetkisine tevcih olunan itiraz
ların yerinde bulunmadığı ve hükümde affı mucip adli bir ha
ta da görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Daha önce aynı meal ve mahiyette vu 
kubulan müracaat üzerine, selef komisyon tarafından 14 . II .
1954 gün ve 8237 sayılı ve «Dikkate alınacak değerde görülmi- 
yen af talebi hakkında tâyini muameleye mahal görülmediğine ;■> 
dair verilen karann kesbi katiyet etmiş bulunmasına binaen; 
yeni talep hakkında da bu bakımdan encümenimizce tâyini mu
ameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

23 30 . XI . 1954

~1H]5/202!)9 Sakine Bayat v(> ar.
A.'jağımalıalh‘ ’(l<‘.
K('(*i])()i-hı.

(Arzuhal hulâsam : A f  lulfhint
ilair).

Müstedi : Masum ve mağdur bulunduğu halde; Eğridir As
liye Ceza Mahkemesince iftira suçundan dolayı; hakkında hü
küm olunan 6 aylık hapis cezasının affını talebetmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Keçiborlu Jandarma 
Kumandanı Üstteğmen Kemal Tüzer’e iftira etmek suçundan do
layı müstedi hakkında hüküm olunan cezanın, Temyiz Mah
kemesi 4 ncü Ceza Dairesinin tasdikinden de geçmek suretiyle
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

katileşmiş olduğu, yapılan muamelelerle usul ve kanuna uymı- 
yan bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve temsilcinin; Keçi
borlu Jandarma Kumandanı hakkında yaptığı şikâyet dolayı- 
siyle; yapılan tahkikat neticesinde verilen men’i muhakeme 
kararı üzerine; müstedi hakkında ittihaz edilmiş olan mezkûr 
cezanın affını mucip bir cihet bulunmadığı yolunda verdiği 
izahata göre; kabule şayan görülmiyen talep hakkında tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

24 30. X I . 1954

21842/2032G Nazım Tekin.
Bahriye (Jad.
So. No. 1. 
İvasnnpafja - İstan
bul.

(Arznhdi hulâs<taaı : IlakkındaJd 
Pâli mahhnmijict hdrarının yazıJı emir

le bozduruhndsı vc eczasının c ffı  
hakkında).

Müstedi: Halen deniz ordusunda vatani hizmetini ifa etmekte 
bulunduğunu ifade ile: 5 . X . 1953 günü; sarhoşluk saikası ile 
Reisicumhura hakarette bulunduğu yolunda inzibatlar tarafın
dan kendisine isnat olunan bir suçtan dolayı, askerî mahke
mece 19 ay hapse mahkûm edilmiş bulunduğundan tazallümü 
hal ederek; hal ve geçmişteki durumu itibariyle asla böyle 
bir suçu irtikâbedecek karakterde bir kimse olmaması itiba
riyle; böyle bir itham altında bulunmaktan kurtulmak istedi
ğinden; cezasının affını ve kararın yazılı emir yoliyle bozdu
rularak dâvasına tekrar rüyet olunması esbabının teminini 
istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Sayın Reisi
cumhurun gıyabında lisanen hakarette bulunmaktan, asarı 
gizlenemiyecek derecede sarhoşluk ve üstüne hakaret etmek 
suçlarından ötürü Deniz ve Eğitim Kumandanlığı Askerî Mah
kemesi tarafından verilip ve Askerî Temyiz Mahkemesinin 
1953/51 sayılı kararı ile kesbi katiyet etmiş bulunan mezkûr 
hükmün Temyiz Mahkemesi tetkikinden geçmiş bulunması 
itibariyle vekâletçe yazılı emir yoluna gidilmesine kanunen im
kân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Adliye ve Millî Müdafaa vekâletleri 
temsilcilerinin, müstedi hakkmda müttehaz cezanın, affını mu
cip kanuni ve maddi hiçbir sebep olmadığı yolundaki mütalâa
larına ve vekâletin, yerinde görülen işarına görek gerek af ta
lebi ve gerekse hükmün yazılı emirle bozdurulması hakkındaki 
istek üzerine encümenimizce tâyini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

25 30.XI%1954
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22()Gr)/2()546 E d i p  l>iııici.
Ş e l) iı ık a i ‘ahisaı- 
lunuiıi ı n a l ı k û n ı h ı n .  
S o l) iı ık a i ‘a ln sa r.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten ver

22133/20013 Mustafa Akdan.
Dipdede köyünde. 
Haymana - Ycnicc.

(Arzuhal hulâsası : Umumi af ta
lebi hakkında).

Müstedi : 14 Mayıs 1950 tarihli A f Kanunundan birçok 
mahkûmların istifade ettirilmemiş bulunmasındaki isabetsezliği 
(Sayın mebuslara karşı kullandığı mütecaviz bir lisanla) ifade 
ederek bütün mahkûmları memnun edecek umumi bir af kanu
nu çıkarılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısmda : İstidadaki imzanın 
hangi mevkuf ve mahkûma ait olduğu tesbit edilemediğ:i gibi, 
bu ccza evinde Edip Birinci adında bir şahsın da bulunmadığı. 
Bu itibarla Büyük Millet Meclisine hakareti mutazammın cüm
leleri kullanma suçundan maznun şahsın tesbiti imkânı hâsıl 
olmadığı ve hakiki suç failinin müruru zaman müddeti içerisin
de tak'p ve tesbiti için istidanın bir suretinin mahallî müd
deiumumiliğe gönderildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dahilî Nizamnamenin 51 nci maddesine 
göre; Meclise verilecek olan istidaların sahibinin açık adresini 
ihtiva etmesi icabetmekte bulunduğundan muhtevası hakkında 
tâyini muameleye mahal görülemiyen istidanın hıfzına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

26 30 . X I . 1954

(Arzuhal hulâsası : Bakiyei ceza
sının affı hakkında),

Müstedi : Tedbirsizlik ve dikkatsizlikle, idare etmekte bu
lunduğu kamyonla ölüme sebebiyet verdiğinden dolayı; Anka
ra Birinci Ağır Ceza Mahkemesinin katileşmiş bulunan 3. X I I .
1953 gün ve 1953/289 sayılı ilâmı ile mahkûm edilmiş bulundu
ğu 1 sene 4 aylık hapis cezasının; hâdisenin kasdi bir hareket
ten doğmamış bulunmasına binaen affını talebetmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 4 kişinin ölümüne ve
5 kişinin yaralanmasına sebebiyetten dolayı verilmiş olan bu 
hükmün temyizen de tasdik olunmak suretiyle katileşmiş bulun
duğu ve yapılan muamelelerde usul ve kanuna ujnnıyan bir ci
het olmadığı bildirilmektedir.

Gereğ’i düşünüldü : Vekâlet cevabına ve temsilcinin dinle
nen izahatına göre; dikkate alınacak değerde bulunmıyan ta
lep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

27 30 . X I .1954
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Ar/ııhal
No.

Ar/Ailuıl sahibinin
adı, soyadı ve adresi

' J 2 I 4 0 / 2 0 G 2 0  H. 'şat A t i l l â .  .

Ka ı»ak! ı . ‘a Aralı. İ l a 

cı Ahısa oğı ıHaı  n i 

da n.
Küta.lı\'a - l‘'ni('1.

EneÜHK'u karai'i ve ne sebepten verildiği

(Aı-\(h(il hul(h(isı 
h h i  ).

Ifusu.'ii (tf İ(l-

Miistedi : Kendisini çekemiyen bâzı mütegallibelerin tertip, 
isnat ve iftira'^ı yüzünden mahkûm edilmiş bulunduğu 6 ay ha
pis ve 500 lira para cezasımn hapsan infaz edilmiş ve bir sene 
in‘,'ddet'3 Bozcaada’ya sLirg-ün edilme mahkûmiyetinin de infaz 
edilmek üzere bııİTinduğunu beyanla kendisine isnadolunan 
şeyhlikle hiçbir gfına alâka ve münasebeti olmayıp sadece her 
memleket sever g’ibi kendisini seven ve sayanlarm ahlâk ve 
iyilik telkin edecek hasbi hallerde bulunduğ’vnun, yaptırılacak 
tahkikatla dahi isabet olacak bir keyfiyet olmasına binaen; mez
kûr siirg'ün cezasının affedilm esini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Nakşibendî şeyhliği 
yapmak suretiyle 077 sayılı Kanuna muhalefetten dolayı müs- 
tedi hakkında verilmiş olan hükmün temyizen de tasdik ve ka
tileşmiş bulunduğu ve yapılan muamelelerde usul ve k?.nuna 
uymıyan bir cihet olmadı.ğı bildirilmektedir.

Cercği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve temsilcinin verdiği 
izahata gföre; dikkate almacak değerdr) görülmiyen tahp  hak
kında encvimeninıizce tâyini muam.cleye mahal {görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

28 30 . X I .1954

22181/ 20( ) ( )1  jhı-ahinı ’N'aınany 

ıııaz.

A k k a p ı  Malı .  
A d a n a .

(A rz jd ıa l  Inıhhası : ('czaftrnrn a f f ı  
ilk.)

Müstedi : 1950 yılında yapılan muhtar seçimleri sırasında; 
Halk Partililerin tahrik ve ihdas ettikleri bir kavgada kavga
ya iştirak eden yüzlerce kişiden hangisi tarafından vurulduğa 
bilinmiyen bir yumrukla, İbrahim Pulluk adındaki bir şahsın 
gözünün kör olmasına sebebiyet verildiğinden dolayı Seyhan 
Ağır Ceza mahkemesince yapılan muhakeme neticesinde; Sey
han da Demolîrat Parti Teşkilâtlının ilk kurucularından olma
sı hasebiyle karşı tarafça kendirine karşı beslenen hissi infial 
sebebi ile tedarik olunan yalancı şahitlerin beyanına istinaden 
953/76 sa3nlı ve temyizen de tasdik edilmiş bulunan bir hü
küm le; mahkûm edildiği 3 yıllık ağır hapis cezasının arz ettiği 
bu durumuna binaen; affını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : 19 . X  . 1950 tarihin
de aralarında çıkan bir kavgada müstedinin; adı geçen şahıîîn 
gözüne yaımrukla vurarak daimî mâlûliyetine sebep olmaktan 
maznun sıfatiyle; Seyhan A ğır C(îza Mahkemesinde yapılan 
duruşması sonunda, suçu sabit görülerek hareketine uyan 
Türk Ceza Kanununun 456/3 ncü maddeci gereğince 3 sene 
ağır hapis ve 1 000 lira tazminat ödemeye mahkûm edilip ve
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Encümcn karan vo ne sel)ci)ten verildiği

hükmün temyizen de tasdik olunması üzerine 20 . I . 1954 ta
rihinden itibaren cezanın infazına başlandığı; yapılan muame
lelerde usûl ve kanuna uymıyan bir cihet olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve temsilcinin mez
kûr cezanın affını mucip kanuni ve hukuki bir sebep olmadığı 
hakkındaki vâki izahatına göre; talep üzerine Encümenimizce 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

29 30 . X I . 1954

l O S / 1 0 8  l '\' i ‘d i  K a y n a k .

n c i  ]>. A .  Ik.  !'>]. 

K ı ı n ı a ı ı d a m  K d .  vzl).

(Arzuhal hulâsas'i 
lehine dair).

Hususi aj i'ü-

Müstedi : Trakya sınır Kumandanlığı M otörlü Piyade 
Alayı İkmal Bölük Kumandanı odasında; tüfek ve tabancala
rın sicillerini tutup muayeneleıini yapmakta iken dapodan boş' 
olarak ahnıp ve mezkûr odaya getirilirken doldurulan ve dol
durma keyfiyeti getii’en erler taa'afmdan bildirilmemesi neti
cesinde patlıyan bir tabanca ile, bir erin ölümüne sebebiyet 
vermiş olduğundan dolayı mezkûr kumandanlık A sk jri mahke-^ 
meşinin Askerî Temyiz Mahkemesi tasdikından da geçm ek su
retiyle iiatîleşmiş bulunan 2 . X II . 1952 gün ve 52/120 sayılı: 
ilamı ile; 8 ay hapis ve 140 lira ağır para cezasına mahkûm, 
edilmiş bulunduğunu belirterek.

îşbu mahkûmiyet kararının bariz bir hatayi adli ile mâlûl 
bulunduğunu ezcümle : M üdafaa şahitleri dinlenmemek ve 
lehine olan sair delillor toplanmamak ve dolayısiyle müdafaa, 
hakkı ref olunmak, keza bidayeten yaralı vaziyette has
taneye kaldırılan m üteveffa eıin  kendismin suçsuzluğu 
haldanda verdiği ifade nazara alınmamak, bilâkis 
hültmün; depoda boş olarak bulunması normal olan 
tabancaları doldurup bir tanesini koğuşta patlatıp ve keza 
bu tabancaları emniyete almadan maca üzerine bırakarak hâdi
senin vukuuna sebebiyet veren erlerin kendilerini mesuliyet
ten kurtarmak enc;i.5esiyle aleyhte verdikleri şeLadet-e istinadet- 
tırihnesi, ölüm hâdisesinde tıpkı bir ihmal olup olmadığı cihe-' 
tinin araştırılmaması ve hâdisenin vuku bulduğu odada bulu
nan 4 şahıstan başkalarının da gorga şahidi c ’ arak dinlenmesi 
suretiyle ve haksız olarak hüklim olunan bu cezanın kendisini ve 
bütün efradı ailesini maddeten ve mânen peri:-an edeceği ve 
terfi ve tefevvüzünc mâni olacağı göz önünde bulundurularak 
af edilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Hâdise vö 
bozma kaıarm a tebcan ittihaz olunan mezlcûr mahkûmiyet kar- 
rarı müstedinin ifade ettiği şeldide belirtildiliten sonra kararın
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Arzuhal Arzuhal .sahil)inin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Temyiz, tashihi karar ve iadei muhakeme yollarından dahi geç
mek suretiyle katileşmiş bulunduğu ve bu durum muvacehe
sinde Vekâletçe yapılacak bir muamele olmadığı bildirilm ek
tedir.

Ancak, tabancayı getiren erin Siilâhın boş bulunduğunu söy
lememesinin mahkemece takdiri tahfif sebebi olarak kabul 
edilmesi keyfiyeti ile, depoda bulunan silâhların daima boş 
olması lâzımgeleceği ve mahkûmiyetin de bu hali böylece kabul 
etmiş bulunacağı düşünüldüğ’ü yüksek takdir ve ıttılaınıza 
sunulmaktadır.

Gereği düşünüldü: Adliye ve Millî Müdafaii Vekâletleri 
temsilcilerinin. Dâhili Hizmet Talimatının 269 ncu maddesi 
müvacehesinde; müstedi hakkında ittihaz olunan cezanın affını 
mucip bir cihet görülemediği yolundaki mütalâa ve izahlarına 
ve Vekâlet işarına göre; dikkate ahnacak bir değerde görüle-'> 
miyen talep hakkında Encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

30 30 . X I  . 954

1125/1123 llulûsi Dikkaya.
Bahariye Mah. N o: 
Tire.

(Arzuhal hulâsdsı :J/usıısi af (<ıU 
hi h(i1;kındmn).

Müstedi : Kore Türk Savaş Birliğinde hizmeti askeriyesi- 
ni ifa etmekte iken ve istirahatlı bulunduğu bir sırada ve arka
daşlarından birinin; kumandanlarının emirleri hilâfına yapmak 
istediği atışa mâni olmak maksadiyle tabancayı elinden almak 
isterken patlaması ile diğer bir arkadaşının ölümüne sebebiyet 
vermiş olduğundan dolayı bigünah olarak verilen 8 aylık hapis 
ve 100 lira ağır para cezasının affını dilemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Tedbirsizlik 
dikkatsizlik, emir ve talimata riayetsizlikle ölüme sebebiyet 

verme suçu sabit görülen müstedi hakkında müttehaz mezkûr 
mahkûmiyet kararının, kendisinin temyizi üzerine Askerî Tem 
yiz Mahkemesince de tetkik ve tasdik olunmak suretiyle kesbi- 
katîyet eylemiş bulunduğu bildirilmektedir.

30 . X I . 1954 tarihli ve Adliye ve Millî M üdafaa vekâletleri 
temsilcileri Ceza işleri Ba?muavim Cahit Uluğ ve Askerî A d a 
let işleri Reisi A rif Onat’ın huzurları ile yapılan toplantıda, ad
ları geçenlerin; cezanın affını mucip bir cihet olmadığı yolun 
daki beyanları dinlendikten sonra,

Gereği düşünüldü : Kabule şayan görülmiyen talep hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

31 30 . X I  . 1954
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1:î55/1353
252/252

Arzuhal
No.

Fil(riye Domir. 
i)örtkuyuda Kahve
ci İshun eliyle. 
Kasımpaşa-îstanbul.

Arzulial sahibinin
adı, soyadı ve adresi bi’ieüınen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Oğlu Yusuf 
I)emir'İ7i cczasmm affı hakkında).

Müstedi : Ailesinin gayriahlâki hareketlerini duyması üzeri
ne kıtasından firar ederek memlekete gelip ve boşanma dâvası 
açtıktan sonra tekrar kıtasına dönen Oğlu Yusuf Demir hakkın
da müttehaz mahkûmiyet kararının cehaletine bağışlanarak ken
dilerinin de onun bakımına muhtaç ve yaşlı bir durumda bulun
malarına binaen ref’ini, dolayısiyle cezasının affını istemek
tedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : îzin tecavüzü 
ve askerî eşyanın ziyama sebebiyet vermek suçlarından dolayı 
mahkûm edilmiş bulunan müstedi hakkındaki 10 ay 10 günlük 
mahkûmiyetin Askerî Temyiz Mahkemesince de tetkik ve tasdik 
olunarak katileşmiş bulunduğu bildirilmektedir.

30 . XI . 1954 tarihinde Adliye ve Millî Müdafaa vekilleri 
temsilcilerinin huzurları ile yapılan toplantıda,

Gereği düşünüldü ; Kabule şayan görülmiyen talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

32 30 . XI . 1954

103G4/15287 Raşit Uğurlu.
1 ;)80()/14760 11 v. Kuvv^etlori. 
21778/20262 IIv. ts. Servis Tabu

lu t s. Kd. Yzb. 
^Jazionıir - tzmir.

(Arzuhal hulâsası : Disiplin ceza- 
sıııtn affı hakkında).

Müstedi : Yüksek tahsil yapma imkânını selbeden 1939 tari
hinde almış olduğu 28 günlük bir disiplin cezasının, bu tarih
ten beri mütaaddit tarihlerde çıkan Af kanunları muvacehesin
de tetkik buyurularak; bu imkânın kendisine temin olunmasını 
istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Harb Akade
misi Kumandanlığının 29 . IX  . 1939 gün ve 3 ncü Şube 758 sa
yılı Karariyle; Askerî Ceza Kanununun 162 nci maddesinin a 
fıkrası gereğince 28 gün oda hapsi cezası almış olan müstedinin; 
D 38 Harb Akademisi Talimatının 67 nci maddesinin sarahati 
karşısında ve halihazır tatbikat muvacehesinde Harb Akademisi 
giriş imtihanına kabulüne imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve mezkûr cezanın ahi
ren yürürlüğe giren 5677 sayılı A f Kanununun dairei şümulü ha
ricinde bulunduğuna göre; talep hakkında encümenimizce tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

33 • 30 . XI . 1954



21300/19792 Necati Erbil. 
21776/20260 Karayolları Makine 
21488/19979 Grup Am irliği E v

rak Kayıt Memuru. 
İskenderun.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

—  2 2

E-.ıeümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
lebi hakkında).

Hususi af ta-

Müstedi : 1951 yılında askerlik vazifesini ifa etmekte iken; 
pederinin vefatı münasebeti ile yapacağı mezuniyet talebinden 
ümitvar olmadığı için; 3 ay 2 gün müddetle firarda kalıp ve 
kendiliğinden kıtasına teslim olmuş bulunduğundan dolayı; 39 
ncu Motörlü Topçu Alayı Askerî Mahkemesi tarafından hak
kında verilen, 3 ay 10 günlük hapis cezası ile, yeniden askerlik 
yapmasına mütaallik mahkûmiyetinin; işbu fiilî acemilik devre
sinde ifa etmiş bulunması ve 13 ay müddetle gönüllü olarak 
Kore savaşlarına katılmış olması bakımla-rından affını istemek
tedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
mezkûr karara karşı vâki Temyiz talebinin de reddedilmiş bu
lunduğu ve bu baptaki kararların gönderildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Temsilcilerin; yaptıkları açıklamaya ve 
müstedinin cezasının affını mucip kanuni bir sebep bulunmadı
ğına dair olan mütalâalarına göre; talep hakkında encümeni- 
mi2ce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

34 30 . X I . 1954

Reis 
Konya 

l̂. F. Ağaoğlıı

Mazbata Muharriri 
Y erine 
Kâtip 
Elâzığ 

Toker
Ç a n k ı r ı  

T. Akyıunı
K r z in c a ı ı  

T. Scnocak

Seyhan 
S. Serce

S i i r d  
S. lîedük

S iv a s  
/l. Doğruijol

Z o n g u l d a k  
N. Diken



n’-îZıı3 ---

r)179/4932
1942

Arzuhal
No.

T903/TG50
1945

• «̂52/5435
1947

12269/11253
1949

197:5/1952
194:'.

•")0S7/4717
1947

1346/1280
1939

1409/1:’,43 
1939

1535/1 ;U8 
1940

1543/1476
1940

1677/1601
1940

Kifat Kırtay. 
Manastır (loçnıenleı- 
Mah. Nü : :’,9.
İzmit.

Aleksandır Kui'teli., 
l>olu So. No ; 39. 
r>eyoğlu - tslanhııl.

İsmail Köker ve ar. 
Mahrc(,* yoktur.

İsmail Ayas ve ar. 
Kurtuluş Mah.
Savur.

İzzet Kai-asan. 
Edebey Köyünde, 
înegöl.

Hüseyin Tartıeı. 
Şehi’tmei' Mah. Eski 
(ledikii Çavuş. 
Antalya.

Krvmil Çıplak.
Dabak Cemiyeti 
Başkanvekili Dabak- 
hane Mah.
Simav.

Süleyman Kuea. 
I'ayram Köyünde. 
Vezirkö])rü.

Rasim Ekin, 
llasankeyf Eski Na
hiye Müdürü.
Siird.

liekir Ulut ok ve ar. 
Muhtar Erbaa Kö
yünde.
Mahreç yok.

Kadri I^ayaal]). 
Küçük INIustafapaşa 
Mah. Kuyu So. No : 
9.
Haliefeneri - îst.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

103D sonesinden Sekizinci Devrenin sonuna kadar encümsni- 
ınize g'einıiş elan arzuhallerden yandaki listedö taiıh ve numa
raları vc şikâyetçileri yazılı arzuhaller, vaktinde alâkalı vekâ
letlere gönderilmiş ve birkaç defa tekidedilıniş olduğu halde 
cevap verilmediği kayıtların tetkikinden anlaşılması üzerine 
son olarak 5 . V I I . 1954 tarihli yazımızla tekrar tekidedilmiştir. 
Bu gazım ızda, bu arzuhallerden zayi olanlar varsa bunların da 
ayrıca bildirilmesi istenmiştir. Başvekâletten, Sıhhat ve îcti- 
mai Muavenet, Devlet, İktisat vg Ticaret, Ziraat ve Maarif 
vekâletlerinden cevap verilmiştir. Bu ccvaplara göre umumi
yetle bu işlerin tr.sfiye edilmiş ve isteklerin yerine getirilmiş 
ve Maarif Vekâleti binasının yanmış oiraasından dolayı da bu 
vekâletteki arzuhallerin yanmış olduğ-u anlaşılmış bulunduğun
dan ve her hangi bir vekâletten bir arzuhal bulunup gönderil
diğinde tetkik edilerek ayrıca karara bağlanacağı da göz önün
de tutularak diğer vekâletlerin cevabını beklemeye lüzum g ö 
rülmemiştir.

.Abradan uzun seneler geçmiş olmasma rağmen sahipleri ta
rafından takibedilmemiş olması da bunların vekâlctlerce istek
lerinin yerine getirilmiş ve tasfiye edilmiş ve böylece bu arzu
hallerle yapılmış olan şikâyet ve müracaatların hukuki kıym et
leri kalmamış olduğunu göstermektedir. Müştekilerin Teşkilâtı 
Esasiye Kanunumuzun 82 nci maddesi gereğince yeniden şilcâ- 
yet ve ihbar hakları da her zaman mevcut ve mahfuzdur. Bu 
sebeplerden dolayı mezkûr arzuhaller hakkında halen muamele 
tâyinine mahal olmadığına kar?.r verildi.

Karar No. Karar tarihi

35 23 . X I . 1054



Arzuhal
No.

1782/1700
1940

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Zihni Vural. 
l>irinei okul 
öğretmeni. 
Bitlis.

Bas-

19:55/1845
1940

1975/1880
1940

Faik Çetin, 
lîelediye Zabıta Baş- 
memuru.
Menemen.

lîayranı Akyol vo 
ar.
Kışla Cad. Dükkân 
sahipleri.
Malatya.

2058/1960 Hüseyin Okyay. 
1940 Jandarma Onl)aşısı.

Reyhaniye - Antak
ya.

2059/1961
1940

2465/2.352
1940

2625/2502
1940

27Kİ/2586
1940

2728/2596
1940

27:55/260:}
1940

Kemal Çizenmıh. 
Jandarma Onbaşısı. 
Reyhaniye - Antak
ya-

('emal.
İhtiyar Heyeti Ka- 
rahöyük Köyü. 
Eskişehir.

Ahmet Dicjmen. 
Muratpaşa • Mah. 
Tamburi Cemil So. 
No : 41.
Aksaray - İstanbul.

Süleyman Yıhnaz. 
Deniztamı Köyünde. 
Erzincan.

11. Ön)er Erim.
2 :3. Tüm. Sy. Sıh. Bl. 
Yzb. As. Pos. No : 
1223.
Edirne.

Mehmet Dağpezen. ' 
Cirikpınar Mah. 
Malatya.

Arzuhal
No.

- 24 —

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

2745/261:3 Kıza Bubel.
1940 Eski Nül'n^i Memu

ru Eminitttin Mah. 
Rize.

2746/2614 Osman Özet,
1940 Aşağı mahallesinde. 

Kınık-Bergama.

2905/2767
1941

Remzi (Jüleryüz. 
Kasımpaşa Kurtoğlu 
S. No. 4.
İstanbul.

2982/2793 Ramazan Terlemez. 
1941 ve ar.

Cedit Mah.
Karaman.

3027/2882 Hatice
1941 İrgat pazarında M ol

la Feneri Çilingir 
S. No. 60/62. 
Çarşıkapı-lstanbul.

Servet Yalçın. 
Hususi Muhasebe 
Varidat Memuru. 
Artvin.

Sabri lltekin.
Harita Üsteğmeni. 
Genel Müdürlük 
Topografya §. Hari
tacı.
Ankara.

2113/2960 Ali Kuşçu.
1941 Eski Ayniyat Me- 

muriL 
Maraş.

3138/2982 A li Buzbay.
1941 Baytarbaşı Mah. 

Darende.

3145/2989 Emin Ç iv ici 
1941 Nakipağa Mah. 

Gördes.

3099/2947
1951

3106/2954
1941

Arzuhal
\o.

316:3/3007
1941

320:5/3045
1941

3204/3046
1941

3239/3079
1941

3312/3149
1941

335:3/3190
1941

3:578/3214
1941

Arzuhal sahibinin
a<Iı, soA’adı vo adresi

3403/3239
1941

3406/3242
1941

:5452/32 85 
1941

3497/3329
1941

Fikriye Baltacı 
Asker bakkal eşi 
1077 No. lu Paviyon- 
da.
Erzincan.

Selim Demir.
Yeni çarşı No. 20 
Erzincan.

Vasfi Ede.
Küçük Muştafapaşa 
Haraççı S. No. 34. 
Ilaliç-lstanbul.

Mehmet Dağgezen. 
Çirikpınar Mah. 
Malatya.

Tahsin Resin.
Şişli ^Pahsil Ş. Tah
sil kâtibi.
İstanbul.

İsmail Gürel.
Alaçatı.
İzmir.

Ümmügülsüm Türk- 
oğlu.

Odabaşı Şeyhusa- 
mettin S. No. 23. 
Şehremini - İstanbul

R ifat Telgeze. 
Kuşdili Çayırı Ana
dolu Canbaz Kol. 
Kadıköy-lstanbul.

Şevket Katıreıoğlu. 
Niğde.

Nusret Temirçin ve 
ar.
Yukarı Mah. 
Avanos.

Abidin Zorel.
• örezdibak civarında 

bakkal Cumalı eliy
le.
Adana.



:5r)()9/:}4(lO Salih Bayburt.
1!)41 I hislisi Muhascl)e 

Varidat nıeıuuru. 
Çoruh.

‘{()()()/;)4:}7 Nokta.
1!)11 Mürüvvet Kı/ı.

Keınerkaya Mah. 
Trabzon.

Ar/,ulıal Arzuhal  salıibiniıı
No. adı,  soyadı ve adn' si

;5(;r)7/:us7
1!)M

UG74/:{;")()4 
li)4l

:i(;!)4/:5;V20
1941

:W(i:5/:Ui7!)
1941

:^808/3()84
1!U1

:}!> 13/^724 
1941

:’>927/;i7:57
1941

:5998/:}80()
1942

4105/;’>905
1942

42rî4/4029
1942

l<\'rlıal Susan.
I\aı-a1iu köyünle. 
Osmaneli.

Hüseyin Keskin. 
Kasanla köyünde. 
I’ ayburt.

fsıııet Aydo^. 
Sankı^la öğretmeni 
Sivas.

l̂ âzıl düzey.
Maai'if Müdürü. 
Çoruh.

Ahmet Sönük. 
lU'lediye V aıidat 
Bairesi eski ceza kâ 
tibi. 
tzmir.

I'iŞref Arıkan. 
Şa])hano Nahiyesi. 
Gediz.

Şâmil lIa.<jimoğlu. 
Taraftar So. No. :5 
Sarıyer - Istanl)u1.

S. (îüney.
Mahallak Mümessili 
İjapseki.

A. Kmektaı- ve ar 
Muhtar
Kızılca Köyünde 
Antalya.

M. Ercun ve ar. 
l'elediye Memurla 
dan.
Amasya.

Arzuha l
No.

—  25 —
Arzuhal  sahihinin

adı,  soyadı  v(' adresi

42:’)7-/40:52 Isa Haindi ve ar. 
1942 r.ah^eci esnal'ından. 

M araş.

4 :n 2 /4 !.■)(; 11. Hüseyin Şensu. 
1942 Kasımpaşa Mah.

Hususi İdare Eski
lahsildarı.
r>ozöyük.

4:}S4'41(58 İ. Hakkı Yefiiin. 
1942 Darülacez(' Karanli- 

na dairesinde hasla 
şoför.
Şişli - İstanbul.

Arzuhal
No.

Arzuhal .sahihinin
adı, soyadı v(> adresi

4444/4228
1942

4r)84/4:U)9
1942

4(i9:’./44(il
1942

4780/4547
1942

490()/4n()(5
1942

4949/4708
1942

4999/4757
1942

^Makbule Kazar. 
Yeldej^irmeni A yrı
lık Çeşme So. No. 
140.
Kadıköy - İstanbul.

Veli Kara mı ısa. 
rîündofîdu Mah. Es
ki lstanl)ul (''ad. No. 
54.
ljülelmrg:az.

Pakize Onur.
Adliye Zabıt Kâtibi 
l'^ıhri (îülse yanın- 
ıda.
Tokad.

Hakkı Altiok.
Meyve Se.bze Hali 
Kontrol Memuru. 
l.stanbul.

(lalij) Akın ve ar. 
Zara - Sivas.

llahib Çakmaklı. 
Danzuk Köyü Muh 
tan.
Aşkale.

Dursun Alos. 
Yoncalık Köyü muh 
tan.
Aşkale.

5001/4795
1942

50()2/481î)
1942

5178/4!)31
1942

14050/i:n85 
1943

1245/12:55 
194.‘?

171()/1701
vm :\

18()4/1847
1943

2121/209!)
1943

2270/2248
1943

Uaki Vıldnnn. 
h]r};emansur Köyü 
Muhtarı.
Aşkale.

Ferit, Çöker. 
Karşıyaka ('ad. 1700 
No. 23().
İzmir.

İshak Şişeci ve ar. 
(İüecükapısı Meyve 
ITalinde ‘Komi.syon- 
eu.
Erzurum.

Hüseyin Sarı, 
lîasihpaşa Mah. Sa
ray arkası Oad. 
Kadıköy - İstanbul.

Temel Topal ve ar. 
Aşağı Mulaka K ö
yünde.

2421/23!)})
1943

Süleyman Almaca. 
Karacalar Köyü. 
Kmirdağ - Afyon.

Keçe]) Yanardağ ve 
ar.
Besiler Mah.
Niksar.

Mahmut Zeybel. 
Altundağ Mah. Tel
sizler civarı No. 1004 
Ankara.

Mehmel Köroğlu. vo 
ar.
Ismetpaşa Nahiyesi 
Mecidiye Köyünde. 
Eskişehir.

Müzeyyin Tüze.
Yeni Mah. (ie(̂ *it. 
Sok. No. 1.
Çankırı.



:6 -

2632/2609
1943

2660/2635
1943

Arzuhal
No.

2661/2636
1943

3424/338G
1943

3645/3604
1943

3772/3728

4130/407U
1943

4458/4404
1944

4642/4573
1944

5059/4î)67
1944

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adi';\si

5302/5193
1944

Reşit Balat ve ai'. 
Halk namına.
Urfa.

]\Iehnıet Keskin po- 
lat.
Haydarpaşa İbra- 
himağa Çeşme No. 11 
Kadıköy - İstanbul.

Durmuş Özkan. 
Ticaret Odası Tah
mil Bürosu Memuru. 
Adana.

Ali Rıza Büyüktiis;lı. 
'Peçe Mah. Xo. 135. 
Burdur.

Kadri üstünses. 
Muradiye ]\Iah. Der- 
vadik So. No. 34. 
Beşiktaş - İstanbul.

Ali Çamlar, 
inhisarlar memuru. 
Beşiri.

Mehmet Keskinj)ol at. 
Ilaydarpaşa Ibrahiın- 
ağa (̂ e.şme sırasında 
No. 11 
İstanbul.

K. Elibol ve iM. !'ii‘- 
ten ve ar.
Muhtar.
üveeik köyünd(\ 
(Jeyiklik - Ezine.

x\.hmet Kızılırmak. 
(\‘za Evinde.
Kar^ı.

Mustafa Yürümez 
ve ar.
Muhtar.
Çiftlik köyü.
Silifke.

Nuri ipek vc ar. 
Alaca kazasında. 
Çorum.

64S4/G285
1945

Arzuhal
No.

6705/6499 
1 !)45

0724/6518 
1945

7111/6885
1945

7233/700')
1<)45

72f)3/705!)
1945

7468/7228
1945

7560/7317 
1945

7745/74i)B 
1 !)45

7959;7704
1945

2733/2530
1947

8121/7861
1946

8248/7981
1946

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı vc adresi

İbi'ahinı Zi'vİK'k. i 
Hakli-n Bucak Iuul! 
Miuiıtai' vekili.
Çal.

Osman N'vlim Bcci.tı. 
llocahamza Mah.
No. 10.
( i('libolıı.

('elâl Sanka.\a. 
Soi>ukkuyu'da sel)z<' 
i)i.staninda.
Ankara.

1

Müslüm 1 incel. i 
Kindii-ali köyünde 
Bozova.

Faik Anh.
Etemoğlu.
Egri'lir.

.Musa ivazım Somun- 
cuoğiu.
Kızılminare Mah. 
Aksaray - Istaninıl.

Erden I. _
Oizr('.

Abdullah Telli. 
İmamoj^iu Mah.
I )ivriki.

Emiîie (îü lcf v(> ar. 
ilükümcî ('ad. Mek_ 
tep So. No. 11 ,
İvarial - İstanbul.

I )('llaluşağı köyü Ih- 
tiyai" II(‘veli.

Fek('.

Fevzi Yılmaz. 
Camiikebir Mah. 
AfihaİK'('ik.

Yu.suf (’^ztürk. 
Yıldızeli köyünde 
Vıldızeli.

8272/8005 Oadır Sabuncu.
1946 Oizre.

8474/8205 Niyazi Bildin.
1<)46 Toı>cııoğlu Mah. Brz- 

öK'en So. No. 21. 
Erzurmi!.

8885/8601 
i 94l)

llasanlı köyü İhti
yar Ii('yelinden.
(i edik.

8 !) 18/8633 S. B. M. den.
1946 ll<>'in.

49!)/380 Şc'rei' Kai'aman ve 
ar.
Yaka ktiyünde. 
Başmak(;ı - Dinar.

1015/881 Uasim Ivanlı.
1!)46 11765 Komutanlul'i 

karargâh erh-rinden.

1925/1753 Ahmet Avcı ve ar.
1947 Batami köyünde. 

Ordu.

22(;0 '2020 M('hmet Asri.
1917 Alldede Mah 4. So. 

No. 114.
Adana.

2218/ 20:’.8 Hakkı .Akbulut ve 
1947 ar.

D(‘ liilyas bucajî'i ( 
il. 1*. I’.aşkanı. 
Sarıkışla - Sivas.

2301/ 2118 Mehmet Sanal.
1947 Özel idare eski ,9,ellr 

memuru.
İslâhiye.

2391/ 2202 Mehmet Sanal.
1947 özel idare ü ’ lir me

muru.
Islfıhiye.

2654/ 2452 ilasan I'.aleı.
4319/ 4005 r>ağdatlı Mah.

1947 Rize.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin '
No. adı, soyadı ve adresi |

•)07r)/ 2869 M ahmut A yata ve 
1947 ar.

M eydan ıMah. 
liireeik.

•’ İ2 ()/ 2914 M ehmet l^anal.
1947 Kski ()zel idare f>-e- 

lir memuru.
İshlhiye.

•jJ4(;/ 2939 M ustafa Turuzkan 
1947 ve ar.

K ayrakkeseli köyü n 
de.
M ersin.

• );•!).■)/ :518:} A lunet A yd ın  ve a ı. 
1947 K'öseli k(>yünd(‘n. 

Kara a 11 - lialâ.

:U0:’, /  :J191 İbrahim  A ydnı.
1947 Saı-ımazı köyü  m uh

tarı.
D örtyol.

34o()/ 8221 A hm et Soysal.
1î̂ 47 ILızıreavuş Malı. V o- 

dina ( ’atl. l^'ırın S. 
No. 2
Ilalic^'lcuv^ıi - Istan- 
bul.

;İ584/ 3.5G2 Halil Ijizmeei.
İİ)47 Belediye Mecli.si liajj- 

kanı.
Yalvae.

3945 / 3GG9 Sami A kın ve ar. 
1947 B irecik . .

4062 / 30G9 Dursun SeviiK̂ * Mulı-
1947 tar.

Dun-unözü köyü Ka- 
dı§ehiri - Çerek. 
Y ozgad.

1487/ 1330 II. A li Dağılmaz. 
1 )̂40 Selâm sızlar Cad. No. 

173
ts k ü d a r  - İstanbul.

1213/ 101İ9 
194G 

4325/ 4011
1947

4204/ 38!)7 
1<)47

Arzuhal
No.

4:574/ 4059
1947

45G!)/ 4241
1947

4892/ 4533.
1947

5235/ 4853
1947

Arzuhal sahibinin j Arzuhal
adı, soyadı ve adresi  ̂ N(>.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Remzi Turhal. 
Posta No. 79 
Adana.

559G/ 5199
1947

599G/ 5571
1948

llasan l^-^ün.
Kümbet köyü *\lü- 
mî'ssili.
Arpa(;ay - Kars.

Kdip Ayalp.
Hava Kuruum 
kanı.
Birecik.

Mehmet Çaliij ve aı-. 
Do“ U Malı.
Mecitözü - (Jorum.

A. Maıana ve ar. 
Kkrik köyünde.. 
Mecitözü.

İMehmet ( ’emal (îök- 
akar.
Muratjnışa Mlı. Muh-j 
tan.
lOrzuıum.

Sadık (ür^in. 
Değiı-menli 
Muhtarı.
Akseki - Antalya.

Ahmet Yılmaz.
ilacılar bucağı 

Aşağı Malı..
Kayseri.

G349/ 5909
1948

6494/ 6044
1948

İhsan Yıldıı-.- 
.landarma Er Oku
lunda yüzbaşı.
Erciş.

Halil Kocabıyık ve 
ar.
Muhtar Bozyaka kö
yünde.
Mudurnu.

7230/ G741
1948

7853»/ 7294
1948 ■

8138/7550
1948

85()4/7943
1948

9494/87()l
1949

9G0/90G9
1949

î)922/9128
1949

10552/î)()58
194!)

105G1/9GG7
1949

10G()1/9<02
1949

11192/10255
1949

11478/10513
1949

Tcberrük köyü uh- 
tarı.
Malkara.

Mehmet (lüneş. 
( ’aıııiikebir Malı. 
Niksar.

Bozka>a İhtiyar
11 (‘yet i.
Mudurnu.

Ahmet Kıldıdan. 
v(' ar.
'l'üccar.
Bayburt.

Mustafa Şimşek. 
Haspek Köyü Muh
tarı.
Akdağmadeni.

Tahiı- Onuk.
Niski Belediye l’ a*?- 
kanı.
Şii'iıak.

iîifat Koçak.
Eı-siz köyümle. 
Erzurum.

I. K. Tej)e ve ar. 
lUulak köyüınh'. 
Mucur - Kırşehir

rm um  Manavcılar 
Dei'iıeği liaşkanlığı. 
ist;!nl-ul.

Ayşe özf>'ürel. 
(,\ımhuriyet Cad.
No. 8 IJmurbey M. 
Ödemiş.

Rıza Özçelik. 
Halktan.
Karakurt.

Ali Uzun ve ar. 
(îençlik - Ankara.
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Arzulial Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi
Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

11778/10791 Saime Yasak.
1949 Hal meımırhınndan. 

İstanbul.

1989/10983
1949

12034/11027
1949

13152/12100

13597/12530
1949

13984/12873
1950

13998/12887
1949

Haydaç Gülsoy.
Yeni köyde.
Ereğli - Konya.

Abdürrahnıan.
Eski belediye mu
hasibi.
Anamur.

Mehmet Tunç. 
Karabalar köyünde. 
Kırklareli.

Cüce tsmail ve ar. 
Kamyon sahipleri. 
İnegöl.

Mehmet özcan  ve 
ar.
Yerli köyü halkın
dan.
Tarsus.

Kasım Demirel. 
Kalıçlar köyünde. 
İmranlı.

14143/13019 Mehmet Sümer.
1950 D. P. İdare Kurulu 

Başkanı.
Afşin.

315/288 Ahmet Ülgen. 
14223/13089 Belediye itfaiyesin- 

1950 de No. 164.
İsparta.

14258/13120 Sayit Mehmet Sü- 
1950 mer.

D. P. İlce Başkanı. 
Afşin.

14361/13212 Behire Kiremitçi. 
1950 Merkez kasabası 

halkından.
Eceabat.

14403/13254 Mehmet llter.
1950 Cumhuriyet Mah. 

Şirnak.

14503/13342 Hüseyin Zireker. 
1950 Altıparmak Cad.

Dipçeşme So. No. 3. 
Bursa.

14674/13494 Mustafa Çelik ve ar.
1950 Akvaniye bucağında 

Suşehri - Sivas.

14730/13544 Muharrem Tunalı.
1950 Cumhuriyet meyda

nında bakkal. 
Eceabat.

14949/13728 Ali Yurdakul.
1950 ve ar.

Halktan.
Yusufeli - Oğdem.

14981/13756 Halil Çakır.
1950 ve ar.

•Kavun müst.ahsılla- 
rı.
Zara.

15037/13802 Salih Avcı.
1950 Postane So. No :11, 

Eceabat.

15039/13804 A. Direl.
1950 ve ar.

Çiftçi bostan müs- 
tahsılları.
Bayııulır.

15040/13805 C. Uz.
1950 ve ar.

Arıkbaşı köyü bostan 
müstahsili arı. 
Bayındır.

15043/13807 Mesut Uluşahin.
Mektep So. No : 1. 
Silivri.

Arzuhal
No.

15044/13808
1950

15056/13819
1950

15063/13825
1950

15081/13838
1950

15087/13844
1950

Selçuk İnöm.
Kavun, karpuz müs
tahsili.
İzmir.

H. Türkân, 
ve ar.
l^eylik köyünde. 
Karacabey - lîursa.

Mustafa Aydın. 
Halktan.
Yusufeli.

Yusuf Yüz. 
Kemalpaşa Mah. Te- 
]>e 6 So. No : 12. 
Eceabat.

Süleyman lîaşkurt. 
Kavun, karjmz nıüs- 
tahsılları.
Yeniköy - Subaşı. 
İstanbul.

Ai'zuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

15088/13845
1950

15101/13856
1950

15145/13895
1950

15176/13220
1950

873/867
1943

Ş. Öngöy. 
Uzunköprü 
köyünde. 
İstanbul.

Sâdırlı

Muhittin Kiremitçi. 
Merkez kasaba kö])- 
rübaşmda.
Eceabat.

Zervizkol köyü muh
tarı, 
ve ar.
Yusufeli.

Mehmet Kömür, 
ve ar.
Tüccar.
Erciş.

Durmuş Özkan. 
Ticaı-et Odası tah
min memurlarından. 
Adana.



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

1505/1493
15584/15.377

1943

‘-î427/‘24n4
1

Tr)40/730:} 
1 ‘)45

770,(1/7444
1945

“fî)4/773H 
I î)45

«<İ74/S3î)0
194G

;>143/29;î()
lî>47

0731/(;i>77
1949

Oeliil A k d a ğ .  
vv aı-.
(Jayır jjehri halkın
dan.
Boğazlıyan.

Hüseyin Oyman. 
Vüoeali M ah. 
Siverek.

II a lil .
Heşirii halkından. 
Oiresun.

Mehmet Kaya, 
ve ar.
Yüksek köyü Malı, 
liergaına - Zeytin- 
das-

Döne Şahin, 
('uınhuriyet Mah. 
Suru(; - lirfa.

A rif Hikmet Hilgi(j. 
ön  (\>heei Dilim 
So. No : 48.
Ankara.

I’Vhnıi Kreeken. 
istiklâl îlkokulu 
lîaşöğretnıeni.
^ile - Tokad.

Ömer Kaya, 
ve ar.
Ralkapan Han. tske- 
le yükeüleri. 
İstanbul.

T8(M)/724:) İsmail özen. 
1948

:H11/3247
194]

4049/3854
1942

ve ar.
Dede Ohta köyünde 
Tokad.

Mehmet Galip llter. 
Eski Belediye Reisi. 
Kigil.

C'afer Çelik ve ar. 
Tüney Köyünde. 
Çankın.

Arzuhal
No.

-  ^  -

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

4091/3891
1942

4213/4008
1942

5120/4874
1942

1040/1037
194:’>

3578/3537
194:5

3907/3860
1943

4070/4021
1943

4194/4142
1943

4209/4157
194:̂

5138/5041
1944

Ali Bilgen.
Muhtar, Satılar K ö
yünde.
Çankırı.

Cafer Çelik ve ar. 
Tüney Köyünde. 
Çankırı.

Polnt Türedi.
Büyükkabaea’da.
Uluborht.

Mustafa Tosyalı. 
Kocaabdi Mah. !>a- 
yazit So. No : 25. 
Antakya.

Ali Pozraz.
Oarp Linyitleri De- 
ğirmisaz işletmesin
de.
Kmet - Kütahya.

Yasova Kskinazi vç 
ar.
Beypınar Kampında. 
Sivrihisar.

Fahrettin Poker, 
ikamete Memur. 
Çankırı.

A li Akgöz. 
Mehmetali Paşa Han 
Oda basısı.
Karaköy - Galata.

Mehmet Öztürk. 
Unkapanı Atlamata- 
şı Mızırbey (.^amii 
So. No : 8. 
tstanbul.

Sezai Sipahibaşı. 
Orta Mah. Ulus Oad. 
No : 38.
Adapazarı.

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

5257/5152 Kmini Vezir.
1944 Yüksek Dolap Mah. 

151. So. No : 54. 
Adana.

5259/5153 İsmail Karaimlut. 
1944 Yakacık Köyünde, 

lîaglım - Ankara.

5303/5194 Muhittin Hrsin.
1944 Karai)inar Köyünde. 

Bartın:

55B9/5441 llâmit Rakunt.
1944 Üniversite Muhase

besinde memur, 
tstanbul.

5795/5()()4 Hüseyin Karakulluk 
1944 Çengeller Köyünde. 

Yenice - Devrek.

59()l/5325 Ahmet Ayhan ve 
1944 ar.

Adatepe Köyünde. 
Küçük kuyu - A yva
cık.

()10f)/59(i8
1944

()281/()09(i
1945

70H6/()848
1945

7184/6958
1945

4748/7207
1945

7951/7696
1945

Haşan Akın. 
Hakistun Köyünde. 
Kiği.

Vahap llamurabi. 
Ferah So. No : 75. 
Üsküdai' - tstanbul.

Rifat özdem ir ve ar. 
Kâtip Mah.
Kgridir.

Hüseyin Demirci. 
Akça Köyünde. 
Karapınar - Bigadiç.

Gemil Kızıltan ve 
ar.
Bayramiç.

Kadri Ercişlioğlu. 
Tura npa zarı Sahibi 
Tevfik Turan eliyle. 
Erzurum.
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Arzuhal
\o.

2T72/1094
1947

;U5(K)/;5:]7H
1947 

(İ099/5G()8
1948 

103()4/949H
1949

*:',97:V3()9îî
1947

120()/10()2
1946

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı vo adr(\si

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Nûzıın El ve ar. 
Orta I>ayındır K ö
yünde.
Şabanözü.

Niyazi ilakyonıoz. 
Ak Köyünde, 
(üresun.

11450/10488 Şakir Vılınaz.
1291 G/l 1870 J lacıbcktaş'm JI;ı-

1949 sanlar köyünde. 
ICırşehir.

12627/11590 Burhan Savaşyar ve
1949 ar.

I). I). V. Ilasılal Da
iresi ıiK'inur adayı. 
Ankiii’a.

4^9.‘V4077
1947

4616/4286
1947

5829/5416
1947

8842/8194
1948

9373/8653
1948

Yaşar Nayramlı.
Ka rayusuf K öyü n - 
de.
Rdirne.

Kınsalinur ve Müş- i 
fika. I
Serencebey Yokuşu 
No : 53.
P.eşiktaş - I.stanbul.

Emin Taşdemir. 
Talağ’areik Köyün
de.
Kars.

İbrahim Güneş.
İlce Malmüdürü. 
Mudanya.

Yusuf Ziya Allutur. 
Ereğli Kömür îşlct- 
mesi ]\Ierkez Hasta
nesinde Ambar Mo. 
Ereğli.

Jli'l'ik üeer.
Anadolu Oteli 
N’o. 19.
Diyarbakır.

Ömer Şakınan. 
Abdülâziz Mah.
91. So. No. 20. 
Konva.

13794/12709
1950

15587/15320
1943

2493/2470
1943

Nuriye Kılu-, 
Kurluln;^ Mah. Ak 
demir So. No. 4. 
Ankara.

Aziz ({ebeli.
Iksil’e köyüıuh'.
Arae.

İbrahim (')kteın. 
Topka])i hariei Tak- 
k('f‘i!er Davul))aşa 
(^ad. No. 8 .
İstanbul.

Salih (ı'üv('iı.
Siptoro köyünde. 
Bayburt.

Aliye ( ’)ztan.
İv on ya ’n 1 n K a ı-a ir a n 
kazasından jandarma 
ei'i Abit (")zkan’ın
(*Şİ.

Mudurnu.

115275/15009 Hidayet Şirin.
1943 Rıhtım Cad. No. 13.

Haydarpaşa - İstan
bul .

5457/5064
lî)47

5491/5248
19-12

1783/1766
1944

Arzuhal
No.

Arzuhal sahi’ninin
adı, soyadı ve adresi

3 /3
1943

1045/1036
1943

Neemi Ulas.
(.'eza Evinde .
Van.

Baha No^^aıı. 
Tütüncü Adnan ()z 
eliyle.
Tire.

61 i 6/5978
1944

6330/6143
1!)45

6779/6765
1945

8838/8554
1946

8î)29/8643
1946

1549/1390
1946

2014/1840
1947

22(;6/2086
1947

3092/2386
1947

6575/6120
1948

8336/77v
1948

II. Tüm. As. Ceza 
Evinde mevkuf 18. 
Alay 2. Tb. 7. Bl. ('!■- 
lerindeii Mehnu't 'in 
babası.
Siird.

I''uat <.')nler.
As. Pos. No. 18677. 
Binbaşı.
Sarıkamış.

Mustafa ('nlü. 
Caripee Alalı. Kasap. 
Karaeab(‘y.

;M(‘hmet Ak(;ay. 
Tı-abzon.

Hüsametlin Bulavır- 
oğlu ve ar.
( Jelibolu.

Ziv(>r Doğanaslı. 
Ivarar‘al)ey .Vlah. 
(îelibolu.

ÎMehmet Altın ve ar. 
Kemaliye Mah. 
R'fahiy(*.

Saffet Erkin. 
Aşağıkelebek Maiı. 
Daday.

Abdullah Nemli, 
kjskidolap So. No. 12 
Kurııeesmi' - Ista:'- 
bul.

j\hıstafa Çakıcı. 
Şerbeteibey l l̂ah.
( razianteb.

Halil Bozkurt.
Halebî köyünde. 
Burdur.

Hüseyin Çaylak. 
Haseki Çide I’ ak- 
kallar So. No. 68 . 
Aksaray - İstanbul.
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Ar/uh;ıi Af/Aih;;l s;ılıil)iniıı 
\(). adı. soyadı v(' adresi

! 74. i T ! 11.ısa II İ^:y(Mı.
Ahav K'ıtrndul Ho.

t ! M l )

194:)

li)4s

1 !)4î)

1!).“)()

Tilui'.'iı. j Xo. (1.
Mu:'.(!“fef Su Iha 11. | l'';'tilı - Is!;!11İ>uI.
Me-'idiye .Mal’.. r>ı.t- ji S2SÖ/''0İ7 Mi'lnıu't Siplellı.
yü!;;('k (‘r<‘ i So. ; i (M4/!-!> '[ ÎSMIİİIIİ l.'İN’ İİndc.
\o. 2 'r i 

t 1 > 1 7-İN2 72!2 Manis;;.
()r1;',!;rt\- - Islaidmı. | 

1 1!)1.')
<)siııan Kellini K'*' 1 

1 ^Mııııei 'le\l‘ik \ui'-72i:î/7iHt!)
n<Mi.
!'.;’ :l'lai'bası, ! îakır- da;;'.

kny, İıu'irü.
Davula'ia ('ad. İla-

îslaııhul.

(îeu ';!’ ’ ; l)ef!ievi

hicil'M' So. Xo. (i. 
Il\ÜD - İstanbul.

adına. .'!):;7 1!)47 Aiınıel Muhtar (!ir-

( ia/,ia'ı'ei). ;7.-|!>. 4I>S(İ Lî’in.

*’eııı;!İ ralmeei!.
19! ! ( 'e/a e\ ind(“.

Kan l;(iyüııde. .Mi Xalba'iloylu,
1 )iyart)ak’ f. l't'r4 Si\as.

Oıncr An \e ar. :r7!)/(;s(i(; Mı.slafa.
l ŝn:', n an. l!)4.') M il!is('i'li köyünde.
Kınkkah'. Trfa.

î Ahdün-ahman Y ıl 7()!)(), (1S7(I .Mikrü Turhan \'e
ına'/,.
Zaf<‘r Malı. a!‘.

l'olath.
(")/.('l muhasebe ıııe- 
nıuru.

 ̂ Ad!l(‘ r>il^ili.
Divîîn Malı.

1 icN şehi f.

i iörd(‘s. 7s;:!>/7.‘')7!) .Meliha i\;;rslıo** iu.
1 !)4r> Ziraat r..uıkası ar

■’ <;üli/.ar Vüi'ünı. kası Xo.
[ui(;ük M usta ''apaşa 
M;ıh. İnci'hel So.

Konya.

Xo. (;. S()iıi)/77 14 MıOımet l>adem.

Î Vmum - İslatıhnl. 

4 .Mua/:/,ez ('/.ay.

i!)4r, ('»'/.a e\ inde. 
( ia/âanteb.

1 )er(erdaı- Sa'-ak.lar ı;;7.') 122 '5 iiamdi .\;,lbant.
('ad. \o. l:!. ı<' î(; btiklAl M;dı.
l\vü]) - İsi an bul. İVrtek.

Ar/.ulıal
\ ( ) .

7(;4‘>/710!)
lî)48

7C4!) 7110 
1!)4S

S700/Sn()!)
1!)4S

1!)4!)

127r)
194!)

i;n:^s/l-OH(i
194!)

Arzuha l  salıihitıiıı
adı,  s()\ adı ve adrt'si

Mcvlût Asyalı^ 
( '( ‘mal ’S'ılıtia/. Malı. 
Mıtailâ!-: So. X d. 2(J. 
I )iyarl):';kır.

I'’ -̂rid(M'(' Köyü İhti
yar lloyeli.
Boi’îiovn - I/.nıir.

Halil Ihralıiın V]-
U'on.
( 'ozaoviııdo.
Bııvsa.

Musa
*■'-1'-’ 1-2 . K.ii-: 2 1 . Jliıslıı- 

Iv'd 'ruü,-. 5i). i ’ . Alay 
•i- Tl). 12. l'.l.

7 H() ()!)()■'> 
I94S

t)s!iıan İihanti !\<‘s- 
kiııkdu;.
'!'ii('('a r.
.M('rsiıı.

ir>140 1:5190 
1!).")0

204!) l!)ni 
1!)40

4 :51!). 41 OH 
1!)42

(;(')4 '{)."ı!) 
194;î

r)4:}r)/5:n7
1!)44

Abdürrahınan Ak- 
Icor.
('('zaoviııdo.
Klâzi”;.

Adil Sııbafji.
.Malk()(; :\ialı.
('Jöneıı.

MchıiK't Fahri Sovil- 
ıncz.
Vih'ıyol karşısı No. 
21.
îstaııl)ul.

Leyli Vıhııa/,.
SaiKM Köyünde. 
Alaea.

Vnsııf L'sta.
Kusluca Köyünde. 
Sürmene.

liulûsi ( "ıplakojî.-lıı. 
Şölük Köyünde. 
Arapkir.

Mustafa .\snn Ki)r- 
kün.
IIalıcı Köyünde. 
KaraisalI.

Şükrü (iöken. 
Sinanl)ey İMah. No. 
28.
tne"öl.
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

6131/5990 Ömer K irci ve ar.
1944 Burgaz Köyünde. 

Uşak.

6134/5993 Ahmet Çetinbasş ve
1944 ar.

Hisarözünde.
Göynük.

7315/7081 Halil Telli.
1945 Hüseyinler Mah.

Çal.

7467/7227 Mehmet Ertekin.
1945 Kaza halkından.

Kulp.

7752/7508 Bahtiyar Turan Gü-
1945 1er.

Çınarlar Mah. K u r
tuluş Sû. No. 17. 
Giresun.

8427/8158 Mehmet Güler.
1946 Büyük Anafarta K ö

yünde göçmen. 
Eceabat.

8543/8272 Mehmet Bayram.
1946 Aksakal Köyünde. 

Beşikdüzü.

471/619 Ferit Kılıçlar.
1946 Fayda Fotoğraf ha 

nesi sahibi.
Muş.

11818/10830 Haşan Güloğlu.
1949 »Şeyhler Bucağı F ın

dıklı Köyünde N o .!
16. I
Kandıra.

6732/6530 Mehmet Özkan.
1945 Güzelsu Nahiyesin

de.
Akseki.

7300/7066 Mehmet Kulalı.
1945 Çivril.

1318r)/12133 Dursun Pekan ve ar.
1949 Mezra Köyünde. 

Kelkit - Cümü^ane.

14450/13297 Kâmil Tulun.
1950 Bahçeköy Muhtarı. 

Büyükdei‘0 - tstan- 
bul.

14546/13385 Memduh Karahan ve
1950 ar.

Kızıltepe.

14566/13400 "Rıdvan Gülüce.
1950 Yeniköy halkından. 

Hınıs.

6407’/6219 Hayri Er.
1945 Ömer Köyünde.

Tifîaz - Çankırı.

4501/4181 Mustafa Karaş.
6846/6636 üluyol Kövünde
5988/5851 înebolu.

1944

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

7670/7424
1945

4884/4844
1942

4044/3848
1942

7250/7016
1945

Jozef Orhanihan. 
Saksı So. Çiçek Apt. 
Pangaltı - İstanbul.

A. Necip ve ar. 
Musa Köyünde.
Hınıs - Akarsu.

Abdullah P>irqen. 
Yenicami Mah. Sa
karya Cad. No : 33. 
Adapazarı.

İbrahim Toı-amnıı. 
Hekimbaşı Çift fVıd.

/043/6828 Salih Gürkan.
1945 Karasamsun köyün

de No : 67.
Samsun.

4044/3849 Abdullah Birgen.
1942 Yenicami Mah. Sa

karya Cad. No : 33. 
Adapazarı.

4133/4082 Necip J^erefli.
1943 »Şeyh Mah.

Muğla.

72;)0/7()16 İbrahiuı Toraman. 
1945 Hekimbaşı Çiftliği 

(Jad. No : 3.
Kandilli - İstanbul.

7043/0828 Salih (Jürkaıı.
1945 Karasanısuıı köyün

de No : ()7.
Samsun.

3706/3712,11. Monuluh Tuı-han. 
1943 Devlet Limanları iş

letme (îenel M üdür
lüğünde büro m e
muru.
İstanbul.

65 88/(5385 Süleyman Dönmez. 
19-1;) 7. liölge i>ezici öğ 

retmeni.
Boyabat.

6945/G732 İbrahim Kıı-ınıt.
1945 ve Mf.

Cami Mah.
Yıldızeli.

7()7()/7857 Nurettin Taı-taı-.
1945 örtülüpınar Malı. 

No : 3.

Sivas
7022/7379 Ilıtiyar Heyeti.

1945 Sevdiğin köyü. 
Kütalıya.

7693/7449 Aı-if Değirmenci.
1945 Irmak Cad. No : 38 

Samsun.

7962/7707 Tahir Hoca.
1945 Güven Mobilya Ev 

Sami Aslan eliyle. 
Gazianteb.

8340/8071 Adem  Karakuş.
1946 Sofular köyünde. 

Kaman - Kırşehir.



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Arzuhal
No.

8539/8268 Yakup Baykan. 3793/3554
1946 ve ar. 

l ’)Oşikdüzü.
1947

8544/8273 Şaban Şahin.
1946 ve ar.

Naii)li köyünde. 3908/3636
Ortaklar. 1947

8554/8283 Şakir Kandemir.
1946 Armutlu Yazı kö 4045/3754

yünde. 1947
Armutlu. 4508/4185

8723/8445 İsnuıil Yılmaz.
1947

1946 Tüccar. 5457/5064
Mecitözü. 1947

8757/8178 Mustafa Pekince.
1946 ve ar. 6952/6488

Pirnus köyünde. 
Maden.

1948

8940/8654 Tahsin Kandemir.
194f3fr Yazı köyünde. 11476/10511

Armutlu, 1949
3942/8656 Şakir Kandemir.

. 1946 Yazı köyünde. 
Armutlu.

9040/8756' Mehmet Keçili. 12517/11492
1946 Tavaslar Köyünde. 

Kaş.
1949

583/463 Abdullah Altınok.
1946 Devrek köyünde. 5179/5079

Devrek - Zonguldak. 1944

1175/1032 A li Osman özer.
1946 Karasalı Mah. 6733/6526

Küre. 1945

2334/2149 Ayşe özlüker.
1947 Kaleiçi ^lah. Çocuk- 

yuvası yanında 
No. 21 .
Trabzon.

8007/7427

2392/2203 Ali Soydan. 4242/4037
1947 Çalışkan köyünde 

l^flâni - Safranbolu.
1942

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı vc adresi

- 33 —
Arzulial

No.

Mehmet Kangal. 
Millîkuvvetler Cad. 
Tüccar ve değirmen
ci.
Balıkesir.

Halkavıın Bucağı İh
tiyar Heyeti.

A.nkara.

]\lehmet Şengül. 
İkinci Aziziye 57. So. 
No. 417.
İzmir.

Salih Güven. 
Sii)ortos köyünde. 
Bay])urt.

Leylâ Ayl)ars.
Tuna Cad. Marmara 
So. No. 34.
Yenifjehir - Ankara.

Bedia özdeın. 
Dördüncü Ortaokul 
Tarih ve Coğrafya 
Öğretmeni.
Ankara.

Fahri Arslan.
Bingöl özel Sayman
lık Gider Şefi.
Kiği.

Faik Boran ve ar. 
Çıhlı Başöğretmeni. 
Vozgad.

Osman Uzun ve ar. 
öğretmen.
Mucur.

Hüseyin Dikçe. 
Davutlar Köyü Eğit
meni.
Bigadiç.

Mustafa Alünür. 
Sarıkaya köyünde 
Tercan.

5032/4789
1942

550/574
1943

1303/1298
1943

3600/3559
1943

3018/3577
1943

4371/4319
1944

4508/4447
1944

4953/4871
1944

7445/7205
1945

8022/77G4
1946

8397/8128
1946

8699/8121
1946

(iüllü Güven.
Tepecik Mah.
Simav.

j\Iustafa Köse. 
Aynalıçeşme Durak 
So. No. 2.
Beyoğlu - İstanbul.

Ali Kopsakal. 
Muratpaşa Mah. Os- 
manağa So. No. 28. 
Antalya.

Hatice Erol.
Timiycn köyünde. 
Nizip.

IMisto Kılıççı ve ar. 
Tilmiyen köyü çift
çilerinden.
Nizip.

Ali Osman ve ar. 
iMerkez kazasının 
Bağlıdağ köyünde. 
Kocaeli.

Necip Şerefli.
Şerif oğullarından. 
Muğla.

Ömer Doğan ve ar. 
Mahmudiye köyünde. 
İzmit.

Demir Ardıç. 
Kızıldere köyünde. 
Dursunbey.

Naze Koça.
Mürü köyünde. 
Elâzığ.

Çerkez Dönertaş. 
Şekerfiruz Mah. 
Konya.

İbrahim Cömer ve ar, 
Söğütçayın köyünde. 
Susurluk.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı. sovadı ve adrosi

8814/8581 Kâzım Akkaya ve ar. 14024/12912 Emin Cihlsiu.

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

lf)4()

8870/8586
194()

479/3()0
lî)46

(Jöklepe köyüıuh*. 
Zara.

Ali Yeijihıy.
Kurtulup Mfih. N'o. 4. 
( îönen.

Masan rakn-. 
Kahveci.
Alucra.

1334/1185 Mehmet VtN îllepc.
Krcik köyünde.
Ba.nas - Uşak.

2415/2226 Şükrü Kara<)ğlu.
1947 Îsmetpaşîi M ah. 

Göçmen.
Kceabat.

2965/2759 İbrahim (Jeıifjiz ve 
1947 ar.

Göçmenlerden.
Bünyan.

4208/3900 Mustafa Gün.
1947 Sankaya Köyünde. 

Of - Tercan.

4477/4157 Mehmet Güzel ve 
1947 ar.

Eski Köyünde. , 
Ç m işgezek.

4510/4187 Bekir Atıldan ve ar. 
1947 Gerdiğen Köyünde. 

Turhal.

3520/4197 Mehmet Yeşil ve aı- 
1947 Kolhisar Köyünde. 

Hınıs.

4655/4324 Osman Satıhııış ve 
4871/4516 ar.

1947 Eski Katmerkaya 
halkından.
Turhal.

13677/12684 Mehmet Atılgan. 
1949 Manifaturacı Akkaş 

Erdem eliyle. 
İslâhiye.

1950 lspet])aşa Mah. De
re Sok. t\() : 10. 
Kceabat.

45)25/4r)()r) r>(»s1an Söylem e/ ve 
1947 ar.

Sakıt Köyünde, 
tskendernn.

5317/4932 M. Abalı ve ar.
1947

5716/5311 
1947

Merkez ()k<;ular Kö
yü Muhtan.
Bolu.

Mustafa
ar.

Veler V(‘

6l00/56()9 Karacaveren Köyün- 
1948 de.

Akdağmadeni.

5994/5569 Kadir Demir ve ar. 
1948 Selimij^e Mah.

Dikili.

(5283/5845 İbrahim Lâçin ve ar. 
1948 Ulus M eydanı’nda 

Kayseri Y ıldız Ote
linde müsafir. 
Ankara.

6369/5926 Ko(; Köyü Muhtan. 
1948 Arpaçay - Kars.

6784/6324 Salih Durdun ve ar
1948 Muhacir.

Ko/lu.

13679/12605 Ali Kı/a (iıyaset-
1949 tin.

Kolhisar Köyünde. 
Ifıtns.

10549/9655 Zehra Barı.ş.
1949 Inebeyli Köyünde. 

Eceabat.

11340/10392 Ahmet Çayla.
1949 Cumhuriyet Mah. 

Fvaradeniz Kahvesin
de.
Fethiye.

Arzuhal
N(».

Arzuhal sahibinin
adı, sovadı ve adresi

12525/11500 
1949

12545/11519 
1949

12573/11545 
1949

12670/11637
1949

13134/12082
1949

Ahmet Keleş, 
llıderbey Köyütuh*. 
Sanadağ.

Necip Akartuna. 
Alçıte})e Köyünde. 
ICceabat - Çanakkale

liecep ülüt.
Alçıtepe KöyümU'. 
Kceabat.

İsmail Kaba ve ar. 
(\imhuriyet Mah. 
Antakya.

IIamit A 1-1 kan. 
Kozanlı Mah. Kire 
mit So. No : 4. 
(lazianteb.

12666/11:»33 Bayram Boz.
1949 Kasaplar arasında 

Kahveci Üzeyir elile 
Samsun.

4457/4211 Fehmi Açan.
1942 D D Y  Cer Daire

sinde ressam.
Ankara.

4519/4297 Hüseyin Dizman. 
1942 Camii Vasat Mah. 

Uludağ Garaj So. 
No. 10 
Edremit.

4902/4662 A li Tetik.
1942 Atmetpmar köyünde 

Küplü-Bileeik.

4998/4756 V. A li Bayar.
1942 Veteriner Yüzbaşı.

Şafak Caddesi. No.16 
Edremit.

5U60/4817
1942

Bulgutlu köyü muh
tarlığından.
Ereğli.

14614/14849 İbrahim Dönek. 
1943 Karaman.



A r z u l i ü l
N(».

1941

u m

1948

1943

1943

1943

1947

1947
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Arzuhal sahibinin Arzuhal Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi No. adı, soyadı ve adresi

Mehmet Göral. 3890/3702 Osman Taşkın.
B T Muhabere me 1941 Dâvavekili.
muru.
Sivas.

Bolu.

Kemal Kaplanoğlu.
3993/3801' Yaşar Eren ve ai’ .

1942 Turupçular köyün
D D Y  9812 No. lu de.
memunı. İpsala.
Tosun Erdoğan. 4076/3879 Mehmet Burç ve üv.
Güneşli Nahiyesin Çeltikçi.
de.
Elbistan.

Antakya.

trfan öner.
4129/3928 Ali lltekin ve ar.

Tüccar. m2 Esnaftan.

Ceyhan. Zile.

Lüzumu Uslu. 4179/3974 B. Alalay ve ar.

Vakıflar Memuru. 1942 Çiftçi Malları Koru

Tolu.

Ha.san Oereson.

ma Reisi.
Karahisar-I neesu.

Unkapanı Haydar 4288/4080 Ha.san Yılmaz.

Caddesi trfan A h 1942 tstavre kÖyü muh

met S. No. 6 tarı.
İstanbul. Of

Fahrettin Karayel. 4317/410<; Ahmet Alp.
Kışla Caddesi No. 1942 Kılında Mavran kö
160 yü muhtarı.
Denizli. Of.

' M. Zahit Ünver. 4457/4240 Hüsrev Göle.
Manifaturacı Ahmet 1942 Bayburt.
Işık eliyle. 
Konya.

2i)77/3356 Hakkı Muıncuoğlu.
1947 îhsaniye Caddesi 

No. 95 
Konya

3317/3280 Ali Kibar.
1943 D D Y  Selçuk Kı 

sim Hâkimliğinde 
hademe.
Selçuk.

:')7r)‘)/3o80 Hamdı Gökçek.
1941 Bey mahallesinde 

(jraziantel).

Amıbul .\rzuhal sahibinin
N'o. adı. soyadı vo adresi

4582/4355
1942

4H11 4382 
1942

4«14/4385 
1942

4629/4400
1942

Rüştü Küçük ve ar. 
Siverek.

Kaik öncel.
Bel(*diye ve/ned«n. 
Viranşehir.

Mükern'nı ^eyhnuış. 
ve ar.
Tücar.
Siverek.

Muhittin Şarklar.' 
Arabacı esıuı.*: na 
mına. 
î.stanbul.

Kthem Kılı<: ve av. 
Yıımluvirau Virnn 
Köyünde.
Aşkale.

.\hnu‘t Sevmen v«* 
ar.
Karacıınnı Köyün
de.
Hilvan - Urfa.

Zünfikâr Karakn- 
ya.
Kahveci.
Çermik.

Mehmet Sert ve ar. 
Degirmendere.

Ahmet Hanuli Mum
cu.
Çarşı Mah.
Bozöyük.

Rıza Çilindir ve ar. 
Krnjenek.

Ahmet Kaya ve ar. 
Persentide.
Silifke.

Mahmut Tiryaki ve 
ar.
Sevdümen ve .V!oho 
Köylerinden.
Nizip.

Mehmet Işık ve ar. 
Birik ve Mermere 
Köyü halkı namına 
Muhtar.
Samsat.

48.56/4618 Alnlullab Kartal v 
1942 ar.

BiTizka Köyünde. 
Tokad.

4631/4401 
1942

4407/4637
1942

4644/441:5
1942

6452/4420
1942

4681/4449

4760/4527
1942

4765/4532
1942

4779/4546
1942

4849/4611 
1942 .

4936/4695
1942

Ali Özkan. 
Vartana Köyünde. 
Adıyaman.



Arzııhal
Xo.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adrosi

Yıısvıf Özdcnıir. 
Mcym ansın- Köyün
de.
Aşkale.

Mustafa.
TTınız Köyünde. 
Aşkale.

Bek il- ’S'ılnuız. 
Muhtar Alaveren 
Köyünde.
Oülveren -

4991,^750
1942

4993/4752
1942

r)015/4778 
1942

5040/4797 Ahdürrahman Ozcü. 
1942 Kovaeılar Cad. No. 

134.
Vefa - İstanbul.

5288/5041 :\Ieeit Badak ve ar.
1942 ilandı Köyünde. 

Bayburt.

178/178 Mahmut (̂ \'Uîmak.
1943 Boseva.

380/378 i\Tustafa Çıplak. 
1943 Şötik Kö\iinde. 

Arapkir.

952/945 t''7cyir ve ar.
1943 Çene:el Muhtarı. 

Bavburt.

1240/1230
1943

îsınail Tosun ve ar. 
'Ko/lu Erenköyün 
de.
Soma.

1714/1699 A i'if Yazdan ve ar. 
1943 ürfa .

2064/4042 Saiın Emine özka- 
1943 ya.

’îstiklâl Cad. Haeı- 
yakup I\[ah. Kemerli 
So. No. 25.
Bursa,

2664/2639 Ayşe özel.
1943 Ahmet özel eşi. 

Ehıerler Köyü. 
Tavşanlı.

Arzuhal
No.

- 36 —

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

3620/3579 Hamiz Kıroğlu.
1943 Deniz Teşkilâtı işle

rinde No. 13.
Ereğli.

3693/3650 Tahir Ünal.
1943 Değirmenci

Mekeşler Köyünde. 
Kocaukas.

3766/; Î722 
1943

4959/4877
1944

5:52!)/5219
1944

5499/5373
1944

56I7/548S 
1944

5845/5714
1944

5894/57 65 
'1944

5985/5808
1944

6258/6077
1945

Nuri Bilmez. 
Aktaeılar .Merkez na 
hiyesitıe bağlı Kü 
kürt köyünde, 
(jerkeş.

Halil Ayhan. 
Reyhanlı.
Hatay.

İbrahim (iamsız. 
Muhtar.
Çekne köyünde. 
(.ıümüşha(‘ iköy.

Kemal 'l'anay. 
Muharrem Hasbi ııı 
fabrikiisında. 
Balıkesir. ,

Ali öztürk ve ar. 
Haeı Mehmedağ; 
(;i fil iği hissedarla 
rından.
Beypazaı-,

Ahmet liereli ve ar. 
Tekke köyünde. 
Samsun.

Mazhar (liu:- 
Bomonti İzzet i)uşa 
S. No. 28 
Şişli - Istiinbul. 
Ahmet Çetin ve ar. 
Manifaturacı.
Gediz.
Salih İkiz ve ar.
( «aziahmel .Müini's 
sili.
Niksa r.

6579/6376
1945

Arzuhal
No.

6811/6()01
1945

Mustafa Balta.
Bey Mah. No. 19 
(razianteb.

İbrahim l'en^iz. 
Kirazpınar köyün
de.
Bi*?adi(,; - ivonak))!- 
nar.

Mustafa Akın. 
lUıcak halkı namına. 
C"umao\ ası.

Mehmet Kalkan. 
Sarıkoıımaz köyün
de.
Karadeniz Kreğlisi.

Tahsin Akman. 
Müftü Mah. 
Karadeniz Ereğlisi.

Hüseyin Alık ve ar. 
Pülümür.

Sokomı Vakum Oyel 
Komî)ani İnka Şark

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

685()/()645
1945

6‘)65/(h 52
1945

7095/6875
1945

7852/7601
1945

7954/76i)9
1945

Posta K. No. 660 
İstanbul.

8419/8150 İlanıza Sırrı Şamlı. 
194(i Fethiye Cad. No. 3 

Fatih - İstanbul.

1160/1017
3608/3386 Yahya Yıldırım.

1946 Yeni(,*arşıda.
1947 Bakkal Ahmet Şiş

imin t4iyle. 
Zonguldak.

149/2942 Fkrem Erol ve ar. 
1947 ( ’ . ('ad. No. 5 

Tuhafiyeci.
Yalova.

6743/()283 Ali ve ar.
1!)48 Hamidiye Mah. Muh 

tan.
Gemlik.
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Arzuhal

No.

4103/3958
1942

1414/1261
1940

12707/11729
1949

5477/5354
1944'

Yusuf Tez.
Yeni şifre daire s<.*r- 
visinde.
Çelik ve demir fah- 
1‘ikası.
Karabük.
ıMehnic't S a r ı b a y .
2üü sayılı 'J’arıın 
Kredi Kooperatif 
Müdürü.
Aydın.

Mehmet İM-^ün. 
Karabalar köyünde. 
Ka<?ızman.

I

llam di Tokay ve a r .! 
Çarşamba. j
Samsun. ı

Arzuhal sahihinin
adı, soyadı ve adresi

0029/5893
1944

Arzulial
Xo.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Ahmet. Tsta Elfîü- 
ııer.
Silindirei.
Ankara Oti'lindc'. 
Divarljakıi'.

7448/(i930 İhsan Akyol ve ar.
Adresi yoktur.

I3()70/12()2() i:5iikrü Can. 
1949 Meydan .Alalı, 

nak.
Siirt.

Sir-

14012/129Üİ Jlalil Mert. 
195ü Karaeaalim 

de.
(iendik.

kövün-

Arzuhal
Xo.

Arzuhal .sahibinin
adı, sovadı ve adresi

8770/8130 Kemal Ajütol.
194S Kui'tulu.'; Türkbey 

S. No. 114 
lieyoğlu - 1,-lanbnl.

8341/8072 Mustafa Aeun.
1940 I'jgrikapı Ay\ase- 

fendi ( 'ad. NO. 83 
r>alat - İstanbul.

14054/13789 Süleyman Kaman.
194:’) Kaplîînlar ('amii İ- 

mam ve hatibi. 
Denizli.

14009/14344 Münür i ‘arlak.
1943 Inuım.

Siverek.
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A  r/ııh a l

N o.

1H()7/I5;n
1940

•JH51/27i:5
1941

29fif)/2826
1941

:Uİ(M)/3431
1941

4001/380H 
1942

4I27 /:î92(>
1942

4:i:{9/412fi
1942

2()01/4874 
1942

4«75/444^J
194^

47:J2/4499
1942

4781/454H
1942

4958/4717
1942

Kteın Şenffül ve mi-, 
Menemen.

Sabriye Çınaı-. 
Yukarı Mah. de As
ker Haşan Eşi.
TIgaz.

A li Kava lan. 
Kemikler Köyünde. 
Milas.

Zeliha Uğural. 
Mithatpaşa Mah. 
Lâleli So. No : 21. 
Salihli.

Osman Ertuı .̂
4. Hava U Tb. 2. Bl. 
erlerinden,

Osman Turgut. 
Kohali Köyü îhtivHi- 
Heyetinden.
Trabzon.

t. Hakkı Dönmez. 
Aşağı Mah. de. 
Kınık.

Hüseyin Sav ran. 
Aşağı Mah.
Kınık - Bergama.

Ali öztürk.
Lapata So. No : 8f). 
M. Kemalpaşa.

İzzet Bulat. 
Katmerkaya K öyün
de Fevzipaşa Mah. 
Erbaa.

Emin Metiner. 
tcadiye Cad. Ha
mursuz So. No : 4. 
Kuzffuncuk - îst.

Beyco ve ar. 
Cabilliensar Köyün
de.
Şubata - Urfa.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1940 senesinden Sekizinci Devrenin sonuna yani Ma3ns 1950 
tarihine kadar encümenimize gelmiş olan arzuhallerden yan
daki listede tarih ve numaraları, sahipleri yazılı arzuhallere, 
alâkalı vekâletlerden cevapların verilmiş olduğu, ve ancak bu 
arzuhallerin yapılan araştırmalara rağmen bulunamadığı icra 
kılınan tetkikattan anlaşılmıştır.

Arada uzun seneler geçmiş olmasına rağmen bu arzuhallerin 
sahipleri tarafından takibedilmemiş olması da, bunların veka
letlerce isteklerinin yerine getirilmiş bulunduğunu ve binneticc 
hukuki kıymetlerini kaybettiğini göstermektedir.

Müştekilerin Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 82 nci madde
si gereğince yeniden şikâyet ve ihbar hakları da her zaman 
mevcut ve mahfuzdur. Bu sebeplerden dolayı mezkûr arzuhal
ler hakkında halen muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

36 23 . XI . 1954



Ai"/,ııhnl
•No.

Arzuhal sahihinin 
adı. sovarlı vo adrosi

.■>09:V484S
H)42

■)102/48r,7
HH2

14052/13787

1^)281/15015
104:]

2527/2504
104:’,

•‘^«49/3608
1943

3889/3848
]943

3T65/3917
1943

‘İ367/4315
1944

4506/4445
1944

Tahsin Aldan.
Knıekli iîinhatjı, A- 
luele r>irliffi tdaro 
Memuru.
Zongulda.

Mehmet ö/,al]>.
No 7 dükkânda 
Arzuhalci.
Vozfrad.

Çi(,^ekli Kelleı- Kö
yü Ihtiya?- rfoyo^i. 
ôz|>;ad.

Kyüj) Tanay.
As. Posta Müh. Tk.

lîaşeavns P. 
035- 1717.
^afraîiholu.

Hüsnü Torun.
Mumcu Rufla M ah. 
No : 43.
Krzu rum.

Hikmet öztekin. 
Muhacir Pazarı Sele- 
miye Mah. No. 3 
S. No. 117 
Konya.

A li Faik Onur. 
Perşembe Pazarı Çeş 
nıe S. Emirali Han 
No. 1 /2

Ahmet înceoğlu. 
Noter muavini.
Sinob.

İbrahim Başaran. 
Ereğli.

Suat Derviş. 
Varanep.
Eşrefefendi S. No. 
130
Pangaltı.

Ar/.uhal
No.

39

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı vo adresi

1

Arzuhal
No.

1

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

4920/4838 Hakkı Kasen. 7804/7553 Doğan Andulu.
J944

5062/4970

Kadirağa Mah. 
Kırkağaç.

Kâmil Aksezer vo

1945 Subay Okulu 2. Bl. 
1035 No. lu.
Ankara.

1ÎU4 ar. ı m y ı m Reha Bilgün.
416 mahreç No. lu 
tel sahibi.
Bartın.

1945 Radyo Lokasyon
kursunda.
Filorya-lstanbul.

5227/5124 Ferit Dündar. 8120/7860 Abdullah Arısoy.
1944 Ceza evinde. 

Aydın.
1946 Hadımın Taşpınar 

Mah.

5321/5211 İbrahim Üzüm.
Hadım.

1944 llisra köyünde. 82:^0/7063 Kadir (^zkan.
Karaman. 1046 .Muhtar.

5377/5263
1944

Kudret Isfendiyar- 
oğlu.

Ovocık köyünde. 
Artvin.

Maçka Emlâk 0. Do- SSS!),8605 X(cd(M Turjîul.
irağa A p. No. 3 
İstanbul.

1046 Do^anhoy Mah. Taŝ - 
döşemo So. No. 12. 
Ankara.

4555/5332 Mustafa Coşkun.
1944 Alatlı Hacı Haşan 235/135 Lûtl'i \'ılmaz(M-.

köyünde.
Ereğli.

1946

450/332

Korkuteli.

Avni Becerikli.
5576/5448 Yaşar Dere. )046 Kski zabıt kati idle

1944 As. Ps. No. 16435 
Ankara.

rinden.
Çivril.

5606/5478 Mustafa Sömen. 804 /6Sl) Ali Rıza özonur.
1944 Birecik. 104(1 lOski Saraçhanoba.şı.

6505/6305 Cemal Türel. No. 63.
1945 Belediye Reisi. H'atih - İstanbul.

Muratlı-Çorlu. 890/762 Mustafa Demiralp.
6848/6638 Reşit Özkan, I!>46 Isa köyünde çiftçi.

1945 Kamberiye Mah. 
Urfa.

Tahir bucağı. 
Malatya.

7617/7374 Talisin Akman. 1531 13773 Şakir Atak.
7096/6876 Müftü Mah. 1046 Ulaş - Hamurkeson

1945

7310/7076

Karadeniz - Ereğlisi. 

Burranettin Ülger.

Çiftliğinde.
Sivas.

1945 Cibali Anaç S. No. 1740/1574 Haşan Dündoğan.
19
İstanbul.

1946 Çepni köyünde. 
Bandırma.



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

1772/1605 Yasin Cündüz ve ar. 
1946 Tahsin köyünde. 

Kadıııhan.

1773/1606 İsmail Yaşar ve ar.
1946 Dulgan köyünde. 

Kadınhan.

1926/1754 İbrahim Akıner.
1947 27. P. A. 3. Tb. 12. 

Bl. K.

3376/3165 Hüsnü Kızıhşık. 
1942/1769 Doğanbey Mah. Gü- 

1947 re.« *̂iler So. No. 1. 
Ankara.

1975/1802 ITakkı Deynier. 
1963/1790 Osmaırbey Kırağa 

1947 So. No. 39.
Beyoğlu - İstanbul.

1964/1791 Yusuf Tetik ve ar. 
1947 Kadınhan - Konya.

Arzuhal
No.

4550/4224
1965/1792
7579/7048

1947

2064/1889
1947

2065/1890
1947

2066/1891
1947

2067/1892
1947

Rıza önalp.
Dahiliye V. Mahallî 
İdareler Gl. Mü. I. 
Daire memurların
dan.
Ankara.

Gülsüz Tüzün.
7 Eylül Okulu (öğ
retmeni.
Aydın.

Mahmut Akın. 
]\Ierkez Okulu Baş
öğretmeni. 
Pmarhisar.

Nedim Erurgay. 
Yandıklar Köyü Oğ 
retmeni.
Pmarhisar.

Yahya Akkojaınlu. 
Kanlıca Köyü ö ğ 
retmeni.
Boğazlıyan.

2073/1898
1947

2085/1910
1947

2086/1911
1947

2144/1967
1947

2168/1991
1947

2172/1994
1947

2177/1999
1947

2179/2001
1947

Hakkı Deymer. 
Avukat.
Alemihan No. 10. 
Karaköy - İstanbul.

Şükrü Şeylân. 
Kanlıca Köyü Baş
öğretmeni.
Boğazlıyan.

A li Rıza Köktürk. 
Merkez T. Okul ö ğ 
retmeni.
Yozf^ad.
Kasım Çitak.
Merkez 2. Okul Öğ
retmeni.
Yozfî ad.
Osman Çitak.
Merkez 2. Okul ö ğ 
retmeni.
Yozg:ad.

Nazım Er ve ar. 
Ortabaymdır köyün
de.
Şabanözü.

Kadir Kardeş.
Ceza Evinde.
Urfa.

Yusuf Seven ve ar. 
Ze.ynep köyünde. 
Urfa.
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Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

2704/2502 Mehmet Raf et Dor- 
2259/2079 san.

1947 C. Mah. Çamaşırha
ne So. No. 3. 
Çankırı.

2260/2080 Ali Kesiray.
1947 Heh"et Köyü Muh- 

^  tan.
Muş.

2261/2081 Hüseyin Karaca ve 
1947 ar.

Sevgeriş köyünde. 
Samsun.

Arzuhal
No.

2262/2082
1947

2264/2084
4897/4538

2270/2089
1947

2271/2090
1947

2272/2091
1947

2273/2092
1947

2274/2093
1947

2275/2094

2278/2097
1947

2292/2109
1947

Mehmet Oktay. 
Hacıbayram C. Tür
kiye Oteli No : 1. 
Marangoz.
Ankara.

Tahir Kan. 
i)ağka])isında şöfor 
Diyarbakır.

Heynıune Ertem. 
Mahnuıtpaşa Mah. 
No : 29.
Tokad.

Nadir Bilge.
Merkez Hatay Oku
lu Başöğ.
Antakya.

Şâmil Güney.
23 Temmuz İlkoku
lu Başöğretmeni. 
Hatay.

Sakıp Ergun.
23 Tem. İlkokulu öğ
retmeni.
Hatay.

Nuri Taşkın.
Merkez İlk ö ğ .
Bolu.

İsmail Altınöz. 
Gazipaşa Okulu Baş
öğretmeni.
Antakya.

Yunus Kara. 
Mühimmat Depo
su marangoz.
Sivas.

Haşan Bahadır. 
Saathane civarında 
Yazıcı Osman esen. 
Seyhan.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi



Arzuhal
No.

-'30-1/2121 
1947

2380/2197
1947

2454/22(51
1947

277G/2572

3441/3225
1947

3489/3272
1947

Ilasan Korkmazer. 
ve ar.
Ortaklar köyünde 
Tarnn Ko. Müdürü. 
Aydın.

Ahmet Efe. 
İManifaturacı No : 
18.
Malatya.

]\Iargarit Ohanyan. 
ve ar.
Mahnuıti)aşa C. N o: 
137 Kürk(*ü Tlan 
No : 5. 
tstanbul.

Mehmet A li Kütük
lü.
Kızılsaray köyünde 
Araç.

Mustafa Okkaş. 
Akkayounlu Tapu 

' Gurupu Md. 
Diyarbakır.

Mustafa Yavuz, 
ve ar 
Merkez ceza evinde. 
Kayseri.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

3522/3303 Mustafa ökkaş.
Akkoyunlu Ragibi- 
ya Camii Çarşı So. 
No : 8 .
Diyarbakır.

1454/1298
1946

4363/4048
1947

r>ahtiyar Anıl. 
Eynesi bucağının 
Görele îsaklı kö
yünde.
Görele - Giresun.

O. Arda.
Çavuşköyü Muhtarı 
Keşan.

Arzuhal
No.
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Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

4365/4050 ' A. Akıncı.
1947 Yayla Köyü Muh

tarı.
Keşan.

4443/4126 Ahmet Er.
1947 Tekel veznedarı. 

Antalya.

4460/4140 Rlehmet Tekkök. 
1947 Tabakhanede Yoz- 

fîadlı Terzi Mehmet 
yanında.
Ankara.

Mustafa lîeh(,‘et 
Demlisu.
Merkez ceza evinde, 
tstanbul.

İsmail Lûtfi Kaya- 
türk.
Ceza evinde. 
Boğazlıyan.

4901 /4542 Hüsnü Ayan ve ar.
Ayhan Köyü Eğit
meni.
Avanos.

4625/4295

4860/4505
1947

4921/4561
1947

548H/5094
1947

5606/5209
1947

Süleyman Karaca. 
Ziyaret köyünde. 
Akçadağ.

Ferit Bari as.
(Jüm. Muh. Evrak 
ve Daire Md. 
Ankara.

Kadir Türsal ve ar. 
llacıcelfd Mah. 
Maranp;oz.
Karaman.

5907/5485 Ziyaettin Soydan. 
1947 Harita Gn. Md. 

Yük. Müh.
Ankara.

5908/5485 Selâhattin Sevgör. 
1947 Harita Gn. Md. 

Yük. Müh.
Ankara.

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

5910/5488 S. Üstün ve ar. 
1947 Ahmedikli Köyü 

İhtiyar Heyeti. 
Henavlı - Tekirdağ.

5912/5489 Dr. Mustafa.
1947 lsmet])aşa Mah. 

Uzunyol Bayır So. 
No. 13/2.
Ankara.

5915/5492 İbrahim Kubur ve
1948 ar.

Samancık Köyü 
Muhtarı.
Azdavav.

5925/5502
1948

Haşan Batmaz.
19 Mayıs Mah. Çık
maz So. No. 39. 
Samsun.

5928/5506 Cavit Oralı.
1948 Genelkurmay Bşk. 

As. Ad. Yargıç. 
Ankara.

5946/5522 Asım özden.
1948 Arnavutköyü Mah. 

Muhtarı.
Beyoğlu - İstanbul.

5950/5526
1948

Derviş Kaçar. 
Sofular Mah. Molla 
Ilüsrev So. No. 16. 
Aksaray - İstanbul.

5952/5528 llâmit İrtemçelik. 
1948 Hasırcılar Cad. 

No. 43. 
tstanbul.

6060/5630
1948

Yusuf Doğan ve ar 
Danzık köyünde. 
Pülümür.

6203/5769 Mehmet Yılmaz. 
1948 Demirköprü başın

da bakkal. 
Karabük.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin Arzuhal Arzuhal sahibinin

Xo. adı, soyadı ve adresi No. adı, soyadı ve adresi

6216/5780 lîekir Ok ve aı-. 6719/6259 Kecep Berk.
Kai'ataş köyiind('. 19+8 .Aktnş köyünd<‘.
Mudurnu. Ka ra sn.

6219/578:} Ziya Nafi l’ atel vo 6770/6:310 Ktem Bozya.
1948 ar.

rinc-ancılar Mahmu
diye Han.
Galata - İstanbul.

1948 DDY. Hasılat D. Kv- 
rak lîürosunda. 
Ankara.

62:^1/579--)
1948

İsmail (^»'al
maz.
Marmara l*ölj>esi

69()9/6500
1948

Cevdet Günal. 
PTT Servis Ş. 
Van.

Ijiman \e Deniz İş. 6992/6521 Dr. Z. Faik Ural.
Md. 1948 As. Tıp Akademisi
tsta nhul. Ifıfzıssıhha Prof.

6;ir>9/5919 Mustafa Özülü. Ankara.

1948 Karakeçeli Malı. 7128/6649 Muine At asaya n.
(Joi'unı. 1948 Gazi Lisesi Tabiiye

6919/6450 ?;>ükrii liçaker.s. Öğretmeni.
Ankara.6:{60/5920 DDY. 5. İş. 5:54

1948 K. Şefi. 7165/668:5 Necmettin Akın.
Ankara. 1948 Özel Saymanlık Tah

6:^62/5921
1948

Sami Yapıcı, 
öreün köyüiHİe.

sildarı.
Bozöyük.

Gölcük - Kocaeli. 7294/6799 Nâzım Kalaoğlu.
(i:}89/5946 Mehmet Taş. 1948 Kü(jükincirli K öyün

1948 Ağın bucağında. ' 
Keban - Elâzığ.

de.
Yozgad.

6:394/5950 Halil Çobanoğlu ve 7352/684^ Şak ir Krp:ün.
1948 ar.

Arpas köyünde. 
iVazilli.

1948 Ar])açayı Koç Köyü 
namına.
Kars.

6:395/5951 Mehmet Menderes. 10449/9567 Aziz l'aban.
'Pcyfiar köyünde. 7850/7291 Anafartalar ( 'ad.
Nazilli. 1948 Altan So. No : 1.

6477/6028 Nuriye Karagül.
'1949 Avukat.

1948 Toygar köyüıule. 
Nazilli.

8166/7577 IlaponuşK öyü Muh
tarı.

6596/6139 Mustafa Ükkâş. Kemaliye.

1948 Akkoyunlu. 8468/7852 Müzehher.
Rski tapu sicil ine. 1948 Cevzilik Ktar So.
Diyarbakır. Kadıköy - İst.

Ar/uhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

8(i63/8035 lîayri Demirbaş.
1948 As. Pos. No ; 1864:5.

8897/8239 Salih Bulul.
1948 B. Evren Köyünde 

Un P’abrikası Snhibi 
Keşan.

907:{/^'i9r) Mesut. Tuna.
1948 As. Fal). Genel Md. 

Zatişleri Meınuıu. 
Ankara.

9:UT/8{)40 Turhan Akdoğan. 
1948 DDY. Ticaret ve 11 a- 

sılât Dairesi me
murlarından. 
Ankara.

9:»8()/8()<ÎO Muammer 'I'uik;.
1948 DDY. f^jr Atelyesi 

Memuru.
Sivas.

9:W1/8601 Salâhattin Dinç.
1948 DDY. Ter Atelyesi 

Memuru.
Sivas.

9382/8()r)2 Rüştü Ceylân.
1948 DDY. Cer Atelyesi 

memurlarından. 
Sivas.

9:58:3/866^ llulûsi Vural.
1948 DDY. Cer Atelyesi 

Memuru.
Sivas.

9409/8686
1948

Hikmet Eril.
DDY. Yedikule Vvv 
Atelyesi Me. 
îstanbul.

9410/8687 Fethi Erçin.
1948 DDY. tst. Mağazası 

memur adayı, 
îstanbul.
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1040

0T!)4/ç)()1(>
lîHO

H):{27/<)46S
104Î)

Hi:?7()/9r)04
1949

ıV lü ıievvor Aıuhıc;. ' 
Türkaf^ncı ıMah. S2 . 

So. No :
A dil n a.

Hâilim Konay.
DDY. Mnf?azasui(ia 
ıntMiııır adayı, 
tstaıdml.

ÖnuM- ('avlak.
Doylokpınar Malı. 
A^ı-ı.

Yotiş Ayt‘1.
Hisli IN'riîilıan So. 
Xo ; '2 :î.
r»(>yoglu - Is1:ınl)iıl.

Ali Viivn/,.

< lüılolcr r»a.ş(( r̂(‘l-

< 'i'ltanira/i.

I’ alına (lünyür. 
fj('l)l(‘ l)ici Malı. V;ı- 
pnıcı So. : lo
Ankara.

A. X«>nu*11in
ofîlu.
I^DV. Iljısılîit Dmİ- 
ı-osindc Mfinıır.
A nkara.

IFsoyin To])nl. 
I\inzu1anuıl Köyün
de.
A rdahan.

Turjiul Kı-j>un. 
keobeei Sünjrü P,}i- 
y ın  So. No : s / io .  
Ankara.

Ahmet Akimini. 
Krffnııi.

Ahmet. Ak soy. 
l^nıarhisnr liııcagın- 
da.
KIrklareli.

10:^5/951!)
1949

Arzuhal
Xo.

l(l4(il/9r)7T
1949

i().'>:)9/9(;(;r)
1949
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Arzuhal sahihinin
adı, sovadı V(' adrt'si

Arzuhal
Xo.

Arzuhal sahibinin
adı. sovadı v<* adresi

10929/kum; 
194!)

1 i2(i:;/!(i2(;(; 
1949

[74/l()()09
1949

11491/1052:)
1949

11711/10727
1949

11X2H/10840
1949

1186r)/108fi7
1949

11873/10875
1949

Halûk Tüznıen.
Cer yardınuMİann- 
dan DDV.
Ankara.

r>ekir Krcaıı. 
Fii'zinean.

Mehnu't ('ito^lu ve 
aı-.
Zfıbıta Âmir Y ar
dımcısı.
Kayseri.

Hami !>aşaran. 
r>('l('diy(> Av'ukalı 
tslanbul,

r^aht' H z ıııa  likaya 

\'(' ar.

Muhlar.
1 )iyadiıı.

İsmail (üiney. 
('îazipa.'ja .Malı. Ay 
So. No. 1 
Berfçama.

Mehmel t^nal. 
Babalık So. No. 8. 

Konya,

Rmine Tilki.
Trmak Mah. Mürte- 
za So. No. 4.
Samsun.

Kemal Köylüo^hı. 
Afaden Şirketi nez- 
dinde Etibank mu
rakıbı.
Fethiye.

Hüseyin Alpav.
DDY Memurların
dan.
Soma.

Om er Öner.
İpek 'Kaytani So. 
No. 2.
Karagümrüik.

11880/10882 (lorei Mimar.
1949 Katolik halkı namı

na.
Mardin.

12:^4/11298 Emine Tilki. 
12241/11228 Irmak Mah. de 
12084/11070 Samsun.
13493/12430

1949
1950

1215()/1114<) .Neriman Aljiar.
1949 Türkali Mah. Meeit- 

ali So. No. 30. 
Beşiktaş - îstaııbul.

12254/11241 İsmail Bil-ii. 
12491/11407 Kale Mah. 
13721/12(142 Cizre.

1949

123:)2 / 1 I S |5 Mehmet (!o§kun,

1949 D D Y 5. İşletme iik’- 
muru.
Ankara.

1240(5/1 KİS7 Emine Tilki.
1949 Fnnak ^Mah. Mürte- 

za So. No. 4. 
Samsun.

12443/11421 Necmettin Dopaiı
1949 Salhiye Şüheda.

Salan Cad. No. 9fi 
Kutsi hanesinde.
Şam.

1947
4803/4450

12523/11498
1949

13326/12209 Azize l'etaıı. 
15119/13827 Hooaahmet Mah.

1949 Hamam So. No. 39. 
Tokad.

12554/11.52fi Tank Kuı-lare.uı. 
13182/12130 Toptaşı Ceza Evinde.

1949 Üsküder.
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

12608/11577 Meınduh özkun.
1949 As. Pos. No. 11625 

Başveterineri. 
Gelibolu.

13320/12264 Tarık özovacı.
1949 Umumi İtfaiye Gu- 

rupu Başâmiri. 
İstanbul.

13500/12486 Clınıque Atlanta
1949 Montana.

Valais Suisse 
Cranssursierre.

13665/12292 Hüseyin Çınlar.
1949 5. Tüm. 236 P. A. I. 

Bl. K.
İstanbul.

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

14208/14077 Mehmet İzzet Oktay. 
14858/13655 Bumak köyünde.

1950 Safranbolu.

14309/13164 Ziya Güvercin.
1950 1 No. lu Askerî di

kim evinde. 
Eyüp-lstanbul.

14568/13402 Mehmet A li Sebük.
Yeni Valide Han 
Kat 1 No. 19 Avukat. 
İstanbul.

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

14838/13688 Asım Eren.
1950 241 P. Alay Komu

tam.
Ayaş.

14901/13689
1950

15011/13779
1950

3201/3164
1943

14644/13471 M. Kahini Gürtuna.
1950 Demirtepe Menekşe • 3202/3165

S. No. 45/2 
Ankara.

1943

Hüseyin Kâzım Al- 
tun.
Necatibey C. Sam«un 
Karadeniz Otelinde. 
Galata-lstanbul.

Faik Yavuz, 
Karakulak köyünde. 
Tercan.

Mehmet Bal.
Dedik köyünde. 
Kütahya,

A li Namaz.
Gümüş köyünde, 
Kütahya.

Reis 
Konya 

A. Fahıi Ağaoğlu

M. M.
Bingöl 

N, Aras

Kâtip 
Çankırı 

S. Toker
A fyon  Karahisar 

Koraltan
Elâzığ 

T. Akman

Seyhan 
T. Şenocak

Mardin 
K. Erdem

Erzincan 
H. Serçe



45

1819/1817

Arzuhal
No.

M. Teki Gül.
Avukat.
4. Vakıf Han Asma 
Kat No. 3.
İstanbul,

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Devlet Şû
rası Reisi ile 5 nci Daire Reisin
den ve Başvekâlet Müsteşarı A h
met Salih Korur^dan şikâyet.)

Müstedi : Devlet Şûrasında cereyan eden bâzı kanunsuz 
hareketlerden bahsiyle; Başvekâlete yapmış olduğu şikâyette 
cevap olarak İstanbul Barosu kanalı ile muttali olduğu, Dev
let Şûrası eski reisi Hâzım Türegün imzalı tezkere ile; kendi
sine karşı maddei mahsusa isnadı suretiyle yapılan hakaretten 
dolayı Ankara Müddeiumumiliğine müracaat ettiği gibi, keza 
Başmüddeiumumiliğe takdim ettiği iki aded şikâyetname ile 
de; adı geçen reis ile, 5 nci Daire Reisinin işledikleri vazife 
kusurlarından dolaja haklarında lâzımgelen muamelenin ifası ta
lebinde bulunması üzerine; Adalet Vekâleti Ceza işleri Umum 
Müdürlüğünce yapılan tetkikat neticesinde: Vâki şikâyetleri mu
hik görülerek Başvekâlete intikal ettirilmiş olduğu halde; bir 
örneğini ilişik olarak sunduğu. Başvekâlet Müsteşarı Ahmet 
Salih Korur imzalı tebligatta : Bu mevzuda hiçbir tetkikat 
yapmaya yetkili olmadığı halde; şikâyetinin tetkik olunup, or
tada takibi müstelzim her hangi bir suç bulunmadığının bildi
rilmesindeki isabetsizliği Yüksek Meclisin nazarı ıttılaına arz 
etmekte ve bu baptaki dosyanın celp ve tetkik buyurularak 
bir karara bağlanmasını ve aynı zamanda hâdiseye vazife ve 
salâhiyeti dışında müdahalede bulunmuş olan adı geçen müste
şar hakkında da gerekli muamelenin ifasını talebetmektedir.

Müsteşar Ahmet Salih imzasını taşıyan tebligatta ezcümle : 
Devlet Şûrası hakkındaki şikâyetinin ve vazifelerini bilerek 
kötüye kullanmış olduklarından bahsiyle Reis Hâzım Türegün 
ve 5 nci Daire Reisi İhsan Aktürel ile dilekçelerde yazılı ka
rarlara iştirak eden âzalann Divanı Âliye şevklerine dair olan 
müracaatlarının tetkik olunduğu ve şikâyet mevzuu yapılan 
hususların da :

1. 4 ncü dairenin tetkikine tâbi olan Muamele Vergisi ih- 
tilâflannın 5 nci dairece rüyet olunması,

2. Devlet Şûrası Reisinin Başvekâlete yazdığı 15'. I I . 1952 
gün ve 53791 sajalı tezkerenin kendisine hakareti mutazammm 
bulunduğu,

3. 27 . III . 1953 tarih ve 39 sayılı kararın 16 âzanın işti
raki ile verilmiş olması ve 12 . X  . 1951 gün ve 344 sayılı ka
rarda akalliyette kalan âzalann isimlerinin ve muhalefet şerh
lerinin yazılmamış bulunduğu,

4. 50/434 sayılı dâvanın 4 . V . 1951 tarihli duruşmasın
da İhsan Aktürel bulunmadığı halde; kararın 12 . X  . 1951 ta» 
rihinde, İhsan Aktürel’in riyasetinde toplanmış olan bir heyet 
tarafından verilmiş olması,
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5. Verilen kararlarda (Tenakuz) yerine (Tenakus) ve 
50/434 yerine 51/434 yazılması,

6. Tavzih taleplerinde kanun sözcüsünden mütalâa alın
maması,

7. Bozma ilâmları muhkem kaziye teşkil etmiyeceğinden 
kanuna uygun tashih ve tavzih taleplerinin reddi doğru ola- 
mıyacağı hallerinden ibaret olduğu açıklandıktan sonra; bu 
hususlar hakkında madde, bemadde verilen cevaplarda :

Devlet Şûrası Reisinin; 3546 sayılı Kanunun değişik 25 nci 
maddesine göre; daireler arasındaki iş muvazenesini tanzim ve 
murakabeye yetkili bulunduğu, 27 . III . 1953 gün ve 39 sa- 
yıh kararın; imzalı nüsha ve zaptına nazaran 15 âzanm işti
raki ile verildiği ve tebliğ edilen nüshada, diğer bir âzanın 
isminin de bir hata eseri olarak yazılmış olmasının bu zatın 
bu karara iştirakini mutazammın bulunmadığı, bu mevzuda ya
pılan itirazın tetkik ve ret olunmak suretiyle karara bağlan
dığı ve karara muhalif kalan zevatın isim ve muhalefet şerhle
rinin ilâmın aslında bulunduğu ve teamül de bu merkezde ol
duğu gibi, aksine bir hüküm de olmadığı.

Zaptına nazaran; 30/434 sayılı dâvanın, 4 . V . 1951 tarihin
de yapılan duruşmasında İhsan Aktürel’in bulunduğu, kaldı ki:

Tebeddülün muahhar celsede karar ittihazına engel teşkil 
edemiyeceği ve birinci reisin bulunmaması halinde heyetin en 
kıdemli reisin rijraseti altında toplanacağının da Devlet Şûrası 
Kanununda yazılı bulunduğu ve bu baptaki esas kararın
12 . X  . 1951 tarihinde ittihaz olunmasının araya tatil girme
sinden ileri geldiği ve bu tarihte Birinci Reis Salâhattin 0 da- 
başıoğlu’nun da tekaüde sevk edilmiş olduğu.

Devlet Şûrası Kanununun 38 nci maddesi esas dâva dosya 
lan hakkında olup, tavzih taleplerine şümulü olmadığı ve tav 
zihin taşıdığı mâna itibarı ile de; bu mevzuda kanun sözcüsün
den mütalâa ahnmasına mahal görülmediği, teamülün de keza 
bu merkezde olduğu belirtilerek; bu izahata nazaran; yapılan 
muamelelerde usul ve mevzuata aykın bir cihet olmadığı gibi 
avukatlarm tavır ve hareketleri hakkında baronun dikkat nazarı
nı celbetmenin de her mahkeme için bir vazife olup, bahis mev
zuu; Devlet Şûrası riyasetinden Başvekâlete yazılan 53791 
sayılı tezkerenin de bu maksadı taşıdığı bu itibarla; ortada 
takibi müstelzim her hangi bir suç bulunmeıdığı cihetle; adı 
geçen Devlet Şûrası reis ve âzalarının Divanı Aliye şevkleri 
hakkında bir işlem yapılmasına sebep ve mahal görülmediği 
bildirilmiştir.

Başvekâletten celp olunan ve bu hususla ilgili dosyada : 
Müstedi Avukat M. Teki Gül’ün Başvekâlete vermiş olduğu
4 . XI . 1952 ve 26 . I . 1954 tarihli istidalarında ezcümle : 
Devlet Şûrası Reisliğince Muamele Vergisi ihtilâflarının müs- 
temirren 5 nci Daireye tevdi edilmesinin kanunun ruhuna uy-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

47

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

gun bulunmamasına binaen; kanunun tâyin ettiği asıl tetkik 
mercii olan 4 ncü Daireye tevdii hususunun temini ve keza bu 
istidası üzerine yazılan 53791 sayılı Devlet Şûrası Reisliği tez
keresinin tetkikinden de istihraç buyurulacağı üzere, bu yük
sek makamı işgal eden zatın mânevi bakımdan noksan bulun
masından ve mumaileyhle, 5 nci Daire Reisinin ve istidaların
da tarih ve numaralan yazılı kararlarda adlan yazıh diğer 
azalar hakkındaki Adalet Vekâletinden Başvekâlete intikal et
tirilmiş ve muhtevası yukarda açıklanmış bulunan Cumhuri
yet Başmüddeiumumiliğine verdiği istidalarında da; vazifele
rini bilerek kötüye kullandıklan iddia olunan Devlet Şûrası 
Reisi Hâzım Türegün ile 5 nci Daire Reisi İhsan Aktürel ve is
tidasında yazılı şekilde usuli ve kanuni hükümlere muhalif 
bulunan kararlara iştirak eden diğer âzalann Divanı Âliye 
sevk olunmalannı istemiştir.

Keza hakareti mutazammın bulunduğu iddia olunan bahis 
konusu 53791 sajalı Devlet Şûrası yazısında ezcümle : Bu ih
tilâfların 5 nci Daireye tevdii hususu kanuni ve hukuki esas
lara istinat olunarak açıklandıktan başka müstedinin meslek 
vaziyeti hakkında da izahat verilmiş ve mumaileyhin belirtilen 
bu halleri dolayısiyle İstanbul Barosu İnzibat Meclisinin (Dos
yada bulunan ) karan ile tevbihle tecziye olunduğu bildirile
rek, bir kere de Yüksek Başvekâletçe Baronun dikkat nazan* 
nın çekilmesi istenilmiştir.

Tasdikli suretleri dosyada bulunan ve şikâyet konusu edi
len ilâmların, filhakika yapılan tebligat muhtevasını müeyyit 
bulunduğu görülmüştür.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına göre; 
kendilerinden şikâyet olunan Devlet Şûrası Reis ve âzalarının 
Divanı Aliye şevklerini gerektirir her hangi bir suç görüleme
miştir.

Başvekâletin; bu kabîl şikâyetleri gerektiği şekilde tetkik 
ve tahkik ile alacağı neticeye göre; Yüksek Meclise müracaat 
edebilecek bir makam olması itiban ile ; müsteşarın müstedinin 
şikâyetleri üzerine yaptığı muamele de vazifesini ifadan ibaret 
bulunmaktadır.

Bu bakımlardan yersiz görülen talep hakkında Encümeni- 
mizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihî

37 1. X I I . 1954
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12994/12099 Nâzım Güngör.
Pirkinik köyü muh
tarı.
Sivas.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Kanhkıran 
mevkiindeki arazinin kendilerine 
Jnrakîhnası hakkında).

Müstedi : Tapuda müseccel köy hudutnamesine göre köyleri
ne ait bulunan Kanlıdere mevkiindeki arazinin, kendi köyü hal 
kından toprağa muhtaç birçok kimseler bulunmasına rağmen 
toprak tevzi komisyonu tarafından; komşu Nedrik köyü halkı
na verilmek istendiğinden şikâyet etmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : ihtilaflı durumda bu
lunan yerlerin 5618 sayılı Kanunun geçici maddesi hükümle
ri dairesinde incelenerek muamele yapılması için bu baptaki 
müracaat ve dosyanın il toprak ve iskân müdürlüğüne gönde
rildiği ve valiliklere de bu yolda tebligat yapıldığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve ihtilâf dolayısiyls 
kaza mercilerine dahi müracaat olunabileceğine göre talep hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmedikine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

38 1 . XII . 1954

12927/12033 Rifat Karacan. 
13299/12393 Kavak köyünde.

Elâzığ - Sivrice.

(Arzuhal hulâsası : tş talehine da- 
i f j .

Müstedi : Yoksul bir durumda bulunmasına binaen, tahsili 
ile mütenasip bir işte istihdamı için emir verilmesini istemekte
dir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Bakım memurlarının 
tâyinleri mahallî orman işletme müdürlüklerine ait bulundu
ğundan dilekçinin; münhal vukuunda doğruca iş istediği işletme 
müdürlüğüne müracaat etmesi icabetmekte olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre, vâ
ki talep hakkında encümenimizce bir muamele ifasına mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

39 1 . XII . 1954

12828/12034 İbrahim Akıncı. 
15521/14490 Devrişağa Mah.

Kümbet So. No 
de.
Erzurum.

(Arzuhal hulâsası : Rüthesi ile 
Kore 'ye göndennilnıesi hakkında).

Müstedi : Emekli yarbaylardan olup, sin ve sihatinin müsait 
bulunması itibariyle emekli aylığı almaktan üzüntü duyduğunu 
ifade ederek rütbesi ile Kore savaşlarına katılmasının temin bu- 
yurulmasını istemektedir.
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Milli Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : 10 Temmuz
1950 tarihinde emekliye ayrılan mumaileyhin, emeklilere görev 
verilmediğinden, Kore Birliğine tâyininin mümkün görülmediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre, vâ
ki talep hakkında komisyonca bir muamele ifasına mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

40 1 . XII . 1954

12920/12035 Safiye Eregoıııcıı.
Salacak Arka So. 
No : 13.
Üsküdar - îstaniml.

(Arzuhal hulâsast : §ehit maaşt
İKif/lan ynası hakkında) .

Müstedi : Kore’de şehit düşen oğlu Piyade Üsteğmen Salâ- 
hattin Ereğemen’den dolayı kendisine aylık bağlanamadığından 
şikâyet etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüsü ce
vabi yazısında : Oğlunun şahadet tarihinde evli olup bilâhara
5 . VII . 1951 tarihinde boşandığına dair bir ilâm ibraz etmek 
suretiyle kendisine aylık bağlanmasını talebeden müstediye 
5434 sayılı Kanunun 66 ve 72 nci maddeleri muvacehesinde ay
lık bağlanmadığı.

Mumaileyhanın ayrıca bu baptaki Sandık Yönetim Kurulu 
karan aleyhine Devlet Şûrasına dahi dâva açmış bulunduğıi 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Sandık Umum Müdürlüğünün muvafık 
görülen cevabına ve talebin tetkiki kaza merciine ait bulundu
ğuna göre; bu bakımlardan encümenimizce tâyiıti muameleye 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

41 1 . XII . 1954

12D30/1203U Ecriyo E,■turgay.
Icadiyc Çit'tcbakkul 
Setli So.
Tstanbul

(Arzuhal hülâsası 
hnkkmda).

Maaş tahsisi

No ; 98.
- Üsküdar.

Müstedi : Şirketi Hayriye makinistliğinden emekli olan, ko
cası Fethi Usta’dan dolayı bu şirketin diğer mütekait ve yetim
lerine maaş verilmekte olduğu halde kendisine aylık tahsis edil
mediğinden şikâyet ve tazallümü hal etmektedii’.

Ulaştu'ma Vekâletinin cevabi yazısında : Şirketi Hayriye- 
nin 4697 sayılı Kanunla devlet tarafından satınalınıp Devlet De
nizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğüne geçtiği ve 
sözü geçen genel müdürlüğün de 5842 sayılı Kanunla Denizcilik 
Bankası Türk Anonim Ortaklığı haline gelmiş olmağı itibariyle 
dileğin bu ortaklık umum müdürlüğünden sorulması lüzumu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Denizcilik Bankası tarafından kanuni
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bir hakkının muhtel kılınması halinde, kaza merciine müracaat
ta muhtar bulanan dilekçinin vâki talebi üzerine encümenimizce 
bu bakımdan yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

42 1 . XII . 1054

125)3J/120:n İbrahim Büliml.
imren Lokantası .sa
hibi ()snıan l\ü<;ük- 
haş eliyle.
Turhal.

(Arzuhal hulâsası : l.şten çıkarıl- 
(hf/ntdan şiliâıı< t).

Müstedi : Bir sene muvakkat ve iki sene de kadro karşılığı 
çalıştırılmak üzere alındığı Turhal Şeker Fabrikası Lokanta
sındaki işinden çıkarıldığından şikâyet etmektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında: Muvakkat mahiyet
teki işlerden birinde çalışan dilekçinin çalıştığı kısımdaki işin 
sona ermesi ve diğer sahalarda da durumuna uygun boş bir 
kadro bulunmaması dolayısiyle kanuni vecibeler yerine geti
rilmek suretiyle iş akdinin fesih edildiği, ortada ihlâl edilmiş 
kanuni bir hakkın da mevcut olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki talep hak
kında encümenimizce bir muamele ifasına mahal görülmedi
ğine, dilekçinin kaza merciine dahi müi'acaatta muhtariyetine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

43 1. X I I . 1954

12933/12039 Lami Akçay.
Kurtuluij Mah. İnö
nü Cad. No. 229. 
İskenderun.

(Avzuhal hulâsası : lsl'enfJcrun 

lieh’diytsi alenhinc a(̂ tu)\ dâvaıjı 

rcddedm hâl,i»ıd(u şikâjjdJ.

Müstedi : 575 parsel sayılı akarının şimal kısmında bulu
nan duvarmı gayrikanuni olarak yıkan İskenderun Belediyesi 
aleyhine açmış olduğu dâvayı, yedindeki tapuya dahi itibar 
etmeksizin, reddetmiş bulunan asliye hukuk hâkiminden şikâ
yet ederek uğratıldığı haksızlığm giderilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyet konusu dâva 
26. I I . 1952 tarihinde karara bağlanıp ve temyiz edilmeksizin 
katileşmiş bulunmasına binaen vekâletçe idareten yapılacak 
muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 54 ncü madesine göre; tebdil ve tağyirine kanuni 
mesağ bulunmıyan bir mahkeme kararma taallûk eden vâki 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

44 1. X I I . 1954
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12936/12042 Enver Eren.
Sıtma Savaş tabibi 
Dr. Cahit Eren eliy
le.
Beyşehir.

(Arzuhal hulâsası : 6 yil açık ma
aşının verilmesi ve tekaütlük ta
lebine dair.)

Müstedi : Kayseri vilâyeti înzıbat Komisyonu tarafından 
hakkında ittihaz bııyunılan memuriyetten ihraç karan Devlet 
Şûrası tarafından ortadan kaldısılmış olmaklaı 6 senelik açık 
maaşının verilmesi ve tekrar memuriyete alınması hakkındav 
yaptığı kanuni müracaatlardan bir netice adamadığından ve bu 
mevzuda açtığı dâvanın da reddedilmiş bulunduğundan bahis 
ve tazallümühal ederek, mezkûr açın maaşının verilmesini,, 
umumi, hususi ve mülhak bütçeli idarelerde geçen müddet hiz
metleri nazarı itibara alınmak suretiyle yeni tekaütlük kanu-  ̂
m’, hükümlerine tevfikan hakkında muamele ifasını dilemek
tedir.

Îçi'îleri Vekâletinin cevabi yazısında ; Dilekçinin; talebet- 
tiği anık maa‘’lannın ödenmesine kanuni imkân bulunmadığı 
ancak verilen ihraç karan Devlet Şûrası tarafından kaldınl- 
n n  bulundummdan tekrar bir memuriyete tâyini için; memu- 
rim tâli’ ’̂̂ eden bu^unr^asına binaen; vilâyetlere müracaatı ''Ü7u- 
munn .̂ 25 . ITI . 1938 tarih ve 1122 sayılı yazı ile, Afyon Vali
limi va<'.ıtf>sivle kendisine tebliğ olunduğu. Maa'îlı memuryetle- 
rinden dol avı tazminat verilınesi için ırüjucaat ettiği takdirde 
de p-erekH muamelenin va’ulacncı bildirilmektf'dir.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin yamsında ; İbraz etti^ 1308 
doqıımlu nüfus kayıt ö r n e ğ e  fföre; Tor*rak Mahsulleri Ofisin
de hizmete alınmış olan müstedinin, bilâhara Dahili ve Vekâle
tinden celp olunan sicil dosyasına nazaran; 1297 doğumlu ve 
ya<? haddini doldurmuş oidu«^ı n-öriile^^v kesil^is olan emekli 
aMatı geri verilmek suretiyle ilişiğinin kesildiği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletlerin cevabına ve kısmen kaza 
merciince incelenerek karara ballandığı anlaşılan ve kısmen de 
b ’T T-<pırci tara fm dan  incp?enp’esi p*ereken bir meseleve taallûk 
ettiğine o-öre; talep hakkında; tâyini muameleye mahal gö

rülmediğine karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

45 1. X I I . 1954

12937/12043 Deıuireiköy mulıtar
ve azalan.
Demirci köyü. 
Simav.

(Arzuhal hulâsası : Kovlerivde 
muhacir iskân edilmemesi hak
kında ).

Müstedi : Köy merasının, hayvancılıkla iştiğâl eden köy 
halkının ihtiyacına daha cevap verecek bir vaziyette bulunma
dığı halde buraya muhacir yerleştirilmek istendiğinden bahsile; 
köylerinde iskân olunmak istenilen iki göçmen ailesinin müsait 
başka bir yere gönderilmelerini istemektedir.
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Başvekflletln cevabi yasısında : Durumun tetkiki ile, taay
yün edccek vaziyete göre iktizasının yapılması hususunun Kü
tahya Valilisine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, vâki talep ha,k- 
kuıd.'i encütnenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
kavar verildi.

Karar No. Karar tarihi

40 1. X I I . 1954

12938/12044 llasan Çavuş.
\'oııiınahaIIe I\üs(̂  
llasanoğln lbı-ahii^ı 
cvlıuîo.
Sinaıılı - I>al)n(‘ski.

12939/12045 Nezifo l'VrıuloAli’.- 
Ahnıoto^'lu Il;,'.s;ın 
("■'iıulo.
Siiiaîilı - Bab eski.

(Arzuhal hul.â.'jcm : İfskân talebine 
dair).

Müstediler : Bulgaristan göçmenlerinden olup tertip kılın
dıkları köyün ihtiyar heyetinin kendilerine olan alâkasızlık
ları yüzünden ve bizzanıre çalışmak üzere Alpullu Şeker Fabri
kası çifti kîerine aitmiş oldukları için serbest muhacir duru
muna konularak iskân haklarından mahrum edilmek istenildik
lerinden si’ :âyetîe mürettep mahalleri olan Tekirdağ vilâyetinin 
r.îalıramı köyünde iskân olunmalarını istemektedirler.

Bar/o’ râlctin ccvabi yazısmda : Dilekçilerin iskân msvzu- 
at-na göre; isk?,n hakkına sıhip göçmenlerden bulundukları 
takdirde; islıânlarmm teTnini hususunun Tekirdağ ve KIrklar
eli val51.k^erlne yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki talop hak- 
k'nda, encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
ve d’irk ilerin kanuni haklarının muhtel kılındığında mu.«5ir 
bulundukları takdirde; kaza merciine dahi müracaatta muhta
riyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

47 1. X I I . 1954

‘ 2 :)4] /12047 Ali Kaya ve ar. 
17200/16013 Ilamitbey hıu-aoı 

kr>yünde. 
rhajı.

(Arzuhal hıılâsası : Arazi talebine 
ıhnr).

î.Iüstediler : Topraksız olmalarına binasn bir an önce ken
dilerine arazi verilmesini istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Bu köye toprak komisyo
nunca el konulduğu vakit müstedilerin yetkili olan bu komis
yona başvurmaları lüzumunun Seyhan Valiliği vasıtasiyle ken
dilerine tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre, 
talep halikında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

48 1. X I I . 1954



—  53

12942/12048 Abdullah Kurt.
Karanıııstafah i\Iah. 
Erzin.

Arzuhal Arzulial sttlıibiııiu
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(A rz u h a l  hnl:ha:;ı : A r a z i  Ici'zin- 
ti)uhı k< Jıakkınnı 
n i11sis oluıu'luğııııddu ş ih â y e t ).

Müstedi : Dörtyol kazasının Karabasamak çiftliğinde yapı
lan arazi tevzi listesinde kendisine tahsis edilmiş bulunan bir 
arazinin, isim müşabehetinden dolayı, başka bir şahsa veril
mek suretiyle kendisinin mağdur edildiğinden şikâyet etmek
tedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Yapılan tetkikata nazaran 
müstediye arazi verilememiş olmasının, kendisinin, kanunun 
34 ve 35 nci maddelerindeki sıraya girmemiş bulunmasından 
ile*i geldiği, ayrıca 1952 yılında yapılacak tevziatta durumu
nun göz önünde bulundurulacağı belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümence tâyini muameleye mahal görülmediğine ve dilekçi
nin, 1952 tevziatmdan istifade ettirilmemiş bulunması halinde; 
kanuni mercilere müracaatta muhtariyetine karar verildi.

"Karar No. Karar tarihi

49 1. X I I . 1954

12I)44/12050 Melımct Sönmez.
Yenimahalle Panayır 
So. No. *0 .
Devrek - Zon-raldnk.

(Arzuhal hulâsası : Ayhl'larınm  
tediyesi talclnr.e dair).

Müstedi : İskenderun Tümenine bağlı 2 nci Tabur 5 nci 
Bölükte ihtiyat subayı olarak vazife görmekte iken 3 ay teb- 
dilhava ile memleketine geldiğini beyanla; gönderdiği muva
salat ilmühaberinin zıyaa uğratılması yüzünden aylıklarının 
ödenmediğinden şikâyet etmektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Emsalleri ile 
birlikte terhis edilmiş olan müstedinin bahis konusu sıhhi me
zuniyet devresine ait maaş ve istihkaklarının tam olarak veril
mesi için kıtası K. lığına emir verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; yerine getirildi
ği anlaşılan vâki talep hakkında encümenimizce tâyini mua
meleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

50 1. X I I . 1954

12945/J2051 A li Kula.
Alaçam Otelinde 
Rahmi Kiı-e(; yanın
da.
Dııi'sunbev.

(Arzuhal hulâsası : îs faleir'rı 
dair).

Müstedi : Efradı ailesiyle birlikte muavenete muhtaç bir 
durumda bulunmasına binaen, emsal durumdaki kimseler gibi 
kendisine arazi verilmesini ve yahut bir iş temin olunmasını 
istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında ; Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununda yazılı evsafı haiz bulunduğu takdirde, kazalarında



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

- 54 ^

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

toprak dağıtımına başlandığı vakit toprak komisyonuna mü
racaat etmesi lüzumunun 20 . I I I . 1952 tarihli bir yazı ile müs- 
tediye tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olma- 
dığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

51 1. X I I . 1954

1294G/12025 Ahmet Beyaz.
Kürelik köyünde. 
Refahiye.

(Arzuhal, hulâsdsı : 35  ̂ yıldır la- 
sarmfunda Jmlundurdııfju Alnai- 
han mezracısındaki Hazine yerleri
nin kendisine veHImesi l î .) .

Müstedi: Mübadele tarihinden beri tasarrufu altında bulun
durduğu Kürekli köyü civarında Alacahan mezraasındaki yerle
rin Cemal Işık adındaki bir mütegallibe tarafından elinden 
alınmak istendiğinden şikâyet ederek mezkûr yerlerin kendisine  ̂
bırakılmasını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında: İddia olunan hazine yerleri
nin durumunun inceletilerek boş kültür arazisi olduğ-u ve müs- 
tedinin toprağa da muhtaç olduğu anlaşıldığı takdirde kendili
ne kiraya verilmesi hususunun 7 . IV . 1952 tarihli bir yazı ile 
Erzincan Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabma göre; vâki talep hak
kında Encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

52 1. X I I . 1954

12948/12054 İsmail Hakkı Üze
ren.
Millî Eğitim Müdür
lüğü hesap memui'u. 
İzmir.

(Arzuhal hıdâsast : 5434 saydı 
Kanunun geçici 65 nci maddesi
nin tefsiri talebine dair).

Müstedi: Köy bütçelerine dâhil kadrolarda geçen hizmetle
rinin 5434 sayıh Kanunun muvakkat 65 nci maddesine tevfi
kan, borçlandırılmak suretiyle emeklilik müddeti hizmetine» 
katılması için yaptığı müracaatin kendisini tatmin etmiyen 
bir ilade ile is’af olunmadığından bahsile; mezkûr maddei ka-. 
nuniyenin tefsirini istemektedir.

Maanf Vekâletinin cevabi yazısında: Köy bütçelerinin borç- 
landınlabilecek hizmetleri tasrih eden 5434 sayılı Kanunun 
muvakkat 65 nci maddesinde yazılı umumi, mülhak bütçeli 
dairelerle, hususi’ idareler ve belediyeler arasında mütalâa» 
edilmesine imkân olmadığı gibi böyle bir hüküm de mevcut ol
madığı belirtilerek müstedinin mezkûr bütçeden ödenen ücretli



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

55

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

hizmetlerinin borçlandınimak suretiyle füH hizmetine katila- 
mıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve Encümenimizin 
tefsir teklifinde bulunmaya yetkili olmadığına göre; vâki talep 
hakkında tâyini muameleye mahal görülmediğine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

53 1. X I I . 1954

12949/12055 A li Akar.
İmikler Köyü çiftçi- 
lerinden.
Beylikahır - Eskişe
hir.

(Arzuhal hulâsası : Kredi talebine 
dair).

Müstedi : Mevcut arazisini işletebilmek üzere; miktan kâfi 
kredi verilmesini istemektedir.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında :
Müstediye Tanm Kredi Kooperatifi tarafından; 3 yıl vâde 

ve taksitle açılmış olan 600 lira krediye ait taksitleri; mütaad- 
dit ikazlara rağmen ödememiş olması ve ödeme iktidarının da 
bulunmayışı bakımından yeniden yardım yapılamıyacağ^ bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
vâki talep hakkında, encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi,

Karar No. Karar tarihi

54 1. X I I . 1954

12950/12056 Halis Aydın.
729 mahreçli tel. 
Osmanbey - Şişli . 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : îadei memu
riyet talebine dair).

Müstedi : Askerlik sebebi ile ayrılmış olduğıı telgrafçılık 
meslekine tekrar ahnmasmı istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : 4379 sayıh Ka
nuna göre tercihli ve sıra bekliyen ayhklı memurların mevcu
diyetine ve kadro durumunun müsaadesizliğine binaen ücretli 
muhaberecilikten ayrılmış olan mumaileyhin vazifelendirilme
sine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve mahiyetine göre; 
vâki talep hakkında, encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

55 1. X n  . 1954



12951/12057 Fahrettin Koçak.
Yaylaklı Köyünde. 
Şereflikoçhisar.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
Nü. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Kendisini dö
ven ve üzerindeki eşyayı gashe- 
denlerin tevkifi hakkında).

Müstedi : Kendisini döven ve üzerindeki eşyalarını gasbe- 
den Şereflikoçhisar’ın Yaylaklı Köyünden Mehmet Toprak ve 
arkadaşları h ık ındaki vâla şil^yetlerinin alâkah makamlar
ca nazarı itibara ahnmadığından > bahsiile gerekli tahkilcatın 
ifasını ve suçluların tevkifini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında ; Aksaray Müddeiu
mumiliğine yaptırılan ihzari tahkikat evrakına nazaran : Hâ
dise hakkında vaktinde müddeiumumiliğe yapılmış bir ihbar 
bulunmadığı, ancak şikâyeti mütaakıp alâkalı hâkimlikçe yazı
lan 2 . VIII . 1951 tarihli yazı üzerine; müddeiumumilikçe ya
pılan hazırlık soruşturması neticesinde; şahitlerin ademi ma
lûmat beyan etmeleri itibariyle adları geçen sanıklar hakkın
da ademi takip kararı verilerek müştekiye de tebliğ olunduğu 
ve kendisinin itiraz etmemiş olduğ-u bu bakımdan cari muame
lelerde kanuna uymıyan bir cihet görülmediğinden müştekinin 
tahakkuk etmiyen bu ihbar ve şikâyetlerinden dolayı ilgililer 
hakkında muamele yapılmasına yer olmadığına dair oton dü
şüncenin vekâletçe de tasvip olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarüü

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

56 1. X I I . 1954

12952/12058 Mehmet Öregen.
Akşehir Otelinde. 
KonyalI.
Ankara.

(Arzuhal hülâsası : tadei memu
riyet talebine dair).

Müstedi : Nevşehir vâizi iken bigayrihakkin Diyanet işleri 
tarafından vazifesine son verildiğ;indGn şikâyetle başka bir ka
zada tekrar vazifelendirilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Bir sureti ilişik mahkeme 
kararmda görüleceği üzere bir memura yakışmıyan muhilli 
haysiyet bir suçtan mahkûm olan adı geçenin vazifesine iadesi
ne imkân görülemediği.

Bu hususta Devlet Şûrasma açtığa dâva üzerine; verilen 
karar ile, inzibat komisyonu kararı suretlerinin de gönderildiği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve talebin Devlet Şû
rası tarafından da incelenerek karara bağlanmış olduğuna gö
re; encümenimizce bir muamele ifasına mahal görülemediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

57 1. X II. 1954



57 —

12955/12001 İbrahim Kazmacı.
Devlet Demiryolları 
Daire Müd. odacısı. 
Ankara.

Arzuhal Arzuhal »ahlbiniu
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

12050/12002 Mustafa Akyü/.
Ersinek köyü Muh
tarı.
Şenkaya.

(Arzuhal Inılâsıısı : 5088 sayılı Ka
nun hilâfına kesilen fuzuli vergi
lerin iade olunmadığından sikâ-

Müstedi : 1. X  . 1947 tarihinde meriyete giren 5088 sayılı 
Kanunla ücretlerinin 30 lirası için tanınan vergi muaflığına 
rağmen Devlet Demiryolları İdaresi tarafından 1. V I I . 1949 
tarihine kadar kendilerinden fuzulen vergi kesildiğini ve em
salleri gibi sulh mahkemesi nezdinde açtığı dâvanın da uyuş
mazlık mahkemesine intikal ettirilip ve bu kabil ihtilâfların 
adlî mahkemelerde görülemiyeceği kararlaştırılması münasebe
tiyle reddedildiğini, dolayısiyle malî ve idari kaza mercilerine 
müracaat müddetini de geçirmiş olduğunu belirterek mezkûr 
hakkının kendisine verilmesini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr kîinunun 
1 . x .  1947 tarihinden itibaren tatbik olunmaması sebebinin; 
emsal dürümdakilerin Maliye Vekâletine m'iracaatları üzerine 
muafiyet hükmünün vekâletin 2. V . 1949 tarih ve 346 seri sa
yılı tamiminden itibaren tatbiki icabedeceği ve bu tarihten 
önceki içtihat dairesinde cereyan eden ve emrivâkı halini alan 
muamelâtın tadiline imkân olmadığının bildirilmesinden ileri 
geldiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tâyini mercide hata edilmesi halinde 
dahi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile vazifeli kaza mer
ciine müracaat için bir imkân bahşedilmiş bulunmasına binaen 
talep hakkında bir muamele ifasına mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

58 1 . X II. 1954

(Arzuhal hulâsası : İstihsal ettik
leri orman ernvâlinin kendilerine 
satılması hakkında).

Müstedi : Kanunun açık hükmüne rağmen köylünün istih
sal etmiş bulunduğu orman emvalinin tarife b?deli üzerinden 
kendilerine verilmediğinden şikâyet etmektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Orman Kanununun 
18 nci maddesine göre bu emvalden kerestelik olanın ancak 
%  25 ine, odunun da %  100 üne kadarının köylüye satış bedeli 
üzerinden verilebileceği ve bakiyesinin açık artırma suretiyle 
satılmakta olduğu, bu bakımdan yapılan muamelede mevzuata 
aykırılık olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında



68
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

enciimenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

59 1. X I I . 1954

12961/12066 Ahmot Ilamdi Gü
rel.
Devlet Demiryolları
5. İşletme Kalemi 
Memuru 14679 sicil. 
Malatya.

(Arzuhal hulâsasî : -1620 sayılı K a
nunun geçici 1 nci maddesinin
12 nci derecedeki birinci sınıf me
murlara tathikının karara bağlan
ması hakkında).

Müstedi : 1944 yılında yürürlüğe giren 4620 sayılı Kanu
nun muvakkat maddesi yanlış tatbik olunmak suretiyle; Devlet 
Demiryollan birinci sınıf memurlarının bu kanunun tatbikından 
önce 12 nci derecede geçen müddetlerinin terfi müddetlerinde 
nazarı itibara alınmadığından şikâyet ederek; mezkûr maddei 
kanuniyenin tatbik şeklinin tefsir ve bir karara bağlanmasını 
istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısmda : Lise mezunu ola
rak 1936 jnlında bu idareye intisabetmiş olan müstedinin ücret 
derecesinin 2847 sayılı idare baremine göre tesbit ve muayyen 
tarihlerde de 3173 ve 4620 sayılı kanunlara tevfikan yükseltil
miş olduğu.

Bu duruma göre; 83 lirada geçen kidemlerinin 97 lirada 
geçmiş addedilmesine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 1042 sayılı Kanuna göre tetkiki kaza 
merciine ait olan vâki talep hakkında encümenimizce tâjâni 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

60 1. X II. 1954

12963/12068 Hatice Erkan.
Demirlibahçe Özgö- 
renler So. No. 26. 
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Aylık bağlan
ması hakkında).

Müstedi: Seyhan fen memuru iken vefat eden kocasmdan 
dolayı kendisine ve 3 yetimine aylık ve ikramiye tahsis ve ita
sını istemektedir.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Vekâletçe hazırlanan 
hizmet cetvellerine göre; mütefevvanm yetimlerine ait mu
amelenin emekli sandığmca yürütülmekte olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkmda encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

61 1. X I I . 1954
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soj'adı ve adresi

12964/120()9 A li Rıza (ktürk.
Küçük Pazar IToca 
Giyasettin Mah. 
^Mektep So. No. 17. 
İstanbul.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(A rzu hal hulâsası : E m ekli San
dığı Sağlık K uru lu  kararlan a ley
hine yapılacak müracaatlar için  
m erci tâyini talebine dair).

Mtistedi : Haydari)aşa Gümrük Muhafaza Grup Amirliğin
den vazife mâlûliyeti dolayısiyle ajn:ıldığı halde; raporla sabit 
olan bu durumunun emekli sandığı sağlık kurulunca âdi ma- 
lûliyet şeklinde kabul olunmasından, keza Devlet Şûrasına 
açtığı dâvanın da bu merci tarafından tetkik olunamıyacağın- 
dan şikâyet ederek şikâyetini tetkik edecek merciin tâyin edil
mesini istemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünün 
cevabi yazısında; Mumaileyhe ait raporun sandık sağhk kuriî- 
lunca -

1. Arızalan görevden doğma hastahklardan olmadığı;
2. Raporunda yazılı ârızalan ile Büro işlerinde çalışamaz;
3. Adi mâlûldür; şeklinde tasdik edilmiş bulunduğundan 

kendisine 5434 sayılı Kanunun 53 ncü maddesine tevfikan ay
lık tahsis edildiği.

Mezkûr tahsis aleyhine bu kamunun 9 ncu maddesine göre 
Maliye Vekâletine ve Devlet Şûrasına müracaat etmesi lüzu
munun kendisine de bildirilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : U. Müdürlük yazısında da açıklandığı 
özere; tetkiki Maliye Vekâletine ve nihai olarak Devlet Şûra
sına ait bulunan talep hakkında bu bakımdan Encümenimizce 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

62 1. X I I . 1954

12965/12070 Mustafa Sarıyer. 
14:223/1324:8 Sarayönü Nahiyesin

de Tatarlar Mah. 
‘Kadmhan.

(A rzu hal hulâsası : Mahalle M uh
tarını V eli K u rt ve 4 arkadaşının  
m ahkem eye sevk olunmaları hk.)

Müstedi : Kardeşi ile birlikte vatani hizmetini ifa etmekte 
bulunduğunu belirterek mahalle muhtan Veli Kurt ile akra
balarından 4 şahsın; köyde bırakmış olduğu efradı ailesini 
ölümle tehdit ve hanelerine tecavüz etmekte ve köyü terk et- 
miye mecbur bıraktıklarından, vâki şikâyetlerinin de jandar
ma kumandanı ve nahiye müdürünün alâkasızlıkları yüzünden 
neticesiz kaldığından şikâyet ederek; mezkûr suçlular hakkm- 
daki tahkikatın bizzat müddeiumumi tarafından yapılarâk mü- 
tecâsirlerin mahkemeye sevkolunmalannı ve zikrolunan vazife
liler hakkında da takibat ifasını istemektedir.

Dâhiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Vâki tembiha rağ
men müstedinin ailesinin oturmakta olduğu evin önündeki güb
relerin kaldınimaması yüzünden bunun muhtarhkça belediyeye 
İntikal etirilmesi ve neticede ceza tâyin edilmiş olması yüzün-
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den muhtarla bu aile arasında hâsıl olan iğbirar ve münaferet 
dolayısiyle çıkan kavganın adalete intikal etmiş bulunduğu, 
tekerrür etmemesi için icabeden idari tedbirlerin de alınmış ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve müstedi iddia etti
ği hususlar hakkında kanuni mercilerine dahi müracaatta mıuh- 
tar bulunmasına binaen; tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

63 1 . XII . 1954

12974/12079 Şükrü E rdem  ve ar.
Em ekli öğretmen. 
Diyarbakı r.

(A rzuhal hulâsası : E m ekli aylık 
larının zamanında verilm ediğinden  
şikâyet.)

Müstediler : Hususi İdareler Tekaüt Sandığından almakta 
oldukları tekaüt aylıklarının zamanında ödenmediğinden şikâ
yet etmektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 2097 3ayıİJ Kanun
la kurulmuş olan bu sandıkların % 2 den ibaret olan ortak- 
hk paylarının 1951 ve 1952 yıllarında 15 misli artırılması za
rureti hâsıl olduğundan mezkûr ödemelerde vukubulan gecik
melerin bütçe imkânsızhklan yüzünden, bu idareler tarafın
dan hisselerinin sandığa vaktinde gönderilememesinden ileri 
geldiği birkaç vilâyete mahsus olan bu durumun da alınan ted
birlerle önlenip bu meyanda Diyarbakır hususi emvalince de bu 
maaşların gecikmeye mahal bırakılmadan ödenmesinin teinin 
olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
Encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

64 1. X I I . İ954

12975/12080 A hm et Fevzi Gülsoy.
D em ir - Çelik O rta
okulu idare memuru. 
Karabük.

(A rzu hal hulâsası : Lise tahsili 
yapan oğlunun leylilik ücretinden  
%  10 tenzilât yapılm ası hak.)

Müstedi : Leylî olarak Kastamonu Lisesinde tahsil yaptır
makta bulunduğu oğlu için vermekte olduğu ücretten kendisi
nin İktisadi Devlet Teşekkülü memurlarından bulunması iti
bariyle %  10 tenzilât yapılamıyacağınm bildirilmiş bulundu
ğundan şikâyetle hak ve adalet mefhumlarına muhalif olan bu 
muamelenin önlenmesini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin; 2005 sa- 
yıh Pansiyon Kanununun ikinci maddesine göre ancak maaşh 
devlet memurlannın çocuklan için yapılmakta olan bu tenzi-
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lâttaıı faydalandırılmasına kanimi imkân görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve kanun hükümleri
ne göre; talep baklanda Encümenimizce tâyini muameleye ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

65 1. X I I . 1954

12079/12084 Süleyman Köııez.
('ivil köyıuKİo. 
Tirc})olu.

( A rz u h a l  lıvfâsnst : Oîcıû y e r i  ola-  
rah el inden ahiKtn nraz imı in gcri -  
i'( rihnr.si h n l l  ınela.)

Müstedi : 1945 yılında 4274 sayılı Kamına tevfikan okul 
yeri olarak elinden alınan arazisinin mezkûr kanunun ortadan 
kalkmış olmasına ve muhtelif defalar yaptığı müracaatlara 
rağmen kendisine iade edilmediğinden şikâyet etmektedir.

Plaarif Vekâletinin cevabi yazısında : 1041 nüfuslu ve tah
sil çağında 210 çocuğu bulunan bu köyde; okul yeri olarak 
seçilip ve tescil muamelesi dahi ikmal ve üzerinde gereken ih- 
saratla birlikte bodrum duvarları dahi yapılmış olan mezkûr 
arazinin ancak muayyen şerait dâhilinde, geçim yeri olarak ka
mulaştırılan yerlerin iadesini derpiş eden 5129 sayılı Kanuna 
tevfikan müstediye iadesine kanuni imkân bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de talep hakkında., Encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine ve dilekçinin kaza merciine dahi müracaatta 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

66 1. X I I . 1954

l ‘-^î)8()/1208r) Osman Akın. 
17722/10508 Dotıiiroisııvu Kövün- 

de.
Sanısını.

(A r z n h i d  hulâsası : 22  dekarl ık  
tapu fazlası  arazisinin hor<^lanma 
sunliı ı l i -  k tndi si  ad ma leşçili  hak-  
Innda).

Müstedi : 1340 yılında mübadil hakkı olarak kendisine ve
rilmiş olan arazilerden tapunun 1937 tarih ve 15 ve 39 sıra numa
ralarında adına kayıtlı yerde zuhur eden 22 dekar tapu fazlası
nın iskân mevzuatı dairesinde, borçlanma suretiyle adına tes- 
çili icabettiğ'i halde kendisinin 7 yıldır idari ve adlî makamlar 
nezdinde uğraştınlmakta bulunduğundan şikâyet ederek icabe- 
denlere emir verilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Müstedinin; ba,ska bir şa
hıstan satınaldığı bir tarla ittisalinde bulunan 27 dekar 243 
metre murabbaından ibaret mevzuübahis hazine arazisini ken
diliğinden işgal ettiği ve tapu fazlası tesbit olunarak elinden
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alınıp Tevfik namında birine tevzi edilmiş bulunduğu ve bu 
mevzuda açtığı idari dâvanın da Devlet Şûrası 6 ncı Dairesince 
reddedildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin cevabına ve ihtilâfın kaza 
merciince incelenerek karara bağlanmış olduğuna göre; vâki 
talep hakkında encüınenimizce tâyini muameleye mahal görül- 
mediğ:ine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

67 1. X I I . 1954

12982/12087 Basri Yalçın.
Hamidiye Mah. Ç ift
çi So. No : 45.

• Babaeski.

(A rzuhal hulâsası : iskân hakkı
nın tamnnıasma dair).

Müstedi : 1950 yılında yurda gelen Bulgaristan göçmenle
rinden bulunduğu halde serbest muhacir muamelesine tâbi tu
tulup, iskân hakkından mahrum edilmek istendiğinden şikâyet 
etmektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Müstedinin iskân mevzuatı 
muvacehesindeki durumuna göre, hak sahibi göçmenlerden ol
duğu takdirde; iskânma mütaallik muamelenin çabuklaştırıl
ması için KIrklareli Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve müstedinin vilâ
yetçe kendine yapılacak muameleye karşı kaza mercilerine da
hi müracaatta muhtar bulunduğuna göre; talebi hakkında tâyi
ni muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

68 1. X I I . 1954

12984/12089 Haşan Hin.
Yenieami Mah. 
Alaçam.

(A rzuhal hulâsası : Mâruz kaldığı 
bir haksızlık ve hakaretten şikâ
y e t ) .

Müstedi : Tapulu bir yeri üzerinde hak iddia eden bele
diye aleyhine açtığı dâvada haksızlığa ve mahkeme başkâtibi
nin hakaret ve tehdidine mâruz kaldığından şikâyet etmekte
dir.

Adalet Vekaletinin cevabi yazısında : Başkâtip hakkın- 
daki şikâyet üzerine yapılan tetkikat neticesinde verilmiş olan 
takipsizlik kararında kanuna uymıyan bir cihet görülmediği.

Açılan dâvanın da karar safhasında bulunduğu ve mahke
mece yapılan muamele ve verilen kararlarda da keza usul ve 
kanuna aykırı bir cihet bulunmadığı belirtilmektedir.

Gereği Düşünüldü : Vekâlet cevabına ve Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun 54 ncü maddesine göre talep hakkında encüme- 
nimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

69 1. X n . 1954



12985/12090 Pazlı Karagöz.
A hıgûvur köyünde. 
V''akfıkebir.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(A rzu hal hulâs<(sı : Orman hakim 
mcniurlari7iın hilâfı lıaJdkai zabıt 
tanzim ettiklerinchn şikâyet).

Müstedi : Parası mukabilinde satınaldıklan kerestelerle 
yaptırdıkları binaların kaçak emvalden yapıldığı hakkında 
tanzim olunan hilafı hakikat bir zabıt üzerine 1 060 ar lira 
para cezasına mahkûm edildiklerini ve alelûmum cahil dene
cek durumda olan bakım memurlarının, vatandaşları ızrar et
tiklerinden ve misal olarak da Bekir Mestçi adındaki bakım 
memurunun, komşusu Kadir ismindeki suçluyu kurtarmak 
maksadiyle başka birisine suç isnadında bulunduğundan şikâ
yet etmektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısmda : Müştekinin zaptolu- 
nan ifadesine göre; bu istidanın kendisi tarafından verilmiş 
olmayıp müracaatm namı müstearla yapılmış olduğu ve yapı
lan muamelelerde bir yolsuzluk olmadığı için tahkikat açıl- 
masma mahal görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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70 1. X I I . 1954

12986/I2Ü91 A bdullah  tşkur ve 
ar.

Toptan ve peraken- 
tle bakkaliye. 
Kütahya.

(A rzuhal hulâsası : (rclir vergisi
nin, nüfusu yüz binden yukarı 
olan şehirlerde tatbiki talebine 
dair).

Müstediler : Gelir vergisi sisteminin, bahusus cezai müey
yideleri ihtiva eden hükümlerinin Kütahya gibi nüfusu az 
olan mahallerde tatbikının kendileri gibi ticaret erbabını 
müşkül bir duruma düşürdüğünden bahsile; bu vergi tatbika
tına dair 5 maddelik temennilerini belirterek mezkûr vergi sis
teminin nüfusu yüz binden yukarı olan şehirlerde tatbikinin 
temin buyurulmasını istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Talep ve tekliflerin, 
Gelir Vergisi Kanununun tadili ile ilgili çalışmalar sırasjnda, 
bütçe imkânları ve vergi tekniğine uygunluğu nispetinde göz 
önünde bulundurulmak üzere not edilmiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve talebin yeni bir ka
nun teklifi mevzuu ile ilgili bulunmasına binaen; yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

71 1. X II. 1954
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12987/12092 Iv/lo Kaya.
Sabık hat bckf'iU'- 
rindeıı. IGO sioil 
ııumaı-alı. 
l'atnos.

Arznhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(A rzuhal hulâsası : E m ekli ikra
m iyesi verilm esi hakkında).

Müstedi ; Çalışmakta olduğu PTT hatbakıcılığmdan istifa- 
en ayrıldığını belirterek; bu idarede geçen 18 senelik hizme
tine mukabil emeklilik ikramiyesi veya tazminatı verilmesini 
istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısmda : 5434 sayılı Kanu
nun muvakkat 28 nci maddesine göre henüz 60 yaşını doldur
madığı için müstedi hakkında emeklilik bakımmdan bir mua
mele yapılamıyacağı, yapılan tasarruf dolayısiyle yeniden bir 
vazifeye tâyininin de keza mümkün bulunmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

72 1. X I I . 1954

12988/12093 Süleyman Keko 
Özkan.
P>ardak(;i köyünde 
Pülümür.

(A rzuhal hulâsası: A razi talebine 
dair).

Müstedi : Topraksız çiftçilerden bulunmasma binaen Ter
can kazasının Zağgiri ve Götür köylerinde mevcut hazine top
raklarından kendisine arasi verilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununa göre; devlet toprakları; buhmduğu mahallin muh
taç çiftçilerine dağıtılıp bunların artması halinde diğer köyler 
halkma tevzi olunabileceğinden mezkûr kazada fazla toprak 
tesbit edilemediği için dileğinin tervicine imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabma göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

73 1. X I I . 1954

12988/12094 Sahan Özkan.
Lâleli Kosko Cad 
No. :]/].

İstanbul.

(A rzuhal hulâsası : Adına tarh  
olunan rergi miktarının fazlalı- 
öından .şikâyet).

Müstedi : Haftalık 20 lira ücretle bir manav yanında çalış
makta olduğundan dolaja adma tarh ve tahakkuk ettirilen 130 
lira verginin fazlalığından şikâyet ederek mâkul bir hadde in- 
dirilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısmda : Î1 takdir komisyo
nunca tâyin olunup, kesinleşmiş olan ücret üzerinden tahakinık
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12890/12095 Mustafa Keleş.
Şahin Burgaz kö
yünde.
Erdek.
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ettirilen mezkûr vergida; ithal olunduğu sınıf ve dereccye dabi 
itiraz olunmamış buhmulmasına binaen; kanuna uyınıyan bir 
cihet görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin cevabına ve vergi usul mev
zuatına göre; tetkiki malî ve idari kaza mercilerine taallûk 
eden talep hakkında encümenim izce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

74 1. X I I . 1954

(A rzuhal hulâsası : lîir  tescil m u
amelesinin iptali i lk .)

Müstedi ; Hali araziden imar ve ihya etmek suretiyle mey
dana getirip ve 12 yıldır tahtı tasarrufunda bulundurduğu 
bahçesinin nısfının elinden alınarak bir göçmen ailesine tahsis 
ve tescil olunmasından şikâyetle; kanunun himayesi altında 
bulunan zilyedlik hakkının ihlâl olunması suretiyle yapılan 
bu haksız muamelenin tashihini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Bahis mevzuu arazi Hâzi
neye ait kamışlık olup bir kısmının müstedi tarafından tarla 
haline getirilmiş bulunduğu ve bu gibi yerlerin imar ve ihya ile 
alâkası olmadığı, bu yerin tamamının Şahinburgaz köyü şahsi
yeti hükmiyesi adına istimlâk edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve talebin tetkiki ka
za merciine ait bulunmasına göre Encümenimizce tâjdni mua
meleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

75 1. X n  . 1954

I2M1/120!)R Halil ö rs  ve ar.
Burhaniye Mah. de. 
^'Vyhan.

(A rzuhal hulâsası : Ceyhan B ele
d iyesince inşaat ruhsatı verilm edi
ğinden şiJıâyet).

Müstediler : Ceyhan hükümet binası karşısında bulunan 45 
hane Burhaniye Mahallesi sâkinlerinlerinden olduklarını belir
terek bu yerin şehir imar plânına göre yeşil saha olarak tesbit 
edilmiş bulunması itibariyle vâki tadil ve inşaat taleplerinin;
1941 jalından beri is’af olunmadığından şikâyet ederek beledi
yenin malı vüsati bakımından tatbiki muhal olan bir plân yü
zünden bu yolda hakkı tasarruflarının ihlâl olunmasının önlen
mesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr sahanın 5 
yıllık mesai programına abnmış bulunması itibariyle bu müd
det zarfında müstedilerin tasarruf haklarının tahdidinde 2290
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sayılı Kanuna mugayir bir cihet olmadığı bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan ihtilâf 

mevzuu üzerinde; encümenimizce tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

76 1. X I I . 1954

12992/12097 ilahim Dölekli.
Kai)iı Milli. 
llnsnnk;ı!{‘ - Krzu-
runı.

(A rzuhal hulâsası : ( ' ihviı  askı /■ - 
yeden  alacaklı hulunduğu L'.ı'ıi 
hedelinin ödenm esi hahkında).

Müstedi: 1940 senesinden beri askerî işgal altında bulundu
rulan arazisine ait kira bedelinden alacakh bulunduğu 360 lira
nın bir an önce ödenmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında: 1947 - 1948 
yıllarından kalan 360 lira alacağının 30 . IV . 1952 g^n ve 
556238 tediye emri ile 29 ncu tümen muhasipliğine gönderildiği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Yerine g’etii'ildiği anlaşılan talep hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

77 1. X I I . 1954

1299r)/12100 Kefika A lp e r
Sivas ('ad. N(». 21 
Malatya.

(A rzuhal hulâsası : Hakkı vıiiklc- 

sehi olan 30 lira maa:^la Malalya- 
jja nakil olunması I I .).

Müstedi : 17 senelik mesbuk memuriye hizmeti ve 30 lira/ 
maaş hakkı müktesebi olduğu halde sadece ileride ayni kadro 
maaşiyle Malatya’ya tâyin edilmesi kaydı ile gitmiş olduğu 
Besni kazasından; mezkûr vilâyet doğum evinde vukubulan, 
inhilâl üzerine yaptığı nakil müracaatının maalesef kabul edil
memiş bulunduğundan şikâyet ederek; kocasının ve çocuğunun 
bulunduğu bu vilâyet kadrosuna, hakkı müktesebi olan kadro 
maaşı ile naklen tâyinini istelnektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Adana doğum ve çocuk bakım evinde 25 liralık kadroda 
30 lira maaş almakta iken 5 . X . 1951 tarihli bir dilekçe ile 
Malatya Doğum evine naklini istiyen müstsdinin, mezkûr kad
roya 5 . IX . 1951 tarihinde tâyin yapıljmış olduğu için bvi 
talebinin yerine getirilemediği, ikinci bir müracaatı ile de, 
hakkı müktesebi baki kalmak üzere Mala t̂ya Vilâyeti ve kaza
larından birine tâyinini istemiş olduğundan '20 üra ayhk kad
rolu Besni Belediye ebeliğine yapılan tâyine muvafakat etmiş 
bir durumda bulunduğu mütalâa ve belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre
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talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

78 1 . X I I . 1954

>•5-^49/1258:} Mohiıu‘1 Akıncı 
•-în;(;/l2()71 ar.

l’»aj; ı̂rasru(l;ı. 
Sök o.

(Arza l idl  hulâsası : 1952 s enes in 
de- lUi(j(irası nalıincshuh' yapılijn 
Heledijie Se{;in)ini)i iptali  hah k ın 

da ) .

Müstediler ; 9 . III . 1952 tarihinde Bağarası nahiyesinde 
yapılan belediye seçiminin vaktinde ilân edilmediği gibi bu 
tarihten 5 gün önce yaptıkları adaylık müracaatlarının ve ka
hir ekseriyetle kazanmış oldukları reylerin de keza kabul edil
memiş bulunduğundan bahsile; mezkûr seçimin iptali ve hakla
rının tanınmasını istemektedirler.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Kaza seçim kurulu 
ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilmiş bulunan mez
kûr itirazlar üzerinde idareten yapılacak bir muamele oimadı- 
ğı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve Yüksek Seçim 
Kurulunun bu baptaki kararları 56G9 sayılı Kanuna göre; kati 
ve nihai mahiyette bulunmasına binaen talep hakkında encü- 
menimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

79 1 . X I I . 1954

Kâzını Tolak. 
ıM ısifca fıçısı arknsı 
<jx‘uk Dostliin 
I )(‘l !l(‘ği.
Kiıiinönii - Istaııhu'.

(Arzuhal hulâ-uısi : (ledikli olm- 

hnid ahn))Kisı hak/nndıı).

Müstedi : îlkm ektep mezunu olup ve İstanbul Öksüzler Y ur
dunda bulunduğunu belirterek; yaşının yanlışlıkla 18 olarak 
kaydedilmiş bulunması yüzünden; heveskâr bulunduğu piya
de gedikli okuluna kabul edilmediğinden şikâyetle; kabulü 
esbabının temin buyurulmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Astsubay ha
zırlama orta okullarının 1 nci sınıflarına, Askerî Lise, Orta 
ve Astsubay Hazırlık Orta Okulları Talimatının 56 nci maddesi 
gereğince en az 14, en çok 16 yaşında bulunan öğrenciler alın
makta olduğundan 18 yaşında bulunan müstedinin bu okullar
dan birine alınmasının mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre
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talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

80 1. X I I . 1954

Reis 
Konya 

yİ, F. Ağaoğlu

Mazbata Muharriri 
Bingöl 
N. Araş

Kâtip 
Elâzığ 

Selâhattin T oker
Çankırı 

Tnhir Akm av

Ki’zincan 
T. Şenocak

Mardin 
h\ K. Timuroğlu

Seyhan 
S. Serçe

Siirıl 
S. lie<iük

( Arzuhal sayısı : 769)

T, B, M. M. Mathaasi
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Arzuhal
No.

338/336

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Münih ir. th'»:üi)h‘i. 
Cuınluıriyot Cad. 
Dörtler A pt. 5 /9 . 
Harbiye - İstanbul,

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(A rzuhal h ulanası : Sümcrbankta  
(fcren 8 knaur ayJık m üddeti hiz
m etinden dolayı 6311 sayıh K a
nuna tevfikan borqJand\r\lmaftı 
hakknıda).

Müstedi : Sümerbankta geçen 8 küsur aylık hizmetinin; 
6311 numaralı Kanunla tesbit olunan 3 aylık müddet içerisinde 
müracaatla; borçlandırılmak suretiyle tekaütlük müddetine ilâ
ve edilmesi hususundaki vâki talebinin; Tekaüt Sandığı Umum 
Müdürlüğünce; bahis mevzuu müddetin aldığı emekli aidatını 
iade etmek kaydı ile 5434 sayılı Kanunun 102 ve muvakkat 30 
ncu maddesi ile alâkalı bulunduğu ileri sürülerek is’af olunma
dığından şikâyetle; 6311 sayılı Kanunla bir atifet olarak ve mut
lak şekilde kabul olunan bu müddetin şu veya bu şekilde takyid- 
edilmesinin vâzıı kanunun maksadına muhalefeti aşikâr bulun
duğundan talebinin tetkik ve kabul buyurulmasını istemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünün 
cevabi yazısında : Müstedinin, 3460 sayılı Kanunun yürürlüğü 
sırasında, aidatlı geçmiş olan mekûr hizmetine ait kesilen emekli 
aidatının bu vazifeden ayrılmasını mütaakıp iade edilmiş bulun
duğu, bu itibarla bu müddetin borçlanma hükümleri ile alâkalı 
olmayıp 5434 sayılı Kanunun muvakkat 30 ncu maddesi delâle
ti ile 102 nci madde şümulüne girdiği açıklandıktan sonra; mu
maileyhin geri aldığı bu aidatı mezkûr 102 nci maddede yazılı 
müddet içerisinde iade etmemiş bulunması, keza 6311 sayılı Ka
nunda bu müddetin uzatıldığına dair bir hüküm de mevcut ol
maması itibariyle bu hususta yapılacak bir muamele görüleme
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki' kaza merciine ait olan talep 
hakkında; bu bakımdan encümenimizce yapılacak bir mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

81 6. X I I . 1954



— 2

:5H> i:U()

A rzuhal
Nü.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Va.şaı- liacıosnıan- 
ofîhı.
I ’oplaiji ('ad.
No. INT.
I ’sk iid a i' - İs ta ııh ıı

Küçümen karan ve ne sebe))ten verildiği

(A rz uh dl  Intlâsası : M ıhus  h‘ tsııl 
Ahş( ))is( tlİKofflu'nKiı (('sriî ııuı.su- 
)n>f(fi>nn h'dldıi'ihiKisı luıLkında I.

Müstedi : 17 . VIII . 1954 tarihinde Üsküdar’da oturmakta 
olduğu bir kahvehanede Osman Akbaş adındaki şahısla birlikte 
bütün haziruna dolayısiyle bu meyanda kendisine alenen hırsız
lık isnat ve küfür etmek suretiyle hakaret etmiş bulunan Me
bus Reşat Akşemsettinoğlu’nun bu tarzı hareketi ile; şahsi ve 
mesleki itibar ve izzetinefsi kırılmış olduğundan adı geçenin teş
riî masuniyetinin kaldırıbnasmı istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 ve Da
hilî Nizamnamenin 178 nci maddelerine tevfikan bu mevzuda 
yapılması icabeden muamelenin; müstedinin vazifeli adlî ve 
kazai mercie müracaat ederek bu merciler vasıtasiyle tahrik 
ettirilmesi zaruri bulunduğundan; talep hakkında encümenimiz- 
ce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

82 6 . X I I . 1954

1(İ4!I ](;47 Ahidin O/ay.  
Sai'iml)(‘\ kiiyiiııd»' 
( 'onun.

(A rz uh al  hulâsası :  liir aldcafjnıın 
İ!/hsil' h/ı!,L ni(la ). '

Müstedi : Aldıkları İşletme imtiyazı ile müştereken sahibi 
bulundukları maden sahasının; ortağı Çorum Mebusu Hüseyin 
Ortakçı tarafından 30 bin lira bedelle Zonguldak’ta Efes Ban
kasına satıldığını ve bu bedelden mumaileyh her ne kadar ken
disine 5 bin lira vermiş ise de, vereceğini vadettiği 5 000 lira  ̂
İlk bakiye alacağını vermediği için müşkül ve muhtaç bir du
ruma düştüğünü beyanla; mahkemeye dahi müracaata muktedir 
bulunmadığından bu durumuna merhameten mezkûr alacağı
nın ödenmesine tavassut ve delâlet buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan talep 
baklanda, bu bakımdan encümenimizce tâ3Öni muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

83 6 . X I I . 1954

4r)()8/418.') .M(‘lıııi('t Ş(‘nyiil. 
.">74 ncii S(t. .\(). 
J /.mir.

( A r : t ı ha l  hıdâsası :  Tedav i  n  
117. sil iri)i bir A\'rn\>a mr

f/nudı rih)i( si h ak k ın d a).

Müstedi : Musap olduğu hastalık yüzünden muvaffakiyet^® 
devam etmekte bulunduğu tahsil hayatının akamete uğradığı*



Arzuiiîil
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

M c h n u 'l  A v c ı ,  
r n l k a p a n ı  Zcyl)(>k 

\(). 47. 
t stanhııl .

nı ifade ederek, fakrühaline ve tahsile olan hevesine i)inaen;J 
tedavi ve tahsil ettirilmek üzere bir Avrupa memleketine gön
derilmesi için atıfet temenni etmektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazasmda : Devlet müesseseler! 
hesabına tahsil için yabancı memleketlere gronderilecek olanla- 
rın 1416 sayıh Kanun hükümlerine tevfikan açılacak imtihan
da muvaffak olmuş bulunmasının ve heyeti sıhhiye muayene
sinde de keza kazanmış olmalarının meşrut bulunmasına bina
en, dilekçinin tedavi için de olsaı bu şerait dışında yabancı bir 
memlekete gönderilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre; 
vâki talep hakkında encümenimizce bir muamele ifasına mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

84 6 . X I I . 1954

•̂ ();}5/r)2;U Mrlmu'l Y ıl ma/.
11 .‘) l̂ )(‘l('(liy(' Azası, 

ra/.at-cık.

( A r z u h a l  ludâsası  : r a z a r c ı k  lîv- 
/{('isi Ali »ut 

siLâjıcf).

Müstedi : Kanunsuz ve usulsüz muamelelerinden dolayı be
lediye meclisinin 8 üyesi tarafından verilen sual takririnin Pr’-- 
zarcık Belediye Reisi Ahmet Bozdag- tarafından kanuni ve tat
minkâr bir şekilde cevaplandırılmadığından şikâyet etmekte
dir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında - Adı geçen belediye 
reisinin; kanunsuz ve usulsüz hareketlerinden dolayı müstedi- 
nin vukııbulan ihbarı üzerine yaptırılan tahkikat ve bu babta 
tanzim olnnan evrakı tahkikiyenin vilâyet idare heyetince men’i 
muhakeme kararına bağlanarak bu kararın Şûrayı Devlet İkin
ci Dairesince de tasdik edjimiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Kanuni icabı yapıldığı anlaşılan şikâyet 
mevzuu üzerinde Encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

85 6 . X I I . 1954

( A r z u h a l  hulâsas}  : M e s r u k  h a y -  

v u n ln r ım n  h e d e l in in  h u g m u  k a 

d a r  öd  e f i lm e  d i ğ in d e n  ş i k â y e f ) .

Müstedi : 1949 yıhnda, yayla’da otlatmakta olan hayvanla
rından 3 öküz ve iki ineğinin; çobanlannın el ve ayakları bağ
lanarak çalındığı ve yapılan takip neticesinde izleri de Arapkir 
kazasının Şotik köyü halkından Aliçe ve İbrahim, Süleyman 
ağa namı ile anılan şahısların çadırlarının 50 metre yakınına



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
arlı, soyadı ve adresi EtK‘üııu‘11 karan vo ne sebepten verildiği

kadar götürülüp bir zabıtla tesbit edilmiş bulunduğu halde; be- 
dellerinİTi hayvan sirkatinin men’i baklandaki kanun hilâfına 
bugüne kadar ödetilmediğinden ve mütevali müracaatlarından 
da keza bir netice alamadığından şikâyet etmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Filhakika takip olu
nan bu hayvan izlerinin Şotik köyü sınırları dâhiline getirilmiş 
ve bir zabıtla mahallin muhtarlığına da teslim edilmiş olduğu, 
ancak zaptı imza eden muhtar ve devriyelerce izlerin karışık 
olduğu ileri sürülmüş olduğundan mezkûr zabıt üzerine bir mu
amele yapılamadığı, mal sahiplerinin hırsızları tanımaması ve 
birçok aramalara rağmen hiçbir delil elde edilememesi ve bilâ- 
hara 5677 sayılı Af Kanununun da meriyete girmesi sebebi 
ile başkaca yapılacak bir muamele kalmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

86 6 . X I I . 1954

r).‘V2/î)()40 Ayd.
(';ıınik('l)ir Al;ıh. 
lOski Ka\;ıl'hif So. 
X(). 11.
i st ;ml )ul  - lOyüp.

( A rz u h a l  hnlâsdsı : Yardım iahhi

hakkında)-

Müstedi : Yugoslavya mültecilerinden olup emsallerine ya 
pıldığı gibi kendisine de sanatını icra edebilmesi için 500 lira 
iskân yardımı yapılmasını istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında ; 21 . I . 1953 gün ve 
4/102 sayılı Vekiller Heyeti karan ile vatandaşlığımıza kabul 
edilmiş bulunan müstedinin müracaatı halinde tescil muameleji 
ikmal ve hakkında ayrıca gereken kanuni muamelenin yapıla
cağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
Encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

87 6 . X I I . 1954

1 2 7 0 / 1 0 1 7 1  ( " a v i d  fJütvan.

tlk()ğre tiın  m ü fe t t iş i .  
İ s ta n b u l.

(A rz u h a l  hulâsası : T er f i  tarihle- 
rinin İ S .  V .  1940 (/ün ve 1141/40 
saifih D ev le t  Şûrası kararı daire 
sinde düzelt i lm esi  ve maaş fa rk la 
rının verilmesi h akk ınd a).

Müstedi : İlk Tedrisat Müfettişlerinin Muvazenei Umumi- 
yeye Alınmalarına mütedair bulunan 3407 sayılı Kanunla; 30 
liraya yükseltilen maaşının; kıdemle iktisap olunan terfiyi® 
alâkalı bulunmadığına ve dolayısiyle 1939 Eylülünden itiba- 
ren maaşının 35 liraya yükseltilmesini mutazammın; Devlet 
Şûrası 5 nci Dairesinin 1141/40 sayılı ilâmına rağmen ancal^
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1. X II . 1940 tarihinde bu dereceye terfi ettirilmek suretiyle 
mağdur edilmiş bulunduğundan bahsile; kendisi ile aynı du
rumda olan Hikmet Karasan ve İsmail Erkmen adındaki mü
fettişlerin Yüksek Meclise vâki müracaatları üzerine; Dilekçe 
Encümenince ittihaz buyurulan 9 . VI .̂ 1048 gün ve 1316 ve 
yine 30. V I . 1950 gün ve 122 sayılı kararlarla nasıl bu hakla
rı tanınmış ise mümasil bir kararla 35 lira ile halen almakta 
bulunduğu 70 lira arasındaki terfi tarihlerinin ilâm dairesin
de ve vekâletçe bu arkadaşlar hakkında tatbik olunduğu şe
kilde düzeltilmesini ve binnetice ilâm hükmü yerine getirile
rek 1. IX . 1952 tarihinden muteber olmak üzere 80 lira maaşa 
yükseltilmesini istemektedir.

Maarif Vekâleti cevabi yazısında : Mumaileyhin maaşında 
Danıştay kararı dairesinde yapılması icabeden yükseltilmenin 
kadrosuzluk yüzünden ancak 15 aylık bir gecikme ile yapıla
bildiği ve halen kadrosunun 2 üst derecesinden maaş almakta 
bulunması itibariyle terfi ettirilmesinin mümkün bulunmadığı.

Münhal kadroların kıdem sırasına göre bu ve emsallerine 
tahsis olunmak suretiyle durumlarının düzeltilmesine çalışıl
dığı gibi L cetvelinden yeni kadro temin olunabildiği takdirde 
bu işin daha çabuk intacedilebileceği bildirilmektedir.

Komisyonun, ilâmın infazının bu kadar uzun bir zaman te
hir olunması bakımından dummun tekrar vekâletten sorul
ması hakkındaki 10 . XII . 1952 tarihli tensibi üzerine yazı
lan tezkereye karşılık aynı vekâletten alınan yazıda ; 50 lira
lık kadroda 70 lira almakta olan müstediye münhal kadro ol
madığı için bir üst derece kadrosu verilemediği.

Kadro açıldığı veya yeni yıl bütçesinden kadro alınması 
mümkün olduğu ve aynı durumda olanlar için tş-nzim olunan 
liste de sırası geldiği takdirde terfi ettirilebileceği bildirilmek
tedir.

Komisyonca görülen lüzum üzerine 6 . 1 .  1953’ tarihinde 
dinlenen Maarif ve Maliye vekâletleri mümessillerinden; Ma
arif Vekâleti mümessili; ilk Tedrisat Genel Müdürü Ferruh 
Sanır verdiği izahatta : Bu mevzuda alınmış olan ilâmın in
fazı maksadı ile; L cetvelinden kadro temini cihetine gidil
miş bulunduğu ve nitekim alınan bir kısım kadro ile tanzin*. 
olunan listede adları yazılı olanların terfileri yapılmış ve di 
ğerleri için de keza aynı şekilde teminine tevessül olunan 
kadrolar alınabildiği takdirde mumaileyhe de 60 liralık bir 
kadro verilmek suretiyle 80 liraya yükseltilebileceğini,

Maliye Vekâleti mümessili Bütçe ve Malî Kontrol Umum 
Müdürlüğü Müşaviri Muhsin Özbay da : 3407 sayılı Kanunla 
maaşları 30 liraya yükseltilmiş bulunan ilk tedrisat müfettiş
leri için derakap kadro alınıp, Muvezeni Umumiyeye bağlan
mış oldukları, nitekim müştekinin; o tarihte almakta olduğu 
22 lira maaştan 30 liraya yükseltilmiş bulunduğu ve bu dere
cede fazla bekletildiği müddetin halen 50 liralık kadroya is-
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,tinaden almakta olduğu 70 lira da nazarı itibara alınıp terfi 
ettirilmesine mer’i mevzuatın müsait olmadığını belirtmesi 
üzerine; durumu yeniden gözden geçiren komisyon her iki 
vekâlet mümessilinin de mumaileyhin 22 lira maaştan itibaren; 
aldığı derece ve terfilere ait muamelât üzerinde yeniden edi
necekleri bilgi ile mücehhez olarak komisyona izahat venneleri 
hususundaki mütemmim beyanları komisyonca da tensibedil- 
mesi üzerine 13 . I . 1953 tarihli komisyon toplantısında tek
rar dinlenen adı geçen Millî Eğitim Vekâleti Temsilcisi : 60 
liralık bir kadro verilmesi icabeden müştekiye takaddüm 
edenlerin 50 liralık kadro beklemekte oldukları ve nitekim 
istidada adlan yazılı İsmail Ergün ve Hikmet Karasan’a bu 
derece kadro tahsis edilmek suretiyle haklarındaki ilâmların 
yerine getirilmiş olduğunu bütçe kanunları ile tedarik edilen 
kadroların bu dürümdakilerin kıdem sıralarına göre tahsis 
edilmekte bulunduğunu.

Halen 4 şahsın; ilâma müstenit vâki terfi taleplerinin bu 
yıl bütçesinden istenilen mevkuf kadrolar Yüksek Mec’ isçe 
verildiği takdirde açılacak 60 lık bir kadro da müstediye veri
lerek hakkındaki ilâmın yerine getirilmiş olacağını belirt
miştir.

Maliye Vekâleti Temsilcisi ise : Devlet Şûrası ilâmının mü
cerret bir iptali mutazammın bulunduğunu yoksa müstedinin 
şu veya bu tarihte ve mutlak şekilde terfiini âmir olmadığını 
bu itibarla bir ilâmın infaz olunmamasının bahis mevzuu ol
madığını, kadro temin olunması halinde dahi iadei muha,^ebe 
yoluna gidilerek müstediye farkı maaş ödenemiyeceğini ifade 
etmiştir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; ilâmın ademi- 
infazı bahis mevzuu olmadığı anlaşıldığından, talep hakkında; 
tâyini muameleye mahal görülmediğine âzadan Selâhattin 
Toker ve Hüseyin Ortakcıoğlu’nun vâki muhalefetlerine; Re
şit Kemal Timuroğlu’nun müstenkif kalmasına karşıhk ekse
riyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

88 6 . X I I . 1954

1 10401 Xcl ) i  Taz ( ' oül .

Ko(; k ö y ü  halkı

namına.
Ar})H(?ay.

(Arzuhal lıtılâsası: liir (idnhl mit

li tiisi f/ü)i(l( )ih}i(‘si h(il, h ın/ltı).

Müstedi : 1937 yılında; 2510 sayılı Kanuna tevfikan rnuh 
taç halka dağıtılıp; 1945 yılına kadar kendi köylüleri tarafın
dan üzerinde zeriyat yapılan bu arazilerine kendilerini tesahup 
etmekten silâhla menetmeye kalkışan ve adamlarının attığı 
şunla yaralanarak ölen Alioğlu Mehmet Ali’nin ve adam larının 
bu suretle kendilerini öldürmeye teşebbüs ettikleri ve 6 aded 
hayvanı öld*irdükleri nazarı itibara alınmaksızın vâki ölüm hâ-
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disesinde kendilerinin suçlu mevkiine düşürüldüklerinden ve hal
kın bir camiye kapatılarak hürriyetlerinin tahdidedilmiş ol
duğundan, keza kendilerine işkence ve zulümde bulunulduğun
dan ve bu arada sebepsiz yere 6 şahsın tevkif edildiklerinden 
şikâyet ederek haklarının korunması için bir adalet müfettişi 
g:önderilmesini istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 5098 sayılı Kanundan 
istifade ederek köylerine dönen Ali Aydın ve arkadaşları ile 
hâdis olan .bu arazi ihtilâfında; eski Kars Valisi Esat Onat’ın 
ihmalinin âmil olduğu hakkındaki vâki iddia dolayısiyle bir mül
kiye müfettişi tarafından yapılan tahkikat ve tanzim olunan 
fezleke üzerine Devlet Şûrası İkinci Dairesince; mumaileyhe is- 
nadedilen suçlar 5677 sayılı Af Kanunu şümulü içerisinde görü
lerek tatbikat yapılamıyacağına karar verilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr arazi ihtilâfın
dan dolayı hâdis olan kavgada adam öldürmek, öldürmeye te
şebbüs, kavgada silâh boşaltmak ve saireden maznun olanlardan 
bir kısmının mevkufen, bir kısmının gayrimevkuf olarak yapılan 
muhakemeleri neticesinde verilen cezalar belirtildikten sonra; 
bu husustaki hükmün Temyiz Ceza Dairesince de tasdik edil
miş olduğu, müstedinin iddialarının yerinde bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletlerin vâki işar atma göre; talep 
hakkında encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tuifai

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

89 6 . XII . 1954

12816/11926 V edia  Oroğhı. 
15905/14851 B abıâli Cad. No. L>8. 

İstanbul.

(Arzuhal hıılâms) : Ziya Gün'e 
dit iesisin teftiş maUammm hildi- 
rilm esi hakkında).

Müstedi : Amcası Ziya Gün’e ait; İstanbul Üniversitesine 
yardım tesisinin tescilinde Medeni Kanunun 74 ncü maddesi göz 
önünde bulundurulmadan ve mücerret tesis hükmü şahsiyeti 
adına tescili hakkında verilip; kesbi katiyet eylemiş bulunan hü
küm dolayısiyle; 10 yıldır teftiş ve murakabe görmiyen bu te
sisin teftiş ve murakabe merciinin gösterilmesi hakkında yaptığı 
müracaatlarının semeresiz kaldığından, kaza Millî Eğitim Vekâ
leti ve üniversitece dahi Adalet Vekâletinin nihayet bir müta
lâa olmaktan başka bir değer taşımıyan görüşü hilâfına bu tef
tiş ve murakabenin tekabbül edilmemiş bulunduğunu ifade ede
rek bu merciin gösterilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Müteveffa Doktor Ziya 
Gün tarafından yapılan vasiyetname gereğince vücuda getirilen 
tesisin gaye ve şümulü itibariyle, Medeni Kanunun 77 nci mad-
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desinde yazılı teftiş makamlarından devletin, dolayısiyle devle
tin bu sahadaki icra organı olan Millî Eğitim Vekâletinin tefti
şine tâbi olması icabettiğine dair olan neticesinin müstediye teb
liğ edilmek üzere İstanbul Savcılığına yazıldığı bildirilmektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Medeni Kanunun 77 
ve 78 nci maddeleri muvacehesinde, mezkûr tesise ait teftiş ve 
murakabenin filhakika Maarif Vekâletine ait olması icabettiği 
ancak, Üniversiteler Kanunu ile; üniversitelerin gaye ve faaliyet 
mevzuları tamamen vekâlet vazifelerinden ayrılıp; bunlara ayrı 
bir şahsiyeti hükmiye izafe olunduğuna göre; bu teftiş ve mura
kabenin devlet namına bu âmme müessesesi ve bu müessesenin 
en yetkili üyesi olan senato tarafından yapılması zaruri bulun
makta ve nitekim adı geçen tesis üzerindeki hakkı teftişi kabul 
eden bu uzuvca secilen komisyonun, tesisin kuruluşundan 1953 
yjlı ortnlarına kadar olan muamelât ve hesaplarını incelemeye 
başladığı.

Müstedinin tesisten faydalanan bir makamın aynı zamanda 
teftiş makamı olamıyaoağı yolundaki iddiasının da kanun vâ- 
zıının maksadına uygun ve vârit olamıyacağı;

Tesisten intifa payı alanlara ait kısmı için de ayrıca bir tef
tiş makamı tesbitine lüzum bulunmadığı, zira bu tesisin bir kül 
halinde üniversitenin bir kısım faaliyetlerine yardım gayesini 
güttüğü bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletlerin cevabına göre; vâki talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

90 6 . XII . 1954

12845/11053 Şerifo Karalkopon.
13436/12521 Tlatip Mah.
13589/12655 Zara.
16239/15169

(Arzuhal hulâsası : la(}eten maaş 
tahsisi hakkmda).

Müstedi : Birinci Cihan Harbinde şehit düşen kocasından 
bağlanan aylığı; uzun bir müddet aldıktan sonra mahallî şube 
reisinin kasdi bir hareketi ile kesilmiş bulunduğundan şikâyet 
ederek iadeten tahsis olunmasını istemektedir.

Millî Müdafaa ve Maliye vekâletlerinin cevabi yazılarında: 
Müstediye; 1332 tarihinde iltihabı emadan vefat eden kocasın
dan dolayı, 1325 tarihli Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 
39 ncu maddesini değiştiren İ332 tarihli Kararnameye göre 
bağlanmış olan maaşın mezkûr kararnamenin Meclisi Mebusa» 
Umumi Heyetince 7 Şubat 1334 tarihinde reddedilmesi üzeri
ne ; 1932 yılma kadar ödenip ve bu tarihte kesilmiş olduğu bil
dirilmektedir.



Arzuhîd Arzuhal sahibinin
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Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan* talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

91 6. X II. 1954

1(5023/14966 (^enıil İşık.
I>TT. Müdürü. 
Antalva.

(Arzuhal hulâsası: Seyhan Vilâ
yeti PTT. Bölge Başmiidiirliiğii 
Disiplin Kurulunun 22. X I I . 1951 
gün ve 91 say ıh kararından şikâ
yet).

Müstedi : Maraş PTT Müdürü bulunduğu sırada; parasız 
işlerde kullanılmak kaydı ile müdürlük emrine gönderilen Meh
met Ah Çidam adındaki memurun; kendisinin bu müdürlükten 
ayrıldıktan 8 ay sonra ve halefinin gösterdiği kayıtsızlık yüzün
den; 1 296 lira 77 kuruş zimmetine geçirmiş olması hasebiyle; 
Seyhan Bölge Başmüdürlüğü disiplin Kurulunun 22 . XII . 1951 
gün ve 91 sayılı Karan ile, gösterdiği ihmal ve terahiden ba
hisle ve kendisine kabili isnat blunmıyan bu suç; muhtelif 
suçlara tecezzi ettirilerek; kıdem tenzili, tevbih ve maaş kat‘i 
gibi muhtelif cezalara çarptırıldığından şikâyet ederek; itiraz 
etmemeli sebebi ile katileşen bu kararın hak ve adle uygun 
bulunmadığını zira: müdürlüğü zamanında bu memuru paıalı 
işlerde kullanmadığı gibi, her hangi bir hâdisenin vukuuna da 
sebebiyet vermemiş bulunduğuna, memuru mumaileyhin para 
işlerinde kuUanılmıyacağı hakkındaki Başmüdürlük emrini de 
künye kayıt defterine işletmek üzere alâkalı memura tevdi etmiş 
olmasına göre; infikâkinden 8 ay sonra vukubulan bir hâdise
den dolaja 39 jnllık temiz geçen memuriyet sicilini lekeliyecek 
şekilde verilmiş olan bu cezaların kaldınlmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Başmüdürlüğün; 
adı geçen Mehmet Ali Çidam’ın parasız işlerde istihdam oluna
cağı hakkındaki emrini künye defterine işlememek suretiyle zik- 
rolunan zimmetin vukuuna sebebiyet verdiği iddiasiyle müstedi 
ve yerine tâyin edilmiş olan Sıtkı Öncül ve memur Mahir Yıldı
rım haklarında; İnzibat Encümeninin mezkûr karan ile verilmiş 
olan çeritli cezalara karşı müstedi tarafından 788 sayıh Memurin 
Kanununun 57 nci maddesinde yazılı müddet içerisinde her 
hangi bir itirazda bulunulmadığı için bu kararın kesinleşmiş 
bulunduğu.

Gerçi müstedi hakkında ittihaz olunan bu kararın Adalet 
esaslarına uygun olup olmadığı husus münakaşa elilebilir ise de 
kanunla kurulmuş olan bir encümenin kesinleşmiş bulunan 
karan muvacehesinde vekâletçe bir muamele yapılamıyacağı 
bildiriht: ektedir.
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Gereği düşünüldü : Gerek Memurin Kanunu ile ve gerekse 
hususi kanunlarında; İnzibat encümenleri mukarreratım iti- 
razen tetkik edecek olan mafevk komisyon ve merciler tâyin 
ve tesbit edilmiş olmasına binaen; bu bakımdan ' vâki talep hak
kında encümenimizce tâyini mua.meleye mahal görülmediğiRie ka> 
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

92 6 . x n  . 1954

18431/17155 Fatma ( .oImm'İ.
Kayahaiji Malı. D(‘- 
rinci' So. .\(). ıs. 
Ankara.

( A rz u h a l  hulâsası : 
hakkında ) .

Maaş tahsisi

Müstedi: 131'2 yılında Devlet Demiryollarına intisabedip, 
1354 yılında vefat etmiş bulunan ölü kocasına ait müddeti hiz
met yanlış hesaplanmak suretiyle kendisinin maaştan mahrum 
bırakıldığından şikâyet etmekte' ve kocasının 1918, 1919 ve 1920 
seneldrinde Anadolu - Bağdat hattmda değil Ankara - Sivas 
hattmda çahşmış olduğuna göre yapılan hatanın düzeltilmesini 
istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında Mülga Anadolu - 
bağdat hattında hamal* kaydı ile çalışmakta iken 23 . V . 1920 
tarihinde Devlet Demiryollarına devredilen müteveffanın anctCk 
1926 yılında Tekaüt Sandığı ile alâkalanmış bulunması itiba
riyle ; bu tarihten vefatı tarihi olan 15 . I . 1938 tarihine kadaıı 
geçen 11 küsur senelik müddeti hizmeti tekaütlüğe esas olanakj 
kabul edilmekle bu müddet 15 seneyi bulmadığı için eşi müstedi 
Fatma Cebeci’ye 2904 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre 
mevduat ve tazminat ödenmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği, düşünüldü: Tetkiki kaza merciine ait olan ve Devlet 
Şûrasınca dahi müruru müddet bakımından reddedildiği anla
şılan talep hakkında; Encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

93 6 . XII . 1954

17326/16127 îsmet Hürcebe. 
19832/18487 Mektep So. No. 35.

F^nıirtran - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası: Tekaütlük mu
amelesinin r e f ’i hakkında).

Müstedi : Millî Müdafaa Vekâletince yapılan yolsuzluklar* 
dan duyduğu teessür ve ilişik Gülhane Tıp Akademisi raporun
dan da anlaşılacağı üzere geçirdiği ruhi bir şok sebebi ile yabon> 
cı bir memlekete kaçtığını ve bu suçu Af Kanunu ile ortadan 
kalkmış olmasına rağmen; lekesiz geçen 22 senelik askerlik hiz
meti nazan itibara alınmaksızın tekaütlük hakkını iktisaba 3,5 
aylık bir müddeti kalmış olduğu bir sırada, disiplinsizlikten te
kaüde sevk olunduğunu ve bu mevzuda Askerî Temyiz Mahke-
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Encötıu'iı knı-riı ı vo no sobi'pteıı verildiği

mesi nezdinde açmış bulunduğu dâvanın da; 27 Mayıs 1950 ta
rihinde tâyin edilmiş bulunduğu Yüksek Müdafaa Kurulu Ge
nel Sekreterliği Emir Subaylığında vazifeye başlamış olması 
keyfiyetinin dâvâlı Genelkurmay Başkanlığınca ketmolunmuş 
bulunduğundan dolayı reddedildiğini belirterek;

Takdim ettiği ilişik vesaikten de anlaşılacağı üzere kendi
sinin tekaüde şevkine mesnet olan sicillerini tanzim eden Genel
kurmay Bir ve İkinci reisleri ile hiçbir suretle teşriki mesai 
etmemiş olduğu halde ordu sicil mevzuatı hilâfına verilen bir 
sicile istinadeden tekaütlük muamelesinin kaldırılmasını iste
mektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Yüksek As
kerî Şûra Emir Subaylığında vazifeli iken Haziran 1950 günü; 
Askerî Şûra âzalarının Haziran ayı maaşlarını da alarak Yu
nanistan’a firar edip ve yakalanarak yurda teslim olunan müs-' 
tedinin; mevzuat hükmüne uygun olarak tanzim olunan 1950 
yılı sicili üzerine; 5İ34 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu 
maddesinin E fıkrası gereğince disiplinsizlikten ötürü emekliye 
sevk olunduğu, Askerî Temyiz Mahkemesinden de geçmek sure
tiyle muhkem kaziye halini almış bulunan talep üzerine vekâ
letçe yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Vekâlet cevabına ve kaza merciinden 
geçerek karara bağlanmış olmasına göre; talep hakkında tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

94 6 . X I I . 1954

742!» H)2‘2() Kor(‘in Akfiül v(‘ jic. 
S(iğütlü Malı.
İlMu-,

(Arzuhal hulâsası 

hi)i< dair).

Yardım lale-

Müstediler : 600 aded koyunlarmın Ağrı isyanı sırasında 
eşkiyalar tarafından çalınmış olması ve o tarihte vâki müra
caatlarından da bir netice alamamaları yüzünden hâsıl olan’ 
perişanlıklarınm devam etmekte bulunduğunu ifade ve tazal
lümü hal ederek 5826 sayılı Kanuna tevfikan yasak bölge aha
lisine yapılan yardımların kendilerine de yapılmasını istemek
tedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : 5826 sayıh Kanunla; 
yasaklığı kaldırılan bölge halkı ile, nakle tâbi tutulan ve 
muhtaç bir durumda olan serbest bölgeler halkından iskân 
hakkını haiz olanların müracaatları halinde bunların yasaklı- 
ğı kaldırılan bölgeye iskân olunmaları derpiş edilmiş bulundu
ğu, askerî harekât sırasında evleri yakılan veya başka suretle 
zarara uğrayanların zararlarının tazmin edilmesi veya bu gibi 
eşhasa yardımda bulunulması hususunda bir hüküm de olma- 
dığı.

‘ Bu vaziyet karşısında nakil ve iskânla bir ilgileri olmıyan
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bu kişilerin yardım dileklerinin tervicine kanunen imkân ol
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

95 6. X I I . 1954

1 7 4 6 5 / 1 6 2 6 0  M e h m e t  R o f i k  ( h -  

k ı r k l a r .
(Gazipaşa M a lı .  T ( 'v -  
f ikl)e y C a d .  N o .  S7. 
Biloeilk.

(Arzuhal hulâsası : Tekaüt aylığı 
haylannıadığından .•şikâyet).

Müstedi : Uzun yıllardır çalışmakta olduğu Devlet Demir
yolları İdaresinden; 17 senelik mesbuk hizmetleri nazara alm- 
maksızın 7 küsur sene üzerinden ve 2904 sayılı Kanunun 17 
nci maddesine tevfikan, âdi mâlûl olarak tekaüde sevk edilip, 
aylık dahi bağlanmamış olduğundan şikâyet etmektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Cenup demir
yollarında geçen mezkûr hizmetleri için 4640 sayılı Kanunun 
meriyette bulunduğu vakit müracaat etmemiş olan dilekçinin; 
Devlet Demiryolları İdaresinde tekaütlüğe esas 7 sene 11 ay 
27 gün üzerinden tekaüde sevk edildiği, mevcut hastalığının 
da bünyevi olup, vazifeden mütevellit bulunmadığı hakkında- 
ki raporu da Sıhhat Vekâletince tasdik edilmiş bulunmasına 
binaen; vazife mâlûliyetinin kabulüne ve 20 seneden az olan 
müddeti hizmetine nazaran kendisine maaş bağlanmasına ka
nuni imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan vâki 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
memiştir.

Karar No. Karar tarih'

96 6 . X I I . 1954

1 7 4 9 ‘)/ 162 93 M e h m e t  B u r n e .
O r k o f  k ö y ü n d ( ‘ . 
To-dır.

1 7 5 0 0 /1 6 2 9 4  îsnıail C v U k  ve ar.
,1 loşİK'bei' k ö y ü n d e .  
İ ğ d ı r .

1 7 5 0 1 / 1 6 2 9 5  M ı ı s t n f a  D o ke ıı  ve 
a ı * .

O r k o f  k ö y ü n d e .  
İğdıı- ,

1 7 5 0 2 /1 6 2 9 6  M e h m e t B ü y ü k d e ı r  
ve a r.
M ü r ş ii d a li  k ö y ü n d e .  
İ ğ d ı r .

(Arzuhal hulâsası : Yardım tale- 
hine dair).

Müstediler : Ağn isyanı sırasında hududun takviye edil
memiş bulunması yüzünden Iran’lı çapulcuların köylerine ka
dar gelmeye muvaffak olarak bütün hayvanlarını gasbetmek 
suretiyle kendilerini ağır bir şekilde mutazarrır ettiklerini ve 
bu elîm durumları ile o tarihlerde maalesef alâkalanılmadığmı 
ifade ederek bu zararlarının; hiç olmazsa kısmen giderilmesi 
için 5826 sayıh Kanuna tevfikan, yasak bölge halkına yapıl
makta olan yardımlardan kendilerinin de faydalandırılmalarını 
veyahut hükümetçe tazminini veya hayvanlarının geri alınması 
için icabeden teşebbüste bulunulmasını istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : 5826 sayıh Kanunun; 
yasaklığı kaldınlan bölgeler halkı ile nakle tâbi tutulan ve
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17r)04/l()2î)8 Softar S;iv (M vo aı-. 
Söo-ütlü Mah.

175 0 6 /1 6 3 0 0  î\Iehmct T k c u  v«' ar. 
( )r-k()f köyii]i(l('.  
ifadır.

1 7r)0r)/U)29!) A h 'h ti  A r a y .
/ü l  fükâr köyüiKİo. 
lf»(lır.

17r)03/K)2î)7 (^afor Aray.
Zül fükâr köyünde, 
lü'dır.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

muhtaç durumda olan serbest bölgeler halkından iskân hakkı
nı haiz bulunanların bu bölgelerde iskânını âmir bulunduğu, 
nakil ve iskânla hiçbir alâkası olmıyan ve esasen serbest bölge 
halkından bulundukları anlaşılan müstedilere; gasbedilen hay
vanların 5826 sayılı Kanuna tevfikan tazmin edilmesine veya 
iskân yolu ile herhangi bir yardımda bulunulmasına imkân ol
madığı bildirilmektedir.

Gereğid üşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında Encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Eneümpn kararı ve ne sebepten verildiği

97 6 . X I I . 1954

1 7 5 0 7 / 1 6 3 0 1  A l)d ü r r a za l<  (İüik'ş.
(/ iın ılıu riy o t C a fl . 
İ ğ d ı r .

1 7 5 0 S / 16302 Coıııal (iüııcs.
Haiıiazaiı  k ö y ü n d e .  
İ ğ d ı r .

1 75 0î) /16303 S ıız a n  vo (iüz( 'l  rjü -
lU'Ş.
llnUVli köyünde.
İğdır.

1 7 5 1 0 / 1 6 3 0 4  F c t t a h  (Jün('^.
P a n i k  köyiind(>.
İ ğ d ı r .

(Arzuhal hulâsan} 
hine dair).

Yardım talr-

Müstediler : 1926 yılında haksız ve sebepsiz yere Garba 
teb’id edilmiş olmakla uğradıkları gayrikabili telâfi zararları
nın giderilmesi için kendilerine nıiktan kâfi para ve arazi yar
dımı yapılmasını istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : 1097 sayıh Kanuna 
tevfikan Balıkesir ve Aydın vilâyetlerine sevk edilmiş bulunan, 
müstedilerin 1178 sayılı Kanundan istifade etmek aşiretiyle eski 
yerlerine döndükleri ve kendilerine Helfeli, Panik ve Zor köy
lerinde iskân yolu ile toprak verilerek adlarına da tescil ettiw 
rilmiş bulunduğu, bu vaziyete göre; 2510 sayıh Kanunun neş
rinden önce eski yerlerine dönmüş olduklarından gerek 117S 
ve gerekse 5826 sayılı Kanuna göre kendilerine toprak veril
mesine veya nakdî yardımda bulunulmasına imkân bulunma
dığı, nacak, toprağa muhtaç çiftçilerden isefer bu takdirde; 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygulanması 
sırasında toprak taleplerinin nazara alınacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında Encümenimizce bir muamele ifasına mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

98 6 . XII . 1954

1 7 5 4 0 / 1 6 3 3 4  İs lâ m  U z u n  ve ar. 
‘ ■0678/19230 Ç e r k c z h ö y ü k  k ü 

f ü n d e .
I T a y m a ı ıa .

(Arzuhal hulâsası : Arazi talebine 
dair).

Müstediler : Ellerinde bulunan mahdut arazi ile kalabalık 
olan aile efradını geçindrremediklerinden bahsUe; 4753 sayıl  ̂
Çiftçİ5â Topraklandırma Kanununa tevfikan kendilerine mik
tarı kâfi arazi verilmesini, şimnilik bu mümkün olmadığı tak-



Arzulial Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

dirde Hâzineye ait topraklardan kira üe verilmesini istemek
tedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : İskânlı göçmen olarak 
kendilerine her türlü yardım yapılarak iskânla alâkalan ke
silmiş alan dilekçilerin toprak ihtiyaçlarının yerli halk gibi ye
ter miktara iblâğ edilmesi hususunun mahalline yazıldığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre; 
vâki talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

99 6 . X I I . 1954

17751)/16r)43 

177()0/1(5544 

177(il 10545 

177()2/I(İ54() 

177(i.‘)/ H)547 

177()4/1()54S

177fi()/1(5550 

177(57/16551 

177HS/1H.552

177(59/16558

İlacı A k a n .
ITaıuıko k()yÜM(l(‘ . 
i ğ d i r .
K a s ım  (îülci'.
K a z a ı i( ‘ i k ö y ü n d e .  
İ ğ d ı r .
B a ll o  K a y a .  
Müı-ijü1ali ıküyiindc. 
İ ğ d ı r .
\a/ , l ı  (_'ol)im \'(‘ ar.
II ali eli k ö y ü n d e .  
İ ğ d ı r .
T « ‘y ı n i r  Kusj.
I^anik k ö y ü n d e .

Le zjri  V a n a r d a ğ  ve 
a r.
I l a l fe li  kö.\’ üıi(le. 
İ ğ d ı r .
Ilasaiı A k ^ ü l .  
Iloi^hab(‘r  köyüıi(l('.  
i ğ d i r .  .
A l i  Y ı l d ı r ı m .  
H o ş h a b e r  k ö y ü n d e .  
İ ğ d ı r .
U t t o  A r ğ ı c  ve ^lir/,e 
S a d ı k .
H a n a k o  k ö y ü n d e ,  
î ğ d ı r .
M u s a  Y ı l m a /  ve 
ITa n e y V 'ılm a z. 
H a l e f i  k ö y ü n d e ,  
İ ğ d ı r .

(ArzKİKil lııılâs((sı:  Tazmin hıh-  
hinr (Idir).

Müstediler : Ağrı harekâtı sırasında ve keza 1941 - 1947 
yılları arasında muhtelif tarihlerde köylerine baskın yapan 
Iran’lı çapulcuları tarafından bütün hayvanlarının çalınması, 
mallarının tahrip olunması yüzünden mâruz kaldıkları zarar
ların telâfi ve tazmin edilmesini istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Emval ve emlâki 
düşman, usat veya hasbellüzum hükümet tarafından tahrib- 
edilmiş olanlara, muhtaç olanlar tercih edilmek şartı ile, zayi
atlarının derecesi nispetinde emlâk ve arsa veya bedellerinin 
tevzii hakkındaki 441 ve 622 sayılı Kanun hükümlerinin 1381 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile zımnen ve 2033 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesi ile de sarahaten ilga edilmiş bulunmasına 
binaen, müstedilerin mâruz kaldıklan zarar ve ziyanların Hâ
zinece tazminine ve kendilerine emlâk ve arazi verilmesine im
kân görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabı muvacehesinde talep 
hakkında; Encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

100 6 . X n  . 1954
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1 7 7 7 0 / 1  ()5r)4 M u sa  A k k u i j  w  ar.
A l  ut köyüııd »'.
İ ğ d ı r .

1 7 7 7 !  Kir);-).') Ahduiljılı Sadak ve 
Mrhmcl Sadak. 
Ilaruıko kiiyünd*'. 
I^dır.

17772/Hir)r)(i Ballo Çctijıkay;ı.
liakvoyis köyüıı<l(‘. 
İ ğ d ı r .

17 7 7 . ’ ) / I()r)r)7 MohiiH-t A ğ ı u a ğ a ı ı .  

ve a r .
A h i t  k ö y ü n d e .
İ ğ d ı r .

17774 /H)r).')S Sai‘1 A kkuş. 
ve U7-.
Ahu Küyiiıı<!(‘ .

 ̂ İ ğ d ı r .
1 777r)/l()r)r)9 ( 'ih a ıı^ iı-  K f k u t .

\e  ar.
iVh'lekli k ö y ü n d e .  
İ ğ d ı r .

1 7 7 7 ( ) / !();■)()() A l)(h ilh â (li  K u ş .  
v(‘ a r .
F*anik köyünde. 
Iğdn-.

17777 1 (>.■)(; 1 r>«‘d i r  «Akkuş.

\e ar.
Ahit Köyünde.
F ğ d ır .

1777(^/Kk)(;2 Ahdülâli Kğriee.
Taşl)ui‘un köyünde. 
T ğ d ır .

I <77i) l(i,)(i;{ Hâıııit DoğruNol. 
v e  a r ,
l l a l f e l i  k o y ü n d i ' .  
İ ğ d ı r .

1 7 7S O /l()5 ()4 R a h ın a t ı  l î a ğ c ı .
B a y a t t o h a n ş a l ı  k ö 
y ü n d e .
İ ğ d ı r .

' Mu s t a f a  K a y a ,  
v e  a r .
Hoîjhaher kiiyünde. 
İ ğ d ı r ,



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1 7 7 8 2 / 1 6 5 6 6  M a h m u t  P ]r d o ğ a n . 
ve  ar.
llo î^haber k ö y ü n d e .  
İ ğ d ı r .

1 7 7 8 3 / 1 6 5 6 7  Ş a n o  A k k u ş .  
ve a r .
A l u t  K ö y ü n d e .
İ ğ d ı r .

1 7 7 8 4 / 1 6 5 6 8  A h m e t  G ü ue ij. 
v(‘ ar.
P a n i k  k ö y ü ı i ( h ‘ . 
İ ğ d ı r .

1 7 9 1 0 / 1 6 6 7 2  A h d u U a h  P a y d a r .
P a n i k  k ö y ü n d e .  
İ ğ d ı r .

1 8 0 1 4 / 1 6 7 6 3  l l a n o  S a n o .
H a l f e l i  k ö y ü n d e .  
İ ğ d ı r .

18 0 5 9 /1 6 7 9 6  H ü s e y i n  A l i  Y ı l d ı z ,  
ve a r.
T a z e  k ö y ü n d e .
İ ğ d ı r .

18228/165)56 Al eh mel B a r b a r o s .
A l i k a n ı e r  k ö y ü n d ( \  
İ ğ d ı r .

1 9 0 6 6 / 1 7 7 4 2  N a e i  O ü n e ij .
I l a l f e l i  k ö y ü m b ' .  
İ ğ d ı r .

1 9 2 0 2 / 1 7 8 7 0  B e d i h  K a r a b ı y ı k .  
E s n a f t a n .
A ğ r ı .

1 9 2 0 3 / 1 7 8 7 1  H a b i p  H a z a r .
Ç a r ş ı d a  sebzeci. 
A ğ r ı .

1 9 2 4 4 / 1 7 9 1 2  M u s t a f a  B a y ı n d ı r .
E s k i  t ü c c a r l a r d a n  
İs m a il  B a y ı n d ı r ’ ın 
o ğ l u .
A ğ r ı .

2 0 7 2 0 /1 9 2 5 8  A b d ü l b a h r i  A k k u ş .  
v e  a r .
A l u t  k ö y ü n d e .
İ ğ d ı r .
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l<S471/171î)4 Halim Karîînuın.
l){i!ik!ilar Cad.
No. 42.
Ankara.

Arzuhal Arzuhal- sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : İş Kanununa 
aifJnn olarak işinden (^ıkanldığm- 
d(in şihâjjct).

Müstedi : Bakırköy Hükümet Tabipliğinden alıp; salahi
yetli makam ve mercilerce de usulü dairesinde tasdik edilmiş 
bulunan raporunun formalite noksanı olduğundan bahsile ka
bul edilmiyerek, çıdışmakta bulunduğu Ereğli Kömür İşlet
mesindeki işinden Xş Kanununa muhalif olarak çıkarıldığından 
ve bu haksızlığm telâfisi için yaptığı müracaatların dahi adı 
geçen müessese ve İşletmeler Vekâletince nazarı itibara alın
madığından şikâyet etmektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Bu müessesede 
iki defa işe alınıp ve gördüğü hizmetten istifade edilememesi, 
keza devamsızlığı ve tezkerede yazılı hal ve hareketleri sebe
biyle İş Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci bendinin C fık
rasına tevfikan işine son verilmiş olan dilekçinin bahsettiği 
rapora nazaran 3 . V I . 1953 tarihinde işe başlaması icabederken, 
vâki izin talebinin de kabul edilmediği kendisine tebliğ edil
miş bulunduğu halde; mazeretsiz olarak 19. V I . 1953 tarihi
ne kadar işine dönmemiş olması itibariyle hakkında, yukarda 
zikrolunan maddei kanuniyenin tatbikında bir usulsüzlük bu
lunmadığı, keza 13 ncü maddenin tatbik edilmesi ve tazminat 
verilmesi talebi ile, mezkûr raporun kabul edilmediği hakkın- 
daki iddiasının yersiz bulunduğu;

Aynı zamanda, mütevali müıacaatları dolayısiyle; mezkûr 
müessesece kendisine Kandilli bölgesinde iş teklif edilmiş oldu
ğu halde kabul etmemiş bulunduğundan dilekçi hakkında ve
kâletçe yapılacak her hangi bir muamele olmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha önce ve aynı mealde 
vâki müracaatı dolayısiyle; selef encümen tarafından 582 sa
yılı bir Karar verilmiş ve ihtilâfın tetkikinin esasen kaza mer
ciine ait hususlardan bulunmasına binaen dilekçe üzerinde, en- 
cümenimizce yeniden tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

101 6 . X I I . 1954

J t e a n  E , a z i .  
Ivızılf^öle k ö y ü n d e .  
İ ğ d ı r .

(Arzuhal hulâsası : Nakit ve top
rak yardımı yap'ilması hakkında).

Müstedi : Ağrı isyanı sırasında; 75 koyununun İran çapul- 
culan tarafından çalınması yüzünden uğradığı zarardan ve o 
tarihlerde hâdiseye karşı gösterilen ihmalden bahsile zararının 
telâfisi için bu kabîl mağdurlara yapılmakta olan yardımdan, 
kendisinin de faydalandırılmasını istemektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: Mumaileyhe ait ba
his konusu hayvanların ne zaman ve ne suretle gaspedildiğine 
dair bir kayda tesadüf edilmediği gibi haricen tesbitine de 
imkân bulunamadığı.

Esasen Kızılgöle köyünün İran hududuna çok uzak bulun
ması dolayısiyle böyle bir hâdisenin cereyanına da imkân ola- 
mıyacağı 5826 sayılı Kanundan istifade etmek istiyen dilekçi
nin talebinin yerine getirilememiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

102 6 . XII . 1954

1 8 6 4 0 /1 73 5 6  MehıiKît, H y a ı ı .
K â f i r  iköyündc 
(lâva vekil i Z e k i  
O calaıı  eliyle. 
İ ğ d ı r .

l î ) I H )  I7 78 Î)  A z i z  V u r a l .
S ö ğ ü t l ü  M a lı .  
İ ğ d ı r .

l i ) 2 1 5 / 1 7 8 8 3  C o v a t  Bey(^ğlıı.
M ole kli  k ö y ü n d e .

• fğ d iT .

(Arzuhal hulâsdsı : 582(i sayılı 
Kanuna Uvfikan ifanhm ijapılma- 
sı hakkında).

Müstediler: Ağn harekâtı sırasında; hudutta sıkı emniyet 
tertibatı alınması yüzünden İğdır’a kadar gelmeye muvaffak 
olan îranlı eşkiyalar tarafından hayvanlarının gaspedilnâş bu
lunduğunu ve bu yüzden fakruzarurete düçar olduklarını belir  ̂
terek 5826 sayılı Kanunla yasak bölge ahalisine yapılmakta 
olan iskân yardımından kendilerinin de faydalandırılmak sure
tiyle zarar ve ziyanlarının telâfi edilmesini istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında: 5826 sayılı Kanunla 
bu kanunun bâzı maddelerini tâdil eden 6093 sayılı Kanun, 
bilâhara yasaklığı kaldırılan veya idareten boşaltılan bölgeler' 
halkı ile nakle tâbi tutulan serbest bölgeler halkından muhtaç 
durumda olan eşhasın iskânlarını âmir bulunmakta ve askeri 
harekât sırasında her hangi bir suretle zarar görenlerin zarar
larının tazmini hakkında da mezkûr kanunlarda bir hüküm 
mevcut olmadığı belirtilerek nakil ve iskânla alakaları bulun- 
mıyan dilekçilere tazminat verilmesine veya her hangi bir su
retle nakdî yardımda bulunulmasına kanunen imkân görüleme
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına göre; vâki talep hak
kında Encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

103 6 . XII . 1954

1 8 6 4 6 / 1 7 3 6 1  H a l i n i  T ü r k t o ] )i 'a k e ı .  
1 0 6 4 1 / 1 8 3 0 0  Ö r e n  k ö y ü n d e .  
2 1 9 7 7 / 2 0 4 6 0  Kemalpn.'^n -

(Arzuhal hulâsası 
hakkında).

Müstedi : Kurmak istediği un fabrikası için muhtaç olduğu 
kredinin, harb malûlü bulunduğu da nazarı itibara alınmak
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suretiyle uzun vâde ile verilmesi için alâkalılara emir buyurul- 
raasını istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazılarına bağlı Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğü tezkeresinde : mevzuata göre kabule şayan 
teminat gösterdikleri takdirde müstedi ile ailesinin talebetmis 
bulundukları kredinin verilmesi hususunun inceleneceği ve ken
dilerine mahallî ajans tarafından bu yolda izahat verilmiş oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Umum Müdürlüğün vâki 
işarına göre; talep hakkında encümenimizoe tâyini muameleye 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

104 6 . X n  . 1954

~00î)IÎ/18735 A b d ü lı iK 'c i l  f'^nHikü 
- 0 6 7 7 / l î ) 2 2 0  Kski m ü f t ü .  
‘-M4H9/1îM)80 t'i-^^üf».
-1711/201P7 

7 6 2 / 7 HO

-^n4î)/2()2:î:,

(Arzuluıl hulâsası: Müftülüği imh 
talebi fıahinndd)-

Müstedi : 1926 senesinde din dersi öğretmeni iken bu kad- 
rolann lâğvı dolayısiyle; 1931 senesinde Maarif Vekâleti tara
fından Memurin Kanununun muvakkat birinci maddesine isti
naden hakkında ittihaz olunan bir kararla : «Mense ve meslek 
itibarı ile fimabait mekteplerde hizmetinden istifade edilemiye- 
ceğinden bahsile tasfiye olunmuş» bulunduğu için Diyanet iş
lerince de bu karara ittibaen; 13 yıldır muvaffakiyetle ve takdir 
kazanma suretiyle çalışmakta olduğu müftülük vazifesinden 
uzaklaştırılmış bulunduğunu ve bu mevzuda açtığı idari dâva
nın da lâyık olduğu ehemmiyetle tetkik olunmıyarak reddedil
diğini belirterek; kendisi gibi kadro sebebi ile açıkta kalanlara 
tatbiki mümkün bulunmıyan mezkûr muvakkat maddenin hak
kında tatbik olunmasındaki zühul aşikâr bulunması bakımın
dan tamamen isabetsiz olan bu tasfiye kararı ile buna istinad- 
ettirilen son hatalı muamelenin ref’ini, müftülük vazifesine iade 
edilmesini ve müterakim maaşlarının tediyesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Bidayeten maaşlı 
bir vazifede bulunduğunu bildirmediği için 1940 senesinde Ür- 
güb Müftülüğüne tâyin olunup, yeterliği dahi haiz bulunan 
müstedinin; 14 . XI . 1949 tarihli bir müracaatla daha önce öğ
retmenlikte bulunduğunu bildirmesi üzerine hakkında tasfiye 
karan verilmiş olduğu anlaşılarak, 466 ve 468 sayılı Meclis ka
rarlarına göre; bu kabîl memurların yeniden devlet hizmetle
rinde istihdamlarına kanuni imkân bulunmadığından vazifesi
ne son verilmiş ve bu mevzuda açtığı dâvanın da yapılan mua
melede kanunsuzluk bulunmadığı mucip sebebi ile reddedilmiş 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ-
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lanmış olduğu anlaşılan talep hakkında encümenimiısce tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

105 6 . X I I . 1954

Sariye Özdcnizınon. 
Hamam So. No. 
158/15?).
Yakacık - tstnnbul.

(Arzuhal hulâsası: Yetim ayhkla- 
7'inin: kocasının vazife mâlâln du- 
nnnuna (jöre tadili lalchine dair).

Müstedi : Denizcilik Bankası şehir hatları Kalamış va.puru, 
kaptanı iken vaziftsi başında rahatsızlanarak kısa bir müddet 
sonra ölen kocasından dolayı kendisine ve evlâtlarına bağla-, 
nan yetim aybğının vazife mâlûliyeti durumu nazarı itibara., 
alınmaksızın bağlandığından ve Emekli Sandığına vâki itira
zının da kendi mümessilinin bulundurulmaksızm ret olundu
ğundan ve Devlet Şûrasına açtığı idari dâvanın da kanuni bir 
mecburiyet olmadığı halde Maliye Vekâletine müracaat etme
miş bulunduğundan bahsile merci tecavüzünden keza reddedil
mesindeki. isabetsizlilrten şikâyet ederek müteveffa kocasının 
durumuna emsal de göstermek suretiyle bağlanmış o"!an yetim 
aybklarmın vazife mâlûliyeti hükümlerine göre tadilini taleb- 
etmektedir.

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Umum Müdür
lüğü cevabi yazısında : Müteveffanın yetimlerine yapılan tah» 
sis ve itiraz safahatı belirtildikten sonra; tahsis muamelesinin 
Emekli Sandığınca yapılmakta olduğundan müstedinin vâki 
itirazı üzerine Bankanın Şehir Hatları îşletmesince yapılacalj 
bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanunu ile bu kabîl ihtilâflara bakacak olan makam 
ve merciler tâyin ve tesbit edilmiş bulunmasına binaen; vâki, 
talep üzerinde encümenimizce bu bakımdan tâyini muameleye 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

106 6 . X I I . 1954

22118/2051)8 İsmail Akor ve 
17043 /15M7Î) Mahmut Akantuna.

(.^ımhuriyet meyda
nı No. 10.
>Sovdik()v - İzmir.

(Arzuhal hulâsası : Islahı hakla- 
rımn verilmediğinden şikâjfet).

Müstediler : Bulgaristan muhacirlerinden olup iskân olun
dukları Milâs kazasından müracaat etmek suretiyle İzmir’in 
Şeydi köjâine gelerek yerleşmiş bulunduklarından bahsiyle; 
mütaaddit müracaatlarına rağmen iskân haklarının verilme
diğinden şikâyet etmektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerden İs
mail Aker’e, mürettep yeri olan Milâs kazası merkezinde 3
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No. adı, soyadı ve adresi Encüıııeıı kararı ve ne sebepten verildiği

odalı bir ev verilmek suretiyle katî iskânı yapılmış iken orayı 
terkederek İzmir’e gitmiş olması itibarı ile, ikinci defa başka 
bir mahalde iskânına kanunen imkân olmadığı.

Mahmut Akantuna’nın da iskân durumunun ayrıca tetkik 
edilerek taayyün edecek durumuna göre, gereğinin ifası husu
sunun İzmir Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkın
da Encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

107 6 . X I I . 1954

lieis 
Konya 

F. Ağnoğlu

Mazbata M. 
Bingöl 

N. Aran

Kâtip 
p]lâzığ 

S. Toker
Ta Ilkın 

T. Aln)ian
ronını

II. Ortakcıoğlu
hrzıııoan 

T. Şcnocalc

İMardin 
li. Erdem

JMardin 
li. K. Timuroğlu

Seyhan 
S. Serçe

Siird 
.V. lîcdiik
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102/102 Ferit At(:ı.
ZeytiiKİaĞ' ‘̂ 1 ulifH-ir
M ah.
licfunıiKi.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsmı: Oğlunun sınıf- 
id kalmasından ynütevelHi tazmi
nat ı ?ı (tlmmamast hakkında).

Müstedi : Velisi bulunduğu oğlu Haşan Atcı’yı devlet hesa
bına okutmak üzere Manisa - Beydere Teknik Tanm Okuluna 
teslim ettiğini 1951 - 1952 ve 1952 - 1953 ders yıllarında aynı 
sınıfta üst üste iki sene oğlunun smıfta kalmış olmasından 
mütevellit Tanm Vekâletince aleyhine 1 226 lira tazminat 
dâvası açıldığından ve bu paraja verecek kudrette olmadığın
dan fakir bulunduğundan bahsiyle oğlu için istenilen mezkûr 
paranın kendisinden alınmamasını dilemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin oğlu Ha
şan Atcı, Manisa - Beydere Teknik Ziraat Okulunda, 1951 - 
1952 ve 1952 - 1953 ders yıllarında aynı sınıfta üst üste ba
şarı gösteremiyerek sınıfta kalmış olduğundan kaydının silin
miş ve hakkında Teknik Ziraat Okulları Yönetmeliğinin 77nci 
maddesi gereğince tazminat dâvasının açılmış olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine 
intikal etmiş olan istek hakkında Encümenimizce tâjrini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

108 7 . X I I . 1954

104:^/1041 Alustat'H lidıu'i. ^
Ihtiyarottiıı M;ılı. 
\o . 29.
Kon v;ı.

(Arzvhal hulâsası : 20 ayhk müd 
detin emekli mi'ıddetim eklenmesi 
hakkında).

Müstedi : Millî Mücadelede sebk eden hizmetiyle beraet 
ettiği tarihe kadar açıkta geçen 20 aylık müddetinin emekli
lik müddetine ilâve edilmediğinden bahsiyle bu müddetin de 
ilâvesi suretiyle 23 seneye baliğ olan hizmeti üzerinden emekli 
aylığı bağlanmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Hadim 
Mahkemesi 10 lira maaşlı zabıt kâtibi iken kadrosunun Elmalı 
Mahkemesine nakledildiği ve bu yere gitmiyerek 1 Ağustos 
1940 tarihinde vazifesinden ajrnidığı mâlûliyeti hakkında ve
rilen raporlar Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince incele
nerek tasdik olunması üzerine tesbit olunan 16 senelik hizme
tine mukabil 640 lira ikramiyenin Divanı Muhasebatça tescil 
olunarak mumaileyhe tediye olunduğu, Millî Mücadele sıra
sında ki, kanunen mua3ryen olan müddetin fiilî hizmetine ithal 
ve ikramiyesinin bu müddet üzerinden tahakkuk ettirildiği; 
fiilî hizmetinin 20 yıl bulunmadığı cihetle 1683 sayıh Askerî 
ve Mülki Tekaüt Kanununun 26 ncı maddesi mucibince 
emekli aylığı bağlanamadığı, beraet etmek suretiyle açıkta
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kaldığı 20 aylık müddet zarfında fiilen maaş almadığı gibi bu 
müddet zarfında açıkta bulunması hasebiyle bu sürenin ka 
bulüne kanuni imkân bulunmadığı ve dilekçinin bu hususta 
Devlet Şûrasına açtığı idari dâvasının da reddedilmiş olduğtı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenip karara bağlanmış olan bir hususla ilgili istek hak
kında Encümenimizce tâyini muameleye lüzum olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kaınn ve ne sebepten verildiği

109 7 . X I I . 1954

;)50/ir)4.H iVlohıiK'l A y y ı l d ı / .
A t ı m z a n  Kıııniy ct 
1 laııu K İa .
A i )k a r jı .

( A rz u h a l  hulâsası : A m a  olduğun-  
dav maaş hağlatnnasina dai r) .

Müstedi : Çalışmak üzere Malatya’dan Ankara’ya geldiği 
ni, fakir ve her iki gözünden mahrum barapor kör olduğunu, 
çalışacak dunmıda olmadığmı, perişan ve sefalet içerisinde bu
lunduğunu, bakacak kimsesi bulunmadığmı beyanla, ilişik ra
porunun tetkiki ile kendisine yetecek miktarda maaş bağlan
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Her nekadar dilekçi, iki gözünden 
mahrum bulunduğunu beyanla kendisine daimî surette aylık 
bağlanmasını istemekte ise de bu gibi vilâdi mâlûllere devlet 
bütçesinden maaş tahsis edileceğine dair mevzuatta açık bir 
hüküm bulunmamasına ve içtimai yardım fasimdan Sıhhat Ve
kâletince ve belediyece kendisine bir miktar nakdî muavenette 
bulunmak mümkün olup olmadığınm incelenmesi de bu makam
lara ait bulunduğundan encümenimizce bu hususlar hakkında 
karar ittihazı dahi caiz görü İçmemesine binaen vâki müracaat 
hakkında ziki’olunan sebeplerden dolayı muamele ifasına ma
hal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

110 7 . X I I . 1954

^•+3'7/10628 Mustafa Doğanatik.
^ 'ü r d e n  k ö y ü n d o .  
^ioğazlıyaıı - Y o z î j a d .

(A rz uh al  hulâsası ; Arazisinin  
ı/örnu nlere rcri l ıuesinden ş ikâ i f f t )

Müstedi : Senelerden beri zilyed ve tasarrufunda bulunan 
ve bozdan açmış olduğu toprakları, millî emlâk, diyerek göç
menlere verilmiş olması mağdur bir duruma düşürmüş olduğun
dan bahis ve şikâyetle eşit muamele yapılmasını ve mağduri
yetine meydan verilmemesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin son cevabi yazısında : Bahis mevzuu 
arazinin 1951 yılında tesbit komisyonu tarafından bilirkişi
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ve ihtiyar heyetinin beyanına istinaden hâzineye aidiyeti tes- 
bit olunarak göçmenlere temlikinin yapıldığı ve tapunun iptali 
hakkında Kayseri mahkemesine açılan dâvanın reddedildiği ve 
mezkûr yer için müstedi tarafından tekrar Boğazlıyan mahke
mesine de dâva açılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekillik cevabına göre kaza merciine 
intikal etmiş olan istek hakkında encümenimizce bir muamele 
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

111 7 . X I I . 1954

13410/12495 Faik Karadağ.
IVIııradiyo Elvanboy 
Malı. Erdonılor So. 
No. 4. A.
Bursa.

(Arzuhal hulâsam: Yardım yajnl- 
7)iası ve toprak verilmesi hakkın
da).

Müstedi : Yunanistan mültecilerinden olduğunu ve şimdi
ye kadar hiçbir yardım yapılmadığını ve toprak verilmediğini 
beyanla gereken yardımın yapılmasını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Müstedinin 1942 senesinde 
Mudanya nüfusuna; kaydedilmiş olduğu 2510 sayılı Kanunun 
gösterdiği müddet içerisinde müracaat ederek iskân talebinde 
bulunulmadığı anlaşılmış olduğundan toprak verilmesine ve her 
hangi bir yardımda bulunulmasına kanunen imkân görülemedi
ği ancak mumaileyhin ziraatle iştigal eden ve toprağa muhtaç 
çiftçilerden ise 4756 sayıh Kanun gereğince durumu göz önün
de tutularak topraklandırılması hususu valiliğe yazılmış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Başvekâletin ce
vabına göre bu hususta encümenimizce bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

112 7 . X I I . 1954

13413/12498 İzzet Çamlıdere.
Soğukkuyu Kahra
man So. No. 37. 
İzmir - Karşıyaka.

(Arzuhal hulâsası : Vazife mâlû- 
liyetinin kabul edilmesi hakkın
da).

Müstedi : Fiilî askerlik hizmetini ifa ederken kulakların
dan arızalandığından ve hiç duymaz bir hale geldiğinden bâhsile 
vazife malûlü olarak Emekli Sandığına dâhil edilmesini iste
mektedir.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında : 
Müstedinin hastahğının bünyevi olduğu ve yaptığı askerlikle 
alâkası bulunmadığı raporunun teşhis ve enzar hanesinde de 
belirtilmiş bulunduğundan hakkında mâlûlin ahkâmı uygula-
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namamış ve aylık bağlanamıyacağı hususu da yönetim kuru
lunca karara bağlanmış olduğ-u bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

113 7 . X I I . 1954

I'U14/124!)9 B(̂ kir Sai-ı taş.
Bahar ^cylı Ivoyü 
Mulıtarı.
Zara.

Fikriye Kontlar.
J •̂ 0̂49/14048 Aşağı Hasanbasri 

Malı. Palandöken 
Cad. Tahmisci So. 
No. 3.
Erzurum.

(Arzuhal hulâsası : 16 bin dönüm 
arazinin kendilerine verilmesi hak
kın da).

Müstedi : 67 hane ve 562 nüfustan ibaret köy halkına yete
cek miktarda arazileri bulunmadığından ve köylerine hem hudut 
olan Müslüman Abat köyündeki 16 bin dönüm arazinin kendi
lerine verilmiyerek ihtiyaçsız durumda btılunan 16 yerli halka 
verildiğinden bahisle keyfiyetin tetkik ve tahkikiyle toprak ih
tiyaçlarının karşılanmasını istemektedir.

Devlet VeMlinin cevabi yazısında : Müslüm Abat köyünün 
bir Rum köyü olup mübadeleye tâbi tutulan mallarından yirmi 
bin dönüm arazinin Hâzineye intikal ettiği bu arazinin bir kıs
mının bu köyde iskân edilen muhacirler ile birleşen ve toprağa 
muhtaç 32 aileye 794,2 yılında tevzi edilerek namlarına temlik 
V3 tescil edildiği ve tevzi harici olan arazinin de halen bu köye 
hem hudut ve civar köylerinin işgal ve intifaları altında bulun
duğu, 23 aileye yirmi bin dönümden beş bin dönüm arazinin 
verildiği tevzi işinde kanuna muhalif bir cihetin bulunmadığı 
bu köyde yetkili Toprak Komisyonu faaliyete geçirilince müs- 
tedilerin ihtiyaçlarının da tetkik edileceğinin müstediye tebliğ 
edilmek üzere valiliğe yazılmış olduğ-u bildirilmektedir.l

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

114 7 . X I I . 1954

(Arzuhal hulâsası : Kore'de kay
bolan oğlu için yardım edilmesi 
hakkında). '

Müstedi : Kore Harbinde kaybolduğu anlaşılan oğlu er Nev
zat için belediye tarafından verilen 48 lira maaş dört nüfusa 
kâfi gelmediğinden ve Millî Müdafaaya vâki müracaatına da 
menfi cevap aldığından bahsile ayrıca yeter derecede yardım 
yapılmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Er Nevzat 
Kontlar’ın annesi dilekçi Fikriye’ye (5434 sayılı Kanunun 78
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nci maddesi hükmü gereğince kayıplığına hüküm alındıktan beş 
sene sonraya kadar durumunda bir değişiklik hâsıl olmazsa) 
yetim aylığı bağlanıncaya kadar 4109 sayılı Asker Ailelerine 
Yardım Kanunu gereğince o mahallin belediyesince yardım ya
pılmasının icabetmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine göre vâki 
istek hakkında encümenimizce bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

115 7 . X I I . 1954

.‘{421/12r)(K) Durnıu!^ Köse ve ;ır 
llanıitoğln (;i fil iyi 
salıihi.
Mihalıccı 'k.

. ( .\vz\‘ h(il Inılâsdsı : Ardzi l er im  
rnh't tc( <ıviiz ve ynîidofuth nhı mcn-  
i tlilmrs'i h f t k k ı n f h t ) .

Müstediler : Mihalıççık kazasına bağlı Kayı köyü halkı mü- 
sellâhan ve topluca çiftlikleri arazisine tecavüz ve müdahalede 
bulunularak 15 bin liralık mahsullerini yağma ve gasbetmiş 
olduklarından ve yapmış oldukları müracatlarmın müspet bir 
neticeye bağlanmadığından bahis ve şikâyetle bu tecavüz ve 
müdahalenin menedilmesini ve emniyet ve asayişsizliğin niha
yete erdirilmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Kayı köyü halkının 
Hamitoğlu Çiftliği arazisine tecavüz etmeleri üzerine kayma
kamlıkça men’i müdahale kararı verilerek infaz edilmiş ise de 
bu karan dinlemiyen mütecavizlerin tekrar tecavüzde bulun
dukları görülerek yeniden menedilmekle beraber hüviyetleri 
tesbit edilerek haklarında takibat yapılmak üzere işin adlî ma
kamlara intikâl ettirilmiş olduğu ve bu durum karşısında müs- 
tedilerin de şikâyetlerinin fuzuli olduğuna kanaat getirdikle
rini kaymakamlığa beyan ve ifade eyledikleri ve halen ortada 
bu olaydan doğma bir huzursuzluk mevcut bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre adlî makamlara 
intikal ettirilmiş olan istek hakkında encümenimizce bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

116 7. X II. 1954

;U22/r2r.07 F a h r i  S ü nd i is .

OedikjıaşM Kays^'ri 
Apt. .\(). 1. 
Istatjl)ul - fia \e /il.

( A rz u h n !  hvlâsaftı : Mâl filler hah-  
lnn(l(iJxi eski nizanıjuımenin lndi-  
lih( d(tir).

Müstedi : Birinci Cihan Harbinde Çanakkale Muharebesin
de kolundan yaralandığından ve Osmanlı Hükümeti zamanın
da çıkan nizamnamede kendi gibi mâlûllerin mâlûliyetini naza-
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ra alınmadığından bahsile eski nizamnamenin mütenasip bir 
şekilde tadilini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
Gülhane Hastanesinden aldığı 19. I I . 1927 tarih ve 132 sayılı 
raporundaki ârızasmın 551 sayılı Kanunun emraz cetveline uy
maması dol ay isiyle halen mer’i kanuni mevzuata göre mâlûliyet 
derecesine girmemekte olduğu ve esasen mumaileyh dilekçe
sinde eski kanunun kendisinin ve emsalinin terfihlerini sağlıya- 
cak şekle sokulmasını istemekte olduğ’u bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

117 7 . X I I . 1954

İ IU27 12512 S(>ylVltiıı liciıyi, 
IKHİO/1;îO!)(İ İst ikh il  ( ’ml 

20!)7/20!t2 So. No. 120

I)niı-('siu<li'.
I zil) il.

(Arz ıdidl  hu lâsas ı :  lunckl i  »lu-  
lcsi)iiıı kdhhrthndsı  rr miisf h- 

hi))lcrinitı Yü(< Dirana lur i hm si  
hakkında ),

Müstedi ; 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu 
maddesinin (E) fıkrasına tevfikan yetersizlikten ötürü emekli
ye sevk edilmiş ve bu kararın kaldırılması hususunda Askerî 
Yargıtay a açmış olduğu idari dâvasının da reddediltaiş bulun
duğundan ve sebepsiz olarak evrakının geciktirmesine sebebi
yet veren İzmit Askerlik Şubesi Başkanı Albay Zekâi hakkında 
bir muamele yapılmamış oduğundan bahsile emekliye sevk edil
mesine dair olan muamelenin kaldırılması hususunda Askeri 
Yargıtay da devam etmekte olan muhakemenin uzatılmasına se
bebiyet veren mumaileyh Albay Zekâi hakkında kanuni taki
batta bulunmıyan Askerî Yargıtay Başkan, âzalarının ve alâ
kalı şahısların Yüce Divanda muhakeme edilerek tecziye edil
melerini, buna mevzuat müsait değilse Millet Meclisince kuru
lacak bir tahkik heyeti marifetiyle keyfiyetin incelenmesi ve 
dolayısiyle Askerî Yargıtaydaki mesnetsiz olarak emekliye sev- 
kı işleminin kaldırılması hususundaki dâvanın da Yüksek Mil
let Meclisi ilgili encümeni tarafından intacedilmesini istemek
tedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
emekliliğine esas teşkil eden 1950 yıh sicili müteselsil sicil âmir
leri tarafından menfi hükümlü olarak tanzim edilmiş ve kesin- 
le.şmiş olduğundan bu sicil üzerine 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin (E) fıkrası gereğince yetersiz
likten ötürü emekli işlemi yapılmış ve mumaileyhin emekli iş
leminin iptali için açmış olduğu idari dâvasının da Askerî Yar- 
cıtayın 16 . I V . 1952 gün ve 615/505 sayıh karariyle reddedil-
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No. adı, soyadı ve adresi

mis ve hakkında yapılacak başka bir işlem bulunmamış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre emeklilik hak- 
kmdaki tasarruf kaza merciince incelcnip karara bağlanmış 
bulunmasına ve şikâyette bulunduğu eşhas hakkındaki talep ve 
iddiası da vârit görülmemesine binaen istek hakkında encüme- 
nimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

118 7. X I I . 1954

13428/12513 Sabri Oysal. 
17545/1G389 Moyvacı Bekir 

Hakkı eliyle 
Postane karşısında. 
Bursa.

(Arzuhal hulâsası: Balkan IIar- 
hindcM askerî hizmetinin emekli
lik hizmetine ilâvesi hakkında).

Müstedi : Mühendis Mektebinde tahsilde bulunduğu sırada 
Balkan Harbi zuhur etmiş, mektepler kapanmış, vatan hizmeti 
yapmak üzere orduya gönüllü yazılmış ve böylece ordu hizme
tine iltihak etmiş olduğundan bahsile bu harb ve devlet hiz
metinin emeklilik hizmetine eklenmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
Balkan Harbine iştirakinde sınıfını, rütbesini ve sicil numa
rasını dilekçesinde belirtmediğinden, İstanbul Merkez Komu
tanlığı vasıtasiyle kendisine yapılan yazıya alınan imzalı bel
geden de bir netice elde edilemediğinden bir işlem yapılmamış 
olduğu bildirilmelrtedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce bir işlem yapılmasına mahal olmadığına, dilekçi
nin kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

119 7. X II. 1954

13430/12515 Nevzat Idil. 
21872/20356 Gelir Müdürü. 

Çankırı.

( Arzuhal hulâsası: Ticaret ve sa- 
nayi odasında geçen hizmetinin 
borçlanmak suretiyle fiilî hizmeti
ne sayılması hakkında).

Müstedi : 70 lira ücretle Manisa Ticaret ve Sanayi Odası 
kâtip ve veznedarlığında geçen hizmet süresinin, 5434 sayılı 
Kanun gereğince borçlanma suretiyle emeklilik fiilî hizmet 
süresine katılması için yaptığı müracaatının reddedilmiş olma
sına itirazla mezkûr görevinin mahiyet bakımından tâyinleri 
vekâletçe yapılan başkâtiplerden farksız olduğunu iddia ile 
talebinin is’afını teminen bir karar verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin borçlan
ma yoliyle emeklilik hizmetine kattırmak istediği kâtiplik ve 
veznedarlık görevine, dilekçesinde de belirttiği üzere Ticaret 
Vekâletince tâyin edilmediğinden borçlanma talebinin kabul
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edihnemiş olmasında kanuna aykırı bir cihet görülmediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza mercine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

120 7 . X I I . 1954

13434/112519 Ahdürresül Kara- 
14741/13742 biber.

lOski llanıam ^lab. 
4!). So. ()S lıan('<]o. 
vVdarıa.

13435/12520 Faik Çcliııkaya.
DDY. (îenel Md. 
40187 Sicil Nü. lu. 
Ankara.

(Arzuhal hulâsdsı : ikramiye ve
rilmedi hahkrnda).

Ldüstedi : Fransız ordusunda asker iken at ve silâhları ve ar
kadaşları ile birlikte Millî Mücadeleye iştirak ettiğinden ve ya
ralandığından ve perişan bir durumda olduğundan bahsile bu hiz 
metine mukabil ikramiye verilmesini olamadığı takdirde memle 
keti olan Garbi - Trabuhıs’a gönderilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan tahki
kat sonunda müstedhıin harbde yaralandığını ve o zaman ilk te
davi edildiğine dair bir hastane raporu veya resmî bh* kaydı bu
lunmadığından 325 tarihli Kanun gereğince yapılacak bir işlem 
görülmediği, harice gitme işi ise vekâletlerini ilgilendirmediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göer bu hususta encümenimizce bir muamele yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

121 7 . XII . 1954

(Arzuhal hulâsası : Emekli Çayı
rlığındaki hizmetinin, fiili hizmeti
ne ilâvesi hakkında).

Müstedi: Devlet Demiryolları ve Limanları İşletmesinde ve E- 
mekli Sandığında hademe olarak çalıştığı zamanda aidat vermek 
suretiyle iktisabetmiş olduğu emeklilik hakkının tekaütlük aidatı
nın ve hizmetlerinin alâkalı sandıklar arasında devir alınacağına 
dair 5434 sayılı Kanunda bir hüküm olmaması sebebiyle ihlâl edil
mesi adalet prensipleriyle kabili telif edilemiyeceğinden bahsile 
bu hizmetlerinin Emekli Sandığına de\o’edilerek emekliliğe esas 
olan fiili hizmetlerine eklenmesi hususunda icabeden muamele
nin yapılmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Demiryolla
rı İşçileri Emekli Sandığı ile T. C. Emekli Sandığı arasında yü
rürlükte bulunan hükümlere göre devir hakkı tanınmamış oldu
ğundan dilekçinin Demiryolları İşçileri Emekli Sandığında geçen 
hizmetinin aidat ve karşılıklarının devrine imkân görülemedi
ği bildirilmektedir.
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Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümeniraizce bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

122 7 . XII . 1954

KU3H/1252:î Dursun Baltalı.
Karaboğa/ Köyü
Kğitmeni,
Kırşohii'.

(Arzuhal hulâsdsı : ı]I<«ıs>nm (irh- 
nhudsınt re c(n\ık zannmnın n -  
rilmesi hakkında).

Müstedi ; Kırşehir köyü eğitmeni olduğnnu almış olduğu 
3 975 kuruş maaşla efradı ailesini geçindiremediğini perişan 
bir durumda olduğunu ve başkaca hiçbir iş yapamadığını ve ço
cuk zammı verilmediğini beyanla maaşının terfi ettirilmek sure 
tiyle artırılmasını ve çocuk zammının da verilmesini istemekte
dir.

Milli Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Eğitmenler için 
vekâletçe tutulmuş kadro olmadığından ve eğitmen terfileri de 
valilikçe yapıldığından müstedinin terfii için emrinde çalıştığı 
valiliğe baş vurmasının lâzımgeleceği ve kanunen eğitmenlere 
çocuk zammı verilemiyeceğinden bu dileğinin de yerine getirile- 
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin /nahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

123 7 , XII . 1954

13441/12526 Ali Haydar Yaraşan.
Abdülhak Molla S<>. 
No. 15.
Ai'navntköy - İsi an- 
bul.

(Arzuhal hulâsası : Ticaret oda- 
smca ödenen işten rrkvuı tazmi
nat} hakkında).

Müstedi : İstanbul Ticaret Odasında memur iken bütçe ta
sarrufu gayesiyle işiae son verilmesi doîayısiyle kendisine öde
nen işten çıkma tazminatından bilûmum hizmet erbabı vergile
rinin kesildiğini, vâki itirazı neticesinde tevkif edilen vergile
rin iadesine komisyoıilarca karar verildiği halde vergi daire
sinin açtığı idari dâva sonunda; Devlet Şûrasınca yanlış biı* 
mütalâa ile bu tazminatın 12 aylığının vergiden istisnası ve 
fazlasının Gelir Vergisine tâbi tutulması gerektiği yolunda ka
rar ittihaz olunduğunu beyanla, kanun hükümlerine uygun bu- 
lunınıyan Danıştay kararının iptalini ve bu konuda bir kanun 
çıkarılarak gerek kendisinin gerekse ajmı durumda olan arka
daşlarının mağduriyetinin önlenmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Vergi dairesince anı
lan Devlet Şûrası kararına uyularak gerekli işlem yapılmış ve
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bu karar muvacehesinde müstedi hakkında yapılacak başkaca 
bir işlem kalmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesinin açık hükmü karşısında istek hakkında Encümeni- 
mizce tâyini muameleye maihaJ olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

124 7 . X n  . 1954

1/12721 llasinî (JünjiİMHMi.
2()r)()2/1913:5 (lölcii (")niiıi(l('

İHB.VlHal No. !).
•">•") l/o4!>

2()!t72/lîUS(j

(Arzuhal hulâsası: (rönüllü jav- 
(l(tr)Huda (fct'tn hizmetinin birles- 
Hrilmcsi r< maaş bağlanması hay
kırıda).

Müstedi : Gönüllü olarak jandarmada gfeçen hizmetinin sa
yılmadığından bahsile bu hizmetinin orman muhafaza memur
luğundaki hizmeti ile birleştirilerek maaş bağlanmasını iste
mektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin dileğinin 
yerine getirilmesi için bütün imkân ve çarelere baş vurulmuş 
ise de jandarmada geçen hizmetinin memuriyet hizmetine ek
lenmesine (5434 sayılı Kanunun geçici 14 ncü maddesine giren 
hizmetlerden olmadığı Jandarma Genel Komutanlığından alı
nan yazılarından anlaşılmış) ve kanunen de imkân bulunma
mış ve keyfiyetin mumaileyhe bildirilmiş ve başkaca yapıla
cak bir muamele kalmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine göre vâki 
istek hakkında encümenimizce bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına; müstedinin talebinde ısrar ettiği takdirde kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

125 7 . X I I . 1954

’ = -̂^«1/12!):!(; ilücccl (Uinoy.
Çayıs Isöyütıdc 

Kai-s - ( ’ıMıı-,

(Arzuhal hulâsası : Mâlnliı/ıl ma
aşı hağlanması hakkında).

Müstedi : Askerliği sırasında çayır nöbetçisi bulunduğu sı
rada eline geçirdiği bir bombanın patlaması ile sakat kaldığını 
ve Millî Müdafaaya vâki müracaatlarından bir netice hâsıl ol
madığını beyanla mâlûüyet maaşı bağlanmasına karar veril
mesini istemektedir.

Millî Müdfaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
durumu 1683 sayıh Kanunun 29 ncu maddesine uygun görül
mediğinin ve maaşa müstahak olmadığının mütaaddit defalar 
şifahi ve gerekse Çıldır Askerlik Şubesi vasıtası ile mumailey
he tebliğ edilmiş olduğu ve bu işi için evvelki müracaatlarına 
ait yüksek komisyonumuzun 30 . XI . 1950 tarihli yazılarına
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10 . X n  . 1950 tarihinde cevap verilmiş olduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin daha önce aynı mevzu 
hakkında yapmış olduğu müracaat üzerine selef komisyonun 
1022 sayılı (İsteğin tetkiki kaza merciine ait olduğundan yapı
lacak işlem olmadığına) dair bir karar verilmiş olduğu anlaşıl
dığından bu hususta encümenimizce tekrar tetkikat icrasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

126 7 . X I I . 1954

1 8 8 1 1 / 1 7 0 3 7  D r .  K e m a l  T o k u m y .
S o n n a j ^ i r  S .  N o .
1 19 .
C i h u n ü i i ’ - İs t a n b u l.

(Arzuhal hulâsası : ffarb malûl
lerinin emeklilik durumları hak
kında ).

Müstedi : Savaşlarda aldığı yaralar dolayısiyle üsteğmen 
rütbesiyle ve harb malûlü olarak 20 yaşında ordudan ayrıldığı
nı ve 26 senedir de diğer Devlet teşkilâtında tabip olarak çalış-̂  
makta bulunduğu halde harb mâlûlü bulunması itibariyle mez
kûr hizmetlerinin mevzuatta nazan itibara alınmadığından veı 
bu hususu 1947, 1948, 1950 ve 1951 senelerinde mufassal dilek-' 
çelerle Yüksek Meclise arz ettiği halde hepsinin cevapsız kaldı
ğından ve beşinci olarak bu istidasını İstanbul Valiliği vasıta-ı 
siyle yönderdiğinden bahis ve şikâyetle Emekli Kanununda 
mevcut noksanlık dolayısiyle kendisi gibi mütaaddıt cephelerde 
mâlûl vatandaşların uğradığı bu haksızlığın Meclis karan ile 
tashih edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin daha önce aynı mevzu hak-< 
kında yapmış olduğu müracaat üzerine selef encümence 
29 . VI . 1951 tarih ve 1103 sayıh ve (Yeni bir kanun mevzmı 
olan istek hakkında işlem yapılmasına mahal olmadığına) dair 
bir karar verilmiş olduğu anlaşıldığından, iş bu hususta tekrar 
tetkikat icrasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

127 7 . XII . 1954

18465/17188 Nuri (jÜ İö iiü  ve ar.
Genedahı köyü.
(̂ ı el veri - Aksaray.

(Arzuhal hıdâsası: Köylerine okıd 
açılması hakkında).

Müstediler : 60 haneden ibaret köylerinde Rumlardan met
ruk bir mektep ve bir de mektebe elverişli bir kilise bulundu
ğu ve tahsil çağında 80 çocukları olduğu halde okulları olma
ması çocuklarını cehalette bırakacağından bahsile bir okulun 
açılmasını ve bir eğitmenin tâyin edilmesini istemektedirler.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin köyle
rinin nüfusu 334 olup bu sene sıra gelmediğinden okul yapıla- 
mıyacağı, köyde okul olmaya elverişh bir bina da bulunmadı-
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

ğı, önümüzdeki j' ı̂llarda sıra geldiğinde bu köye de okul yap
tırılacağı valiliğin 4 Temmuz 1953 tarihli işarından anlaşılmış 
ve keyfiyetten dilekçilerin de haberdar edilmiş olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

128 7 . X I I . 1954

lS()2;î/1 s. \ ’ui‘al Doğu \(' 
ar.

Sîiıi(‘i(it‘(l(‘ So. 
X(). Ki. 
liursa.

(Arzuhal hulâsası: Analanndan 
kt ndileriiK ikramiye verilmesi 
hakkında}.

Müstediler : Anaları, Bursa Nilüfer Okulu öğretmeni Pira- 
ye Doğu 29 sene 9 ay fiilî, 7 ay 4 gün itibari olmak üzere 30 
sene 5 ay hizmeti sırasında 6 . X . 1952 tarihinde vefat etmiş 
ve Emeklilik Kanunu mucibince kendilerine ikramiye verilme
miş olduğundan bahsile halen tadili üzerinde durulan yeni 
Emeklilik Kanununda 25 senelik memurlara ikramiye hakkı 
kabul edilmek üzere bulunduğundan 30 fiilî yılını doldurmaya 
üç ay kala vefat eden annelerinden kendilerine de ikramiye 
hakkının tanınması hususunun yeni çıkacak Emeklilik Kanu-' 
nunda nazarı dikkate alınmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Bahis konusu lâyiha kanuniyet kesbet- 
miş ve makable şâmil olacağına dair bir hükmü de muhtevi bu
lunmamış olmasına göre vâki istek hakkında encümenimizce 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Kanır tarihi

129 7 . X I I . 1954

I S G S O / l 781)4 T a h i r  İnal .  
207( i4/ l î ) ; - {02 T a p u  sic'il m e m u r u .  

S a i ı n be v l i .

(Arzuhal hulâsası : Subaylıkta 
(jecen hizmetinin emekliliğe sayıl
ın ast hakkında ) ■

Müstedi : Subaylıkta geçen hizmetine mukabil almış oldu
ğu 1 008 lirahk tazminatı iade etmek sureti ile emekliliğine 
sayılması baklandaki vâki müracaatına menfi cevap verildi
ğinden bahsiyle bu hizmetinin emekliliğine sayılmasını, olama
dığı takdirde 7 senelik harb zammının mülki memuriyette ge
cen hizmetlerine eklenmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Tetkik edilen sicil 
dosyasına göre müstedü mumaileyhe yedek subay iken 15 Ey
lül 1339 tarihinde muvazzaf jandarma teğmenliğine naklede
rek 29 Temmuz 1931 tarihine kadar vazife gördükten sonra
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bu tarihten itibaren mülga 1683 sayi.li Tekaüt Kanununun 
üçüncü maddesinin D fıkrasına göre sicili üzerine emekliye 
ayrıldığı ve askerlikte geçen hizmetine mukabil kendisine 
mezkûr kanunun 13 ncü maddesi gereğince 1 008 lira tazmi
nat verilerek ilişiğinin kesildiği ve bilâhara 16 . IX . 1931 
tarihinde mülki memuriyete intisabederek halen Saimbeyli 
Tapu Sicil Memurluğu görevinde çahşmakta olduğu anlaşıl
mış ve mumaileyhin bu isteğinin tetkiki 5434 sayılı Kanun 
gereğince emekli işleminin yapılmasına salahiyetli bulunan 
Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünden istenilmiş ve alman 
cevapta mezkûr kanunun 36 ncı maddesi muvacehesinde 1683 
sayılı Mülga Tekaüt Kanununun hükümlerine tevfikan mu
kabilinde tazminat verihniş bulunan askerlik hizmetinin son
radan mülki memuriyetlerde geçen hizmetle tevhidi mümkün 
olamıyacağı işar kıhnmış ve bu suretle tasfiye edilmiş olan 
bahis konusu hizmetinin gerek yeniden emekliliğe tâbi fiilî 
hizmet mey anma ithal edilmesinde ve gerekse harb zammına 
tâbi tutulmasına kanunen imkân görülememiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta "Pncümenimizce bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

130 7. X I I . 1954

20099/18741 Feridun (îpoin. 
21871/20355 İkbaliyo Mah. Po- 

229/229 mak So. No. 14. 
1757/1355 Kadıköy - İstanbul 
1755/1753

(Arzıılidl hulâsası: Moaş vv Inyın 
hfd elle mt iv ı' e ri İme si h a kk nida )■

Müstedi : Gelibolu Dördüncü Piyade Tümeni Maliye Şu
besinde barem içi sivil memur iken asabi bir buhran neticesi 
hastanede tedavi edildiğini ve verilen izinden faydalanarak 
İstanbul’a gidip Merkez Kumandanhğı vasıtasiyle Haydar
paşa Askerî Hastanesinde tedavi ve iki defa istirahat aldığını 
ve bu sıhhi ahvalinin Merkez Kumandanlığınca Tümene bil
dirilmesi icabederken bu muamelenin yapılmaması yüzünden 
izninin bilâmazeret tecavüz edilmesi ileri sürülerek müstafi 
addedilmiş ve 7 Eylül 1952 tarihinde kaydının kapatıldığı 
bildirilmiş ve 27 Ekim 1952 tarihinde aldığı bir emirle memu
riyette başarı göstermesi hasebiyle namzetlikten çıkarılarak 
aynı tümene asaleten tâyin edildiği Kara Kuvvetlerinden bil
dirilmiş ve bu tezat karşısında bir senedir .maaş ve memuri
yetten mahrum edilmiş olduğundan bahsiyle şimdiye kadar 
alamadığı maaş ve tayın bedellerinin verilmesi hususunda alâ
kadar makamlara emir verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi ya,zısmda : İzninin hi
tam bulduğu 7 Eylül 1952 tarihinden iki ay sekiz gün sonra
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15 Kasım 1952 tarihinde İstanbul Merkez Komutanlığına mü
racaatla istirahat alan ve hastaneye yatan müstedi hakkında
7 Eylül 1952 tarihinden itibaren müstfi sayılmasında kanuni 
bir isabetsizlik ve haksızlığın mevcut olmadığı bu bakımdan 
mumaileyh hakkında yapılan işlemin iptali ile göreve alınma
sına ve maaşlarının ve tayın bedellerinin verilmesine mevcua- 
lın müsait bulunmadığı ve 788 sayılı Memurin Kanunu gere
ğince dilekçii mumaileyhin tâyin edildiği tarihten, müstafi sa
yıldığı tarihe kadar görevinde başarı gösteremediğinden asîJ 
memurluğa kabulü yapılmamış ve bu hususta yaptığı iddia da 
hakikata aykırı bulunmakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta Encümenimizce bir muamele ifasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

131 7 . X I I . 1054

lî>211 M usla Fa İkinc i .  

İ h t i y a r i n i n  Malı .  
\o. 29.

-0 . )  1 / 2 0 4 7  K o n v a .
'-^ur)/2uı

(Arzuhal hulûaası : Kmekli mu- 
nmelemıin tnâlûl olanık (lüzfltil- 
nws!İ hakkında}.

Müstedi : Milli Mücadele yıllarında telgraf memuru olarak 
geçen hizmetinin iki kat hesabedilmesini ve emekliye şevkini 
mucip olan hastalığı da telgraf memurluğunda almış olduğunu 
beyanla emeklilik işleminin vazife malûlü oltırak düzeltilmesini 
istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Müstedinin Konya 
polis memurluğundan Adana’ya nakledildiğinde sıhhi durumu
nu ileri sürerek yeni memuriyetine gitmediğinden 7 Şubat 1931 
tarihinde müstafi addedildiği ve bilâhara ibraz eylediği rapor
ları Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine gönderilerek mu
maileyh hakkında 1683 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinin tat
biki ile âdi mâlûl muamelesinin yapılmasına lüzum gösterildi
ğinden mahkeme kâtipliği ile telgraf memurluğu ve poliste 
geçen hizmeti 15 yıldan aşağı olması hasebiyle tahakkuk ettiri
len 642 lira tazminatın ödenmiş olduğu ve tazminat verilenlere 
tekaüt maaşı bağlanmasına mevzuatta bir hüküm bulunmadığı 
gibi telgraf memurluğunun polisten evvel olması V3 polise an
cak sıhhi durumlarının poliste vazife görmeye müsait olanların 
alınması zarureti karşısında telgraf memurluğundaki hastalığı
nın poliste nazara alınıp 1931 yılında yapılan âdi mâlûl mu
amelesinin tashihine de imkân görülmemekte olduğu bildiril
mektedir.
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Gereği d'dşüniiklü : İsteğin tetkiki, kaza merciine ait oldu- 
ğiAndn.n hu hususta encdmeniınizce bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karai* No. Karar tarihi

132 7. X II. 1954

2 0 7 8 3 / 1 9 3 1 7  S ü r e y y a  B o ll i .
İ b r a h i m  C'elobi ı\r;)h. 
K u r tu lu !^  ("ad,
No. 18.
M a n i s a .

( A r z u h a l  hulâsıısı : K o co sv n d in ı  

}iui(iş })nfıl(nımasına d a i r ) .

Müstedi : Kendisi Manisa Tekel Başmüdürü merhum İbra
him Hakkı Belli’nin refikası olup zevcinin Birinci Cihan Har
binde yedek subay olarak 3 sene 9 ay vazife gördükten sonra 
Divanı Muhasebatta ve diğer devlet hizmetlerinde ve Rejide 
çalışarak 25 sene hizmet ettiği ve tekaüt hakkına sahip oldu
ğu halde 4222 ve 3028 sayılı kanunlardan istifade ettirilmedi- 
ğinden bahsiîe mağdur durumlarının g’öz önüne alınarak mer
hum kacasınnı bütün, hizmetlerinin birleştirilerek kendisine ve 
evlâtlarına tekaüt maaşının bağlanmasına karar verilmesini is
temektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Her ne kadar 25 . V .
1942 tarihinde yürürlüğe giren sayılı Kanunun geçici be
şinci ve bilâhara 1 .1 .1050 tarihinde yürürlüğe giren 5434 sa
yılı Kanunun geçici 72 nci maddesi hükümleriyle 3028 sayılı 
Kanun hüküîTilerine göre tazminat almış olanların bu tazminat
larını iade etmek suretiyle buna tekabül eden hizmetlerinin 
emekliliğe esas hizmetleriyle eklenmesi kabul edihniş ise de di
lekçinin kocası bu hükümlerin yürürlüğe girmesinden €vvel 
vefat etmiş olduğundan ve yetimlerin bu hükümden faydala
nacakları hususunda kanunlarda l)ir kayıt bulünmadığmdan 
;ıdı geçenin bu hükümlerden faydalanmasına ve binnetice ko- 
casınm gerek lYLaaşlı devlet hizmetlerine ve gerekse Tekel ida
resindeki hizmetlerine karşılık verilen tazminatları iade etmesi 
suretiyle her iki hikmet yekûnuna göre muameleye tâbi tutul
masına kanuni imkân bulunmadığı ve müstedinin kocasının 15 
seneyi doldurmadığından kendisine aylık tahsis edilmesine im
kân buhınmıyan hizmet müddetine göre 788 sayılı Memurin Ka
nununun müzeyyel maddesi hükmünden faydalanması da müm
kün bulunmadığı bildirilmektedir.
. Gereği düşünüldü : îstekle ilgili vekâlet cevabına göre en- 
oümenimizc« bu bapta bir muamele ifasına mahal olmadığına 
dilekçinin talebinde ısrar ettiği takdirde kaza merciine müra
caatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

133 7 . X I I . 1954
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(Arzuhal lıulâmsı : Jlidemafı va
taniye tertibinden maaş bağlan
ılası haUhında ).

Müstedi : Kuvayi Milliye, Birinci îşkodra, Birinci ve îldnci 
İnönü ve Sakarya muharebelerinde hizmet görmüş ve fedakâr- 
hk yapmış olduğundan bahisle bu hizmet ve fedakârlığına mu
kabil hidematı vataniye tertibinden maaş bağlanmasını istemek
tedir.

Maliye Vekaletinin cevabi yazısında : Vatani hizmet terti
binden maaş bağlanması hususi kanunlara müsteniden her sene 
Bütçe Kanununa bağlanan (Ç) cetvelinde gösterilenlere mün
hasır olup bu tretipten maaş bağlanmasını icap ettirecek hizmet 
ve fedakârlığın mahiyet ve derecesi hakkında ıiTmımi bir esas 
vaz'edilmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında Encümenimizce bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

E’ieüıucn karan ve ne sebepten verildiği

134 7 . X I I . 1954

212.î8/197;]s ^Molınıet (îökoğhı.
(hu'obeei iiiriiK'i 

Mi.safir So. 
No. 61.
Ankara.

(Arzuhal hulâs<(.'n : Polis mesle
kinden ihraç hararının fesih ve ip
taline dair).

Müstedi : istikamet ve iffetiyle polislik vazifesini yapmak
ta iken bir iftira ve tertip neticesi olarak gûya 12 yaşında ilk
okul talebesi Oğur adındaki çocuğun ırzına taarruz fiil ve ha
reketinden* dolayı Emniyet Divanınca meslekten ihraç karan 
verilmiş olması mağduriyetini mucip bir duruma düşürmüş ol
duğundan bahisle mahkeme dosyasının celp ve tetkikıyla emni
yet divanınca kanun ve adalete mugayir olarak vermiş olduğu 
ihraç kararının fesih ve iptaline ve açıkta kaldığı müddete ait 
maaşlarının verilmesine ve vaziffesine iadesine karar verilmesini 
istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Kavak- 
hdere Karakolunda vazife gördüğü sırada 12 yaşlarında bulu
nan Oğur adındaki ilkokul talebesine bir lira vererek koruluğa 
götürdüğü ve mağdura sarkıntahk yapmak suretiyle iffetine 
taarruzda bulunduğu tahkikat sonunda sabit olduğundan po
lis divanınca meslekten ihracına karar verilmiş ve mumaileyhin 
bu hususta Devlet Şûrasına açtığı dâvanın da 7 . XI . 1953 ta
rih ve 21119 /2840 sayılı kararla reddedilmiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince
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Encümen kaı*ai‘i ve ne sebepten verildiği

incelenip karara bağlanmış olan istek hakkında Encümenimizce 
tâ3dni muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Knrnr ‘Tir Karar tarihi

135 7 . X I I . 1954

22062/20543 liîlsmı DurıuM- v(‘ ar. 
22001/20542 Siııısaı-.

Uzuııyolda.
Mnnisa.

(Arzuhdl hulâsdsr: ICski köfilerin- 
(h (ilâkdhın kalmHdtgından tnii- 
kcllcf f\itnlnn sdlmadan şikâyet).

Müstediler : Aslen Konya’nın Bozkır kazasının Kuruçay kö
yünden iken yıllarca evvel Manisa’ya nakli hane ederek köyle
riyle her turıü alâkalarını kesmi-ş bulundukları halde mezkûr 
köy salmasiyle mükellef tutulmuş olmaları kanUna ve adalete 
aykırı bulunmuş olduğundan bahis ve şikâyetle bu durumda 
olan halkın ve köylünün salmaya tâbi tutulması icabediyorsa 
Büyük Millet Meclisince bir tefsir çıkarılarak bu ve buna ben
zer adaletsizliklerin önlenmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müştekilerin Kuru
çay köyünde g’a5rrimenkulleri olduğu ve bunlardan icar almak 
ve bilvasıta ziraat yapmak suretiyle istifade ettikleri ve bu iti
barla Kuruçay ihtiyar meclisince salınan salmanın doğru olduğu 
ve 36G4 sayılı Kanunun dördüncü maddesi gereğince bu baptaki 
karar katileşmiş bulunduğundan yapılacak bir muamele görü
lemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 15 nci 
maddesine göre tefsir istemek hakkı münhasıran Vekiller Heye
tine ve mebuslara ait bulunduğundan encümenimiz bu sıfatla 
bir teklif serdine yetkili değildir. Binaenaleyh gerek bu ve ge
rek vekâletin cevabiyle talebin mahiyeti göz önünde tutularak 
vâki istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

136 7 . XII . 1954

Reis
Konya

M. M. 
Bingöl

.1. F. Ağaofjlu N. Aras

Kati]) 
Elâzığ 

S. Toker
Çankn‘1 

T. Akm an
Erzincan 

T. Senocak
Erzurum 
1̂. E ryu rt

Mardin Mardin Seyhan Siird
]i. Erdem H. K. Timuroğlıı Serçe S. Bedük
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1 2 1f ) ( i / l i :U) 8  L ü l f i  V ü c o .

İIa<-ı k()yi i ı i (K‘. 

Adi ipa/ .ai ' i .

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

fArzuhal hulâsası : Mâiftliyet ma
tı.şi bağUmması hakkında).

Müstedi : Birinci Cihan Harbinde tngilizlere esir düştüğünü 
ve esarette gözlerinin kör olduğunu beyanla mâlûliyet maaşı 
bağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
esaretten geldiği zaman gözlerindeki maluliyetini bir hastane 
raporu ile tesbit ettirmediği ve sonradan şahadet mahiyetinde 
aldığı vesikalarla maaş bağlanamıyacağının tebliği üzerine Dev
let Şûrasna ve bilâhara da Askerî Yargıtaya açmış olduğ-u dâ
valarının da esastan reddedilmiş olduğu ve bu kararlar karşı
sında mumaileyhe maaş bağlanmasına kanuni imkân görülme
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza mercilerin- 
ce incelenip karara bağlanmış olajı bir hususla ilgili istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

137 8 . X I I . 1954

i;u ı Ziya ila /ar.
Liman Mü<lüflüj>iiıı- 
(l>‘ ıiKMiıur.
Mrrsiiı.

I->4İ2/124!)7 Nihat Sai‘«ın vo ar. 
( ’eza evinde. 
SultanahıiK'l - Islan- 
bnl.

Arzuhal hulâsası: Arzuhal Encü- 
:ıu ninhı say ıh Kararmvn tai- 
hik edilmesi hakkında).

Müstedi : 14 ncü dereceye dâhil memurlnn 3 seneyi ikmal 
edenlerin hizmetlerinin 67 lirada geçmiş olduğu kabul edilerek 
74 liraya çıkanimafları icabedeceği hakkındaki Dilekçe Komis- 
yonunup 26 . V . 1949 gün ve 2885 sayılı Karannın tatbik edil
mesini ve lâzımgelen muamelenin 3rapılmasmı istemektedir.

Münakalât V^ekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin du
rumu 1104/1981 ve 2885/181 sayılı kararlara uyduğundan terfi 
tarihleri geriye götürülmek suretiyle intibak işlemi tashih edil
miş olduğu bildirilmektedir. .

Gereği düşünüldü Vekâlet* cevabına göre istek yerine geti
rilmiş olduğundan artık bu hususta komisyonumıısea tâyini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

138 8. XII 1954

•{Arzuhal hulâsası : Tahliye edil
mediklerinden şikâyetle mevkufi- 
fiet haUoriyıv son verilmesi hak
kında).

Müstediler : İstanbul Yüksek Tahsil Gençliği Derneği hak
kında tahkikatla ilgili olarak tevkif edildiklerini, tahkikatın
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halen sorgu hâkimliğince bir karara bağlanmadığını, sebepsiz 
olarak usatıldığmı ve kefaletle tahliyelerine karar verilmiş ise 
de sonradan savcılığın itirazı üzerine, yerinde olan tahliye ka
rarının kaldırıldığnı ve mütaaddit müracaatlarının reddedildi
ğini beyan ve şikâyetle aleyhlerine isnadolunan suçun sübutu 
halinde görecekleri ceza miktarını aşmış bulunan mevkufiyet 
hallerine son verilmesini ve tahkikatın bir an evvel intacedil- 
mesine delâlet buyurulmasmı istemektedirler.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : İstanbul C. Savcılı
ğından alınan yazıda, müstediler hakkındaki ilk tahkikat usul 
ve kanun hükümleri dairesinde devam etmekte iken Ankara 
Garnizon Komutanlığı Askerî Yargıçlığının 25 . IV . 1952 ta
rihli yazısı münderecatına göre İstanbul Yüksek Tahsil Genç
liği Derneğinin (Türk Komünist Partisinin) Gençlik Kolu ola
rak açıldığı, dernek âzalarının mühim bir kısmının da bunlar 
arasında bulunduğu ve Askerî Yargıçlıkça tahkikata devam 
edilmekte olduğu anlaşılmış ve Yüksek Tahsil Gençliği Der
neği, Kominforma bağlı Türk Komünist Partisinin Gençlik 
Kolu olarak kabul edilmiş ve bu itibarla tahkikatın bir kül ha
linde icra ve ikmali gerekçesiyle evrakın Türk Komünist Par
tisi mensuplan hakkında tahkikat yapmakta olan Askerî Yar
gıçlığa gönderilmek üzere C. Savcılğına tevdiine karar veril
miş ve tahkikatın ve mevkufiyet hallerinin sebepsiz yere uza
tıldığına dair ileri sürülen iddiaların da yerinde görülmemiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin, yukarıya alman cevabına gö
re vaki istek h:),kkındçı encümenimizce tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

139 8 . X I I . 1954

i:U 2  + /r2r)0n M usia ia  (")/ aı- 
14410/1 r / ı ın  ra fşıl)a .sı

M e r k e z  kaiıvt 'siiKİc 

Rai ît ()'/. oliylo. 
Adapazai-ı.

(Arzuhal hulnsdsı : EvveJcv tcshit 
(dilen ş(-ker fabrikas) yerinin de
f/isti riltneshıd en i^ikCnjet).

Müstediler: Kazalarında kurulacak olan şeker fabrikasının 
evvelce tesbit edilmiş olan ve köylerine yakın ve her bakımdan 
elverişli bulunan orman işletmesi civarındaki sahada kurulacağı 
kendilerini sevindirmiş iken bilâhara bu yerin Elmalık denilen 
mevkide kurulmasına karar verilmiş olması teessürlerini mucip 
olmakla bsraber şehrin sağlığı üzerinde pek fena tesir bıraka
cağından ve pancar nakliyatında müşkülât husule getireceğin
den bahis ve şikâyetle son yer hakîundaki kao-arm ref ve iptal 
edilmesine delâlet buyurulmasmı istemektedirler.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında: Elmalı düzünün, 
tercih sebepleri sadece fiyat ehvenliğine dayanmayıp arazi
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1'hK‘üiiU'tı kararı ne sebepten verildiği

üzerinde teknik mütehassıslar tarafından yapılan tetkikler 
mahsulü raporlara müstenit bulunmakta ve fabrikanın boşaltma 
suları için uygunluğu, anayolları katetmeden demiryoluna ilti
sak hattı döşenebilecek mevkide oluşu ve şehrin doğu istika
metlerinden gelecek 100 bin ton pancarın teslimine müsait olan 
■nevkii bu arazinin tercihini iktisadi ve teknik bakımından, 
zaruri kılmış ve bu vaziyete göre hususi bir tesebbüs olarak 
hareket eden Adapazarı Şeker -Fabrikası Anonim Şirketinin 
bu mevzuda tamamen teknik zaruretlere ve en az bedelle arazi 
temini gayesiyle hareket ettiği anlaşılmış ve IİİO köyden müte- 
rekidl Adapazarı’nın 20 - 25 köyüne mukabil 70 köyün de bu 
durumdan memnun bulunmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekaletin yukarıya alman cevabına göre 
vaki istek hakkında Konıisyonumuzca tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

140 8 . XII . 1954

1-Ulii) 1 v).")24 Vı ı n ı ı s  K ry a sa r .

AhH;a1ı bııcf iğı  .). K. 

Asisi ) .  K(l .  H; i!̂ (,;v ş .

( ‘ ( ' SDK' .

(Arzuhal Inılâ.'idsı : Çoçvk zammı- 
uDi verilmediğinden ve (^ocııkhın- 
ıtın tahsili i<̂ in başka bir yere nak- 
iedihnediğînden emekliye sevk 
(dilmesi hakktnda).

Müstedi : 1950 yılına ait üç ayhk çocuk zammının verilmi- 
yerek düyuna bırakıldığından, çocuklarının tahsil durumu için 
başka bir yere naklinin yapılmadığından ve evinde telefon bu
lunduğu ve hasta olduğu halde karakolda yatnııya icbar edil
diğinden ve jandarmaya kab'ul şartlarını haiz girdiği 1861 ve 
3779 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırıldığından emekliye 
şevkine imkân olmadığından bahsüe Yüksek Meclisçe bir kara
ra varılarak veya meslekte liyakatsiz addedilerek vazifesine 
son verilmek suretiyle emekliye sevk edilmesine delâlet buyu- 
rulmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 1950 yı
lına ait üç aylık çocuk zammının verilmesi veya düyuna bağ
landığına dair Jandarma Umum Kmoutanhğında bir muamele
ye raslanmadığı 1950 yılında Kayseri Jandanna Eşya ve Le
vazım Ambarında iken müracaatı üzerine çocuklarının tahsil 
durumu nazara alınarak îzmir vilâyeti emrine nekledildiği, 
evinde telefon bulunması karakolda yatmamasına bir sebep 
teşkil etmediğinden İç Hizmet Talimatnamesi gereğince hafta
da üç gün evinde sair günler karakolda yatmıya mecburiyeti 
tebliğ edilmiş bulunduğu ve bu defa da hastalığını ileri sür
mesi üzerine muayeneye sevk edilip İzmir Mevki Hastanesin-
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den savlam raporu almış olduğu ve mumaileyh hakkında ya
pılacak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

141 8 . X I I . 1954

13440/12525 Muştala Bank ve aı*. 
Serik kasa>)ası 
ahali.si.
Serik.

(Arzuhal hulâsası.: Ilissei sayialı 
onlfıh vc arazilcmıiu lajtuya leş
çili h<if, kıu(/a).

Müstediler : Yeni kurulan k^alarmdaki tarla ve dükkânla
rının hissei sayialı olup namlarına ayrı ayrı müseccel olmaması 
sebebiyle mağdur bir duruma düştüklerinden ve haklarından 
mahrum kaldıklarından ve bu hal kazanın inkişafına mâıii bu 
lunduğundan bahsile bir an önce bu gayrimenkulierinin tapulan- 
ması için Tapulama Kanununun tatbikine başlanması hakkında 
bir maddei mahsusanın bu knuna ilâvesini veya alâkalı memur
lara emir verilmesini istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Memleket ölçüsünde uygu 
lanmakta olan kadastro çalışmaları ev velce hazırlanmış olan 
program gereğince yürütülmekte olduğundan sırası geldiğinde 
Serik Kazası Belediye sının dâhilindeki gayrimnkullerin de ka
dastrolarının yapılacağı ve keyfiyetin dilekçe sahiplerine 25 . 
IV . 1952 tarihli yazı ile haber verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Başvekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

142 8 . XII . 1954

13445/12529 Sait Damızlık. •
Mecidiyeköyü Karsu- 
yu mevkii gecekondu 
sakinleri namına. 
Şişli - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası: Şehir haricine 
nakledilmcDieleri hakkında) .

Müstedi^; 40 senedenberi İstanbul’un Mıcidiyeköyü civarın
da iskân etmekte olduklarını ve bir kısım Tüık vatandaşları da
ha gelerek yanlarında gecekondu kurmuş olduklarını ve bâzı 
haksız adamlar bu gecekonduları ihya ve güzelleştirmek gaye
siyle kendileriden de para toplamış olduklarından ve bilâhara 
kendilerinin kipti olmaları yüzünden gecekondu mıntakasından 
başka bir yere nakillerini ileri sürerek gazetelerde tahkir ve teş
hir edilmekte bulunduklarından bahsile iskân ve ikâmete müta- 
allik kanuni haklarının ellerinden alınmamasına delâlet buyu- 
rulmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : İddia edilen konular 
hakkında idari makamlarca bir işlem yapılmamış olduğundan
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müstedinin ifadesine müracaat edildiğinde, Şişli g’ecekondularını 
ihya V3 güzelleştirme Cemiyeti Başkanmın g-azetelerde çıkan be
yanatında Karkuyusu’ndaki kıptilerin şehir haricine nakledil
mesi ve bu suretle sürgün edilmelerini mebuslardan istemesinden 
duyduğu endişe ile bu dilekçeyi yazdığı anlaşılmış ve bu konuda 
bir muamele ifasına mahal görülmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve v îkâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleyi; mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

143 8 . XII . 1054

.\luslaf;ı  r)/,iıi(‘ i-i(;. 

(İJIZİ Al ims al ı  Malt.
I< üınjti ‘1 
N o .  10. 
K o ııv jı .

ka)-sısıu(la

{(jiını inu nkullerinİH başkacı htnı 

l'nuhiıi işga l  u l ı ld i ğ i  İK ikkrudd).

Müstedi : Dedesi ile birlikte üç nüfuslu bir aile olarak mü
badele suretiyle yurda geldiğini, tefvizen namlarına gayri
menkul mal tahsis edilmiş olduğunu ve fakat yaşının küçük 
olması hasebiyle mezkûr gayrimenkulterin başkaları tarafın
dan fuzulen işgal edilmiş olduğunu beyanla bu mallarının iade 
edilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstediye memleke
tindeki metrukâtı için tahakkuk eden 379 lira 46 kuruşluk is
tihkakına karşı 250 lira kıymetinde dükkanlı bir ev teffiz 
edilmiş ve 129 lira 49 kuruşluk bakiyei istihkakı mukabilinde 
de kendisine 8 . V I . 1951 tarihli ve 5557 sayılı tasfiye bonosu 
verilmiş ve bu suretle iskânla ilgisi kesilmiş bulunan muma
ileyhe ve annesine 4796 aayılı Tasfiye Kananunun hükümle
ri karşısında tefviz yoliyle başkaca gayrimenkul verilmesine 
kanuni imkân görülememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekillik cevabına göre bu hususta en
cümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına, müstedinin, 
gayrimenkullerini işgal edenler hakkında ait olduğu kaza mer
ciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

144 8 . X I I . 1954

■Ur)2/12r)8.T Mustafa Cabar ve 
ar.
Tai^ova.

( A r z u h a l  h u lâ sa s ı ' :  Ta.'iora k ö p -  

I ■ üs ü n ii ■» !/a]> a as ? n d (t 7i ş ikâ -

If('f).

Müstediler : Yıkılan Taşova köprüsünün ihmal yüzünden 
onarılmadığı ve bu yüzden münakalâtın sektej^e uğradığından 
ve tesbiti mümkün olmıyan zararlara duçar olduklarından ba
his ve şikâyetle bu köprünün bir an evvel yaptınimasmı iste- 
mektedidler.
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Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Büyük feyezan 
karşısında parçalanan köprünün kurtarılmasında her hangi 
bir ihmalin görülmediği, seylâp sonu alınıncaya kadar da mü
dahalede bulunulmadığı, suların inmesini mütaakıp köprünün 
seyrisefere açılabilmesi için şimdiden faaliyete başlanmış oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göıe bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar trrihi

145 8 . X I I . 1954

llUr)4/12r):^7 Fatma Mısıı-iı.
(^al'erl)ey ]\lah. Ka
raca ,So. No. 1. 
Kavaeri.

(Arzuhal hulâsası : Avukat Fuat 

>iaııın('v’<l( huhnuDi schil 

Jcrhic ait t.rraklarının Yiıhsrl,- 

\fc( lise (/ön(]eril)}icsi hakkında).

Müstedi : 17 şehit yetiminin vekâletnamesini alarak bunla
rın maaş işlerini takip etmekte iken Kayseri avukatlarından 
Fuat Sayıner bu evrakları elinden aldığını ve vekâletnamesinin 
de feshedildiğini beyanla adı geçen avukatta bulunan evrakla
rının Yüksek Meclise gönderilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Ötedenberi 
şehit yetimlerinin muakkiplik işleriyle uğraşan ve haklı hal«ız 
herkesin vekâletnamesini almak suretiyle işe girişen bu dilek
çinin birçok defalar Vekâlete vâki müracaatlanna gerek şifabi 
ve gerekse resmî cevaplar verilmiş ve bunların hiçbirine kaani 
olmıyarak zaman, zaman büyük makamlara da müracaatlar
da bulunmuş ise de müracaatlarının Jîanuni mesnedi olmadığı 
yapılan incelemelerden anlaşılmış ve mezburenin bundan önce 
de Yüksek Encümeninize müracaat etmiş ve 7 . III . 1951 gün 
ve 10420 sayılı cevap verilmiş ve bu cevabın tetkikinde de du
rumu açıkça izah edilmiş ve bu bakımdan müstedi baklanda 
Vekâletçe yapılacak bir işlem görülmemiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha önce yapmış olduğu 
müracaat üzerine selef Komisyonun 1231 sayılı (Bakanlık ceva
bına göre işlem yapılmasına mahal olmadığına) dair bir karar 
verilmiş olduğu anlaşıldığından bu hususta tekrar tetkikat icra
sına mahal olmadığına ve dilekçinin avukat Fuat Sayıner tara
fından elinden gayri kanuni olarak e^rrakları alınmış ise mu
maileyh hakkında ait olduğu makama müracaatta muhtariye
tine karar verildi.

Karnr No. Karar tarihi

146 8 . X I I . .1954
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No. adı, soyadı ve adresi KncüıııcMi karan ve n(* sel)cpten verildiği

• ) 4 . ) ( ) / ( \ ' l i l  >\rslan. (Ar: : ı ıİKil  h u l â s a s ı :  İ shân j iardi-

Scy il  Hoca Malı .  » u  ı j ı ipı lması  v n j u  h r c d i  r f r i l ) ) i rs i

K n k a y a k  yokır'^u l id l . hnuld).

X(». 2S. 

M an isa .
Müstedi : Aî^erbaycan mültecilerinden olduğunu evi ve 

hiçbir şeyi olmadığını, çok güçlük çektiğini beyanla Bulgaris
tan göçmenlerine yapılmakta olan yardım gibi kendisine de 
yardım yapılmasını veya uzun vadeli kredi sağlanmasını iste
mektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçinin Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtı (İ E. C.) ile Hükümetimiz arasında yapılan 
anlaşma gereğince Avrupa kanmplarından yurda getirilen mitl- 
tecilerinden bulunduğu ve bunların iskânları peyderpey ya
pılmakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekillik cevabı
na göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

147 8 . X I I . 1054

■̂ •̂>8/12541 l)f. X('('a1i î 'n (4 . ( A r z u h u l  Jıulâsah : K on v U tn  (!<-

l'hıK'kli tal)ip. l ir  V c r n is in d rn  si];â\ıci).

f'''inik(‘ - A n t a h a Müstedi : Dr. emeklisi olduğunu serbest kazancından 138 
lira vergi tarh edildiğini ve kazancı yükseltmek için bu vergi 
tarhından sonra senelik tekaüt maaşı da zam edilmek suretiy- 
de 184 küsur lira vergi ilâve edilmiş olması muvafık olamıya- 
cağından bahsile bu ilâve edilen verginin kaldırılmasını ve te
kaüt maaşına dokunu İm amasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Gelir 
Vergisi Kanununun 70 nci maddesi gereğince 1951 takvim yı
lında elde ettiği serbest meslek ve ticari kazançları meyanın- 
da emekli aylıklarını da göstermesi lâzım gelirken bu kanuni 
mecburiyete riayet etmediği ve mumaileyhten ek beyannapıe 
alınmak suretiyle ilk beyannameye göre noksan alınmış bulu
nan vergisinin ikmalinde kanuna aykırı bir cihet görülme
mekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

148 8 . X I I . 1954
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:U H 4 / 1 2 5 4 H  Ha s »II
Türkom iîs  kö y ü n d » '.  
K i r a / l ı  - <,*a?ıakkjılr.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsdsi: lûınsııtın ana

sı isrn i» i>ı n üf us nı iici ü rliifj iltu ( 

la sil İh e fi ihıı (dif/hı <1 m  sika ı/c i ).

Müstedi : Asliye hukuk mahkemesinden almış olduğu ilâm 
gereğince karısı /eyneb ’in anası isminin ve nüfus kayıtlarının 
nüfus müdürlüğünce düzeltilmesini istemiş olduğu halde yapıl
madığından bahsile bu nüfus kayıtlarının tashihi ve ücreti mu
kabilinde bu işleri görecek bir avukatın tâyini hususuna delâ
let buyurulmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Çanakkale Asliye 
Hukuk Hâkimliğinden verilmiş olan ilâm kesinleşmiş ve 12.
I I . 1951 tarihinde vilâyet nüfus müdürlüğüne ibraz edilip aynı 
tarihte infaz edilmiş ve bu ilâmla dört kişinin ana ve baba 
isimlerinin ve bu meyanda müstedinin karısı Zeynep’in Hafize 
olan anası adının Habibe olarak düzeltilmesi hüküm altına alın
mış ve bu suretle nüfus esas kütüğünde düzeltilme yapılmış ve 
keyfiyetin de müstediye tebliğinin 3. V . 1952 tarihinde valiliğe 
yazılmış ve bu bakımdan nüfus dairesini ilgilendiren bir cihet 
kpjmamış olduğu bildirilmektedir.
’ Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 

göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

149 8 . X I I . 1954

l . m e / 12548 Z i y a  Tıığ a> .
^ M a h m u d i y e '  M a h .  

M u h t a r ı .
A h 'rsin .

( A rz uha l  hu lâs as ı :  d e l i r  Vcriji  
si)i( lâhi Iatuhnanıası hakk ında) .

Müstedi : Muhtarlar hakkındaki kanun hilâfına Gelir Ver-, 
gisine tâbi tutulmuş ve karne almadıklarından yüzde elli de ce
za tahakkuk ettirilmiş, buna vâki olan itiraz da vergi komis
yonunca müddet mürurundan reddedilmiş olduğundan bahsile 
kanunun ruhuna uymıyan bu haksız verginin kaldırılması hu
susunda muktazi kararın ittihazına delâlet buyurulmasını iste
mektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Gelir Vergi Kanunu
nun 53 ncü maddesi gereğince serbest meslek kazancı üzerin
den müstedi hakkında vergi tesis olunmak suretiyle uygulanan 
işlemde kanuna aykırı bir cihet‘ görülmemiş ve hâdisenin vâki 
itiraz dolayısiyle malî kaza merciince incelenip karara bağlan
mış ve idarece yapılacak bir işlem de kalmamış olduğu bildiril
mektedir.
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Gereği düşünüldü ; Vekâlet cevabına göre^istek hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

150 8 . X I I . 1954

İsmail '̂ılına/..
( ‘ il k ö y ü i K İ " ,

Siına\- - K'rıt;ıl)\-;ı.

1:^472/12552 A li Ak{.-ül.
I u i r k ü k l ( ‘r kıl.vün»! 
A t anl ı  - 

/ Z o n g u l d a k .

( A rz u h a l  hulâsası :  iskân edilmesi  
hakkında) .

Müstedi: Bulgaristan göçmelerinden olup bir sene evvel 
iskân edilmek üzere Simav kazasının Çit köyüne verilmiş ise 
de bugüne kadar ne arazi ve ne de bir şey tahsis edilmemiş ve* 
perişan bir duruma düşmüş olduğundan bahsile Gelibolu’nun 
Yeni köyüne iskân edilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında: Müstedinin askeyiı sebepler 
bakımından Gelibolu’ya göçmen tertip edilmesi mahzurlu gö
rülmekte olduğundan iskân hakkını haiz göçmenlerden olduğu 
anlaşıldığı takdirde mürettep mahalli olan Simav kazasında 
ev ve toprağı verilmek ve diğer iskân haklarından faydalan
mak suretiyle bir an evvel iskân edilmesinin temini ve keyfi
yetin müstediye bildirilmesi Kütahya Valiliğine yazılmış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: isteğin mahiyetine ve Başvekâlet ceva
bına göre bu hususta Encümenimizce tâyini muameleye mahi 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

151 8 . XII . 1954

( A r z u h a l  hu l âsas ı :  Validesi  Ayı^c 
hakkında sahtr  olarak nüfusa dii- 
şiiriilen sağ re nikâh kanıtlarının  
re hukukunun  nıej/dan<ı cıkarıl-  
uıası h ak k ı nda ).

Müstedi : Ölü babası Vahit Akgül Medeni Kanundan evvel 
anası Ayşe üzerine Hanife ismindeki bir kadın ile evlenmiş ve 
bu Hanife’nin eski kocasından olan oğlu tarafından sahte ve 
hile ile sağ ve hayatta olan validesi Ayşe’3â nüfusa ölü gös
termiş ve dul maaşının anasına bağlanması lâzımgeldiği halde 
Hanife adındaki kadının nikâhh karısı imiş gibi gayrikanuni 
zevci olarak tescil ettirmiş ve dul maaşımn da bu kadına tah
sisi yapılmış olduğundan bahis ve şikâyetle 80 yaşında ihtiyar 
ve kötürüm olan anası Akgül’ün hukukunun meydana çıkanl- 
masmı ve dul maaşı muamelesinin düzenlenmesini istemektedir.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : İlkokul öğretmenli
ğinden emekli ölü Vahit Akgül’den kalan dul maaşının Ayşe 
Akgül’e bağlanması gerektiği halde adı geçenin nüfus kütü-
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ğiindeki kaydına sahte olarak ölüm işareti verilmesinde ve Ha- 
nife adında bir kadının gayrikanuni olarak mumaileyh üzeri
ne zevce olarak tescil edilip maaşının ona tahsisinde vazifesini 
suiistimal ettiği anlaşılan nüfus memuru hakkında tahkikata 
başlanmış olduğu ve gajTİkanuni yapılan evlilik kaydının ise 
idarece tashihine gidilemediği iptali için ilgililerin mahkeme
ye müracaat etmelerinin kendilerine duyurulacağı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyete konu olan olayın suçlusu hak
kında tahkikata geçilmiş olduğu vekâlet cevabından anlaşıl
masına ve diğer evlilik kaydının tetkik ve tashihi ise adlî ka
za merciine ait olmasına mebni vâki talep hakkında Encüme- 
nimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

152 8 . X I I . 1954

13480/12r)r)() Salu'i Markoç.
Norşen kö\'ünde. 
Tortum.

(Arzuhal Jıulâsası : Heyelândan 
zarar f/örenlcre hazine ioprakları- 
11111 verilmeni hakkında).

Müstedi : 1949 yılında heyelâna mâruz kalan Hoşutvank 
köyünden Norşen köyüne nakledenlere, kendi tapulu arazilerinin 
veya ecri misille ellerinde bulundukları Hazine topraklarının, 
tahsisinden dolayı mutazarnr olduğunu beyanla bu toprakların 
heyelânJan zarar gören Hoşutvank köylülerine verilmesini iste
mektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Erzurum Valiliği ile 
yapılan jnuhabere neticesinde heyelândan zarar görenlere verilen 
arazinin tamamen Hâzineye ait olduğu, dilekçinin tapulu toprak
larına hiçbir suretle dokunulmadığı bildirilmiş ve keyfiyetin 
adı geçene bu yolda tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüllü : isteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadı
ğına kaıar verildi.

Karar No. Karar tarihi

153 8 . XII . 1954

13-481/12557 Ahmet Köroğln.
özel köyünde. 
Tarsus.

(Arzuhal hulâfi((sı : îf(kân edilme

yi hakkında).

Müstedi : Bulgaristan göçmenlerinden olduğunu şimdiye 
kadar mürettep olduğu yerde iskân edilmediğinden ve perişan̂ ' 
bir durumda olduğundan bahsile emsali misillû iskân edilmesi
ni istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Müstedinin iskân hakkını 
haiz göçmenlerden olduğu anlaşıldığı takdirde emsalleriyjle bir-
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İlkte bir an evvel iskânının sağlanması ve neticenin müstediye 
bildirilmesini İçel Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

G-ereği düşünüldü : Başvekâlet cevabına göre bu hususta) 
encümenimizce tâyini muameleye mahal oflmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

154 8 . X I I . 1954

i:U82/12558 Ali Hnki vr ar.
P(‘i‘<>ini k()yüıi(l(‘. 
Pülümür - Tıııi(‘(‘li.

(Arzuhal hulâsası : 
mesi hahlanda).

Kredi veril-

Müstedi : Hükümet tarafından köylerine tevzi edilmiş 
olan arazi hâli, susuz ve mera arazisi olup bu yerleri ihya edip 
tarla haline getirilecek kuvvette olmadıklarından ve fakir ol
duklarından bahsile öküz, pulluk ve tohum almak için yardım; 
yapılmasını ve kredi verilmesini istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında ilgililerin bu hususta evvelce 
vâki müracaatları üzerine krediden istifade etmiyen ailelerin 
de ihtiyaçlannm bildirilmesi hususu Tunceli Valliğine yazılnuş 
olduğu, cevap alındığında gereğinin yapılacağı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Başvekâlet cevabına göre bu hususta 
Encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

155 8. X I I . 1954

13483/12559 Derviş lOrkan.
Erif köyündo. 
IlaviTunıa.

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril
mesi halikında).

Müstedi : Bir avuç toprağı olmadığından ve mütaaddit 
müracaatlarının da semeresiz kaldığından bahsile hâli araziler
den kâfi miktarda toprak verilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Program gereğince müste- 
dinin bulunduğu Ha3nnana’nm Erif köyüne el konulduğunda 

mumaileyhin durumunun toprak komisyonunca incelenmesi ve 
kendisine de neticeden bilgi verilmesi hususunun Ankara Va
liliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Başvekâlet cevabına göre vâki istek 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karal No. Karar Tarihi

156 8 . X I I . 1954



50

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soya(^ı ve adresi

18484/12560 Snbri Yaleıuknya vt' 
ar.
Soliırıiyo f^öoıtıonlori. 
A l t ı n o v a .

( A rzu ha l  hulâsası : iskân edilvıe-  
Ipt'i hakkında).

Müstediler : Bulgaristan göçmenlerinden olduklarından ve 
şimdiye kadar iskân edilmediklerinden ve kötü bir durumda 
olduklarından bahsile bir an evvel iskân edilmelerini istemek
tedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Müstedilerin iskân mevzu
atı muvacehesindeki durumlarına göre iskân haklarına sahip 
göçmenlerden oldukları anlaşıldığı takdirde emsalleri ila bir
likte bir an evvel iskânlarının sağlanması ve neticesinin alâka
lılara bildirihnesinin Balıkesir Valiliğine tebliğ edilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Başvekâlet ce
vabına göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kai'ata ve ne sebepten verildiği

157 8 . X I I . 1954

18485/12r)()l N ( ‘z i r  B u la n dc're.
Kılıçdede Mah. Zoı-- 
])a So. No. 7. 
Sanısını.

13486/12562 Sadık Tuncel.
Arpa Emini l’azar 
Tekke So.,No. .34. 
Şehremini - îstanbıı

(Arzuhal hulâsası: Tekrar vazi
feye alınması hakkında).

Müstedi : Bir taş atmadan mütevellit yaralamadan hapse 
mahkûm olduğundan ve cezasını çekmekte iken Af Kanunu 
gereğince tahliye edildiğinden ve bu mahkûmiyet yüzünden 
Devlet Demiryollarındaki amelelik vazifesine alınmadığından 
ve perişan bir durumda olduğundan bahsile haline bir çare 
bulunmasını istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Dev
let Demiryolları emrinde uzman amele olarak vazife görmekte 
iken yaralamadan sekiz aya mahkûm edilmiş bulunduğundan 
kaydı kapatılmış ve hizmetine de ihtiyaç bulunmıyan mumai
leyhin teliTar vazifelendirmeye imkân görülmemiş olduğu bildi
rilmektedir. ,

Gereği düşünidü : Dilekçinin tekrar vazifeye alınıp alma- 
mıyacağı ciheti mensup bulundu;ğu idarenin takdirine bağlı 
bir keyfiyet bulunmasına göre vâki istek hakkında komisyonu
muzca tâyini muameleye mahal olmadığmn karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

158 8 . X I I . 1954

(Arzuhal hnU^rtst: Hidematı va
taniye terfihinden aylık hağlan- 
ması hakkında).

Müstedi : İstanbul Gureba Hastanesinde 40 sene hizmeti ol
duğundan yaş haddi sebebiyle vazifesine son verildiğinden, üc-
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retli olmasından Vakıflar İdaresince aylık bağlanmadığından ve 
perişan bir durumda bulunduğundan bahsile hidematı vataniye 
tertibinden aylık bağlanmasını veya başka suretle yardım yapıl
masını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Mtistedinin Gureba Hastane
sinde geçen hizmeti emeklilik hakkı veren bir görev olmadığı ci
hetle kendisine emekli aylığı bağlanmasma kanunen imkân gö
rülmediği, hidematı vataniye tertibinden aylık bağlanması veya 
her hangi bir suretle yardım yapılması Yüksek Meclisçe istisnai 
ve olağanüstü büyük hizmeti görülenler dışında hiç kimseye ay
lık bağlanmamakta ve diğer bir suretle de yardım yapılmasına 
mevzuatın müsait bulunmamakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Başvekâletin cevabına ve isteğin yeni 
bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili bulunmasına göre bu husus
ta encümenimizce tâyini * muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tariL.

159 8 . X I I . 1954

1-U88/I2r)f)4 Krizim (Jüdoi' v(‘ ar. 
Taiızi Û<()yüıi(]c.
< )vn('ik.

( Arzııhdi hıdâsasu : Gayrimenkul-  
lerinİH uhdelcnnde bırakılması 
h aklınd a ).

Müstediler : Nakle tâbi kimselerden olduklarını, yasak 
bölge dâhilindeki köylerinin Vekiller Kurulu kargan ile ser
best bırakılması üzerine esld köylerine giderek yerleştiklerini 
harap olan evlerini yeniden yaptıklarını ve topraklarım imar 
ve ihya ederek işletmeye başladıklarını ve bu gayrimenkulleri- 
nin ellerinden alınarak başkalarına verildiğini beyanla bu gay- 
rimenkullerinin uhdelerinde bırakılmasını istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında: Askerî, siyasi, ve inzibati se
bepler dolayısiyle hükümetçe görülen lüzum üzerine yasak böl
geye ayrılmış olan mıntakalar hakkında tapulu ve tapusuz gay
rimenkul malların mülkiyeti 2510 sayılı Kanun gereğince dev
lete intikal etmiş ve Vekiller Kurulunun 1 . VII . 1950 tarihli 
ve 3/11461 sayıh Karan ile yasaklığı kaldırılan bölgelere gir
miş olan eşhasın bu gayrimenkullerle bir alâkaları kalmamış, 
ancak yasak bölge halkından olan müstedilerin kanuni süre 
içinde müracaatla iskân talebinde bulundukları ve muhtaç ol
dukları takdirde 5826 sayıh Kanun mucibince yasağı kaldırıl
mış bölgelerde yeniden kurulacak köylerds toprak, ev veya 
ev yardımı yapılmak suretiyle iskânları gerekmekte ve işgal
leri altında bulunan gayrimenkullerin kendilerine terk ve ia
desine kanunen imkân görülmemekte olduğu bildirilmektedir.
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Gereği düşünüldü : 1 . VII . 1950 gün ve 3/11461 sayılı Ve
killer Kurulu Kararına göre vâki talep hakkında encümenimiz- 
ce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

160 8 . X I I . 1954

1 3 4 9 0 /r2nfi() Ilifat Bağcı.
Kılıç bucağı l)(‘r<‘- 
köy.
Yalova - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : İkramiye ve 
yardım yapılması hakkında).

Müstedi : Askerlik görevini yaptığı sırada belindeki rahat
sızlık sebebiyle bilmuâyene Gümüşsüyü Hastanesinin kararı ile 
çürüğe çıkarılmış ve çalışamaz bir hale gelmiş ve üçüncü de
receden mâlûl maaşı bağlanmış ise de verilen maaş cüzi bir 
miktar olduğundan geçinemediğini bekanla kanuni hakkı olan 
ikramiyenin verilmesine ve biraz da yardım yapılmasına delâ
let buyurulmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Üçüncü de
receden vazife mâlûlü olan müstediye 1485 sayılı Kanun ge
reğince tütün ikramiyesi verilmesine imkân olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

161 8 . X I I . 1954

i:U!)l/12r)()7 Davut Uyanık.
Çamdibi köyünd(‘
S toka sayılı »•('(•(* 
bekçisi.
Bornova - İzmir.

(Arzuhal hulâsası : Tazminat ve- 
rihncsi hakkında).

Müstedi : İzmir vilâyeti Emniyet kadrosunda 15 yıl gece 
bekçiliği yaptığını ve hastalığı sebebiyle ilişiğinin kesildiğini,
6 nüfus efradı ailesi bulundu gn ve iş yapamaz bir halde ol
duğunu beyanla tazminat verilmesini ve Emniyet kadrosunda 
bekçilik kısmında tazminat için gerekli bir kanun veya nizam
namenin ihdas buyurulmasmı istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bekçi teşkilâtının 
maaşlı bir görevle ilgisi olmadığından müstedi mumaileyhe 
tazminat verilmesi yolunda bir işlem yapılamamış olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

162 8 . X II . 1954



1 3 4 9 2 / 1 2 5 0 8  K e r i m  E r m a y a .
A l i b o y l i  M a h .  
O s n ıa n iv o .
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( A r z u h a l  h u lâ m s ı  : T  a sa r  r u f  u n d a  
b u lu n a n  a r sa n ın  isk â n en  n a m ın a  

tahsis  ( '({ilmesi h a k k ın d a ) .

Müstedi : 1340 yılında Yunanistan’dan hicret ettiğini, l)U- 
g’üne kadar iskân edilmemiş olduğunu beyanla işgal ve tasarru
funda bulunan 150 metre karelik arsasının iskân yolifle na
mına tahsis edilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Muhaceret sıfatı res
men tesbit ve tevsik edilmemiş ve kanunla tâyin edilen süre 
zarfında iskân talebinde bulunmamış olan müstediye iskân yo- 
liyle toprak verilmesine kanuni imkân görülmemiş, ancak top
rağa muhtaç çiftçilerden olduğu takdirde 4753 sayılı Kanun 
hükümlerine tevfikan umum meyanında muamele yapılması
nın Seyhan Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

163 8 . X I I . 1954

13403/12.% <) A b d i  A c a r .
( V b r a i l  M a lı .  (îz u ıı  
S o . X o .  13. 
K a s t a m o n u .

(Arzuhal hulâsast : Tekrar muha
keme edilmesini ve dosyasının bi
lir kişilere tetkik eftirilmesi hak
kında).

Müstedi : Çankırı Posta Başmüdürlüğüne gönderdiği 2 500 
lirahk para grupu içinden kâğıt parçaları çıktığı iddiasiyle 
tnebolu Ağır Ceza Mahkemesince beş sene hapis ve beş bin 
lira para ödeme cezjısına mahkûm edilmiş ve Temyizen de tas
dik edilmiş ve cezasını da tamamen çekmiş ise de bu işte birin
ci derecede mutemedin ve inebolu memurunun mesul edilmesi 
icabettiğinden ve bilir kişinin mütalâası alınmadığından bahsi- 
le meçhul cürümleri meydana çıkaran ilişik gazete parçasında 
yazılı alet vasıtasiyle mutemet ve inebolu memuriyle birlikte 
tekrar mahkemeye sevk edilmesini veya vazifede noksanlık 
olup olmadığı hakkında dosyasının bilirkişilere tetkik ettiril
mesini hak ve adaletin meydana çıkarılmasını istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 2 500 
lirayı ihtilâsen zimmetine geçirmiş olduğunun subutuna binaen 
kesinleşmiş mahkeme karariyle beş sene ağır hapse ve üç sene 
memuriyetten mahrumiyetine beş sene âmme hizmetinden mem- 
nuiyetine ve 2500 lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine ve 
zimmetine geçirdiği paranın tahsiline karar verilmiş ve Memu
rin Kanununun 49 ncu maddesine tevfikan memuriyetten ih
racı icra kılınmış ve mumaileyhin bu cezası 5677 sayıh Af Ka-
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nununun şümulü haricinde kalmış ve tekrar devlet hizmetine 
alınmasına imkân bulunmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağ
lanmış ve Temyiz mahkemesince tasdik edilmek suretiyle kesin
leşmiş olan bir hususla ilgili istek haklanda Encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

164 8 . X I I . 1954

13405/12571 Zihni Erol. 
Cülahmet Cad Bak
kal Mouidulı Ilîzaroı 
eliyle.
Î ]i‘7Airunı. <

(Arzuhal hulâsası 
fânini hakhmda) .

lîir vazifeye

Müstedi : Askerlikten avdetinden sonra iş bulmak için ne
reye başvurmuş ise de daimî bir iş bulamadığından perişan bir 
durumda olduğundan bahisle Posta Telgraf idaresinde müvez- 
zilik veya herhangi bir vazifeye tâyinine delâlet bujrurulmasını 
istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında - Dilekçinin usulü 
dairesinde Posta Telgraf idaresine müracaat ettiği takdirde 
dağıtıcılık gibi yerlerde istihdama ihtiyaç vukuunda dileğinin 
emsali arasında incelenebileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta En
cümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

165 8 . X I I . 1954

13-1 !)7 /12573 R iza  Şonöl. 
18290/170H) Maliye (Kİacısı. 

Karaisah.

(Arzuhal hulâsası : (fcretinin ar- 
ünlması hakkında).

Müstedi : 55 lira ücretle maliye odacılığı yaptığından ve bu 
ücretin kendisini gsçindiremediğinden bahsile ücretinin müna
sip miktar artırılmasına delâlet buyurulmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bugünkü bütçe im
kânları nispetinde tesbit edilen çeşitli hizmetlilerin ücretlerine 
zam yapılmasına şimdilik imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

166 8 . X I I . 1954
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134î),S/li>r)74 Şâmil Kandomii*.
hif5aat mütaahlıidi. 
^'avu köyü. 
Vıldızi'li.

(Arzuhal hulâsası : Okul inşaatın
da)! alacağının tahsili hakkında).

Müstedi : Yıldızeli kazasının Yavu köyünde inşası mukar
rer bulunan Okulun inşasını taahhütle 1945 senesinde ikmal 
etmiş olduğundan ve yüzde otuz kuruştan mürekkep biriken 
650 lirasının kültür idaresince verilmediğinden bahsile bu ala
cağının bilâitiraz kendisine ödenmesine delâlet buyunümasmı 
istemektedir.

Blaarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin dileği 
üzerinde gerekli incelemelerin yapıldığı, evvelce teşkil edilen 
tasfiye komisyonunun karar ve kayıtlarının vilâyet ida
re kurulunca da incelenmiş ve tasdik edilmiş olduğu ve müste
dinin kültür birliğinden al:ıcağına ait bir kayda raslanmadığı 
valiliğin 24 Temmuz 1952 gün ve 6344 sayılı yazısından anla
şılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encüm.enimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

167 8. X I I . 1954

T-34n0/L2575 Yahya Tüıner.
Havuzhaşı No. 84. 
Cf'nffoliköv - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Jfarh mâlûlü 
olduğu hakkında).

Müstedi : Birinci Cihan Harbinde Şam Menzil Müfettişliği 
Kimyageri bulunduğu sırada Lût Denizi civarında krom istih
sali neticesi sağ gözünden mâlûl olduğundan bahsile durumu
nun 5107 sayılı Kanunun birinci maddesine uygun olduğuna da
ir bir karar verilmesini ve bu mâlûliyetine binaen 5434 sa5alı 
Kanunun geçici 64 ncü maddesinin C fıkrasına uyularak harb 
mâlûlü zammı miktarına maaşının çıkarılmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yahsında : Dilekçinin 
mâlûliyetini mucip olan göz ânzasınm büyük harbde haj’ekât 
sahasında vukua geldiği hakkında kaydı resmî mevcut olmadığı 
gibi evrak arasında bulunan Zat İşleri Sıhhat Şubesi Müdür- 
lüğünün yazısında da bu hastahğın 20 nci Kolordu ile Konya 
Ereğli’sine gelirken yolda zuhur ettiği belirtilmekte ve şehadet 
mahiyetinde bulunan bir rapora müsteniden yapılan işlemin 
kabul ve tescili mümkün görülememiş ve Sayıştay Genel Ku
rulunca incelenen muamelesi 11 . IV . 1949 ve 1481 sajmlı Ka- 
rariyle reddedilmiş ve aynı konuda mumaileyhin Askerî Yar- 
gıtaya açımış olduğu idari dâvasının da süre aşımından red
dedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.



56
Arzuhal Arzuhal sahibinin^

No. adı, soyadı ve adresi

l.SoOO/12570 Ah(hıllîil) ()/l)ayn)k- 
tar.
Soliıniye Mal). Kifşla 
(.'ad. No. 20.
Csküdar - İstanbul.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Krar No. Karar tarihi

168 8 . X I I . 1954

(Arzuhal hulâmsı: 900 liralık iha
le fark  bedelinin aimvıamast hak
kı )i(la).

13501/12577 Cevat Tmıç.
1703. So. 3 /A .' 
Karşıyaka - îzmir.

Müstedi : Namına ihale edilen bir gayrimenkulun ilk ihale
si ile ikinci ihalesi arasındaki farkı teşkil eden 900 liranın ken
disinden tahsil edilmesine hâzinece kıyam edilmiş olduğundan 
ve Varhk Vergisinin bir kanun ile affedilmiş bulunduğundan 
bahsile bu paranın kendisinden alınmamasını ve hakkının ko
runmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Artırma, Eksiltme 
ve îhale Kanunu gereğince ilk ve son ihale arasındaki satış be
deli farkını teşkil eden 900 liranın ilk alıcı dilekçiden tahsili 
için mahkemeye baş vurulmuş ve iki ihale arasında hâsıl olan 
mezkûr 900 liranın mumaileyhten tahsili lüzumunun Kadıköy 
Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğince hükme bağlanmış olduğu 
ve işbu hükmün Temyiz Mahkemesince tasdik edilmiş bulun
duğu ve yapılan tetkikata kanuna muhalif bir cihetin görül
memiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağ
lanmış ve Temyiz Mahkemesince de tasdik edilmek suretiyle 
kesinleşmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonu
muzca tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

169 8 . X I I . 1954

(Arzuhal hulâsası : Tekrcır ordu
ya (dınması vc albaylık rütbesinin 
i'crihnesi hakkında).

Müstedi ; Terfi beklerken yarbaylık müddetinin birdenbire 
iki misline çıkarılmasından müteessiren istifa etmiş olduğundan 
sicilinin ve ahlâkının iyi olup, eserleri bulunduğundan ve ener
jik bir üstsubay bulunduğundan bahsile orduya tekrar alın
masını ve müktesep hakkı olan albaylık rütbesinin verilmesini 
istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 18 
Ocak 1952 tarihli dilekçesi ile emekliye ayrılması isteğinde bu
lunmuş ve bu isteği kabul edilerek 5434 sajah Kanunun geçici 
31 nci maddesi gereğince 20 Ocak 1951 tarihinde emekliye ay- 
nlmış ve ordu ile ilişiği kesilmiş olduğu bildirilmektedir.
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No. adı, soyadı TC adresi I'iııciiıneıı knrat'i vr ne seltt-pirn v(m İMİ İ̂

Gereği düşünüldü : Müstedinin kendi arzusu ile emekliye 
ayrılmış bulunmasına ve Vekâletin cevabına göre Encümeni- 
mizce bu hususta tâyini muameleye. mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

170 8 . X I I . 1954

1-J.) 1H / ) 2;)î) 1 A i ' i l  ( )m;ıy \t' ( '( ‘l;ıl ( A r z u h a l  Inılâsitsı : \ (il, fın ıııiili-

i'ı i ' ( r i l n n s i  ).
Tokvy M ah .

Müstediler : Hacı Sadık ağa vakfının geliri evlâdı vakfa 
.Mardin. , . . ,terk edilmiş olduğu ve bunlar arasında mütevellilik hizmetini

ifaya muktedir kimseler bulunduğTi halde vakfın zaptı cihetine 
gidilerek alâkalıların mağduriyetine sebebiyet verildiğinden 
bahsile bu hususta cereyan eden muamelenin tetkik ettiril
mesini ve haklarının muhafazasını istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Mezkûr vakfın tevliyeti ni- 
zasız ve fasılasız olarak on yıldan fazla açık kalmış olmasından 
ötürü halen yürürlükte bulunan 2762 sayılı Vakıflar Kanunu
nun 39 ncu maddesi uyarınca mazbut vakıflar arasına almdığı 
ve alâkalılara da. vakıflarda intifa haklarının ne suretle tesbit 
ve ita edileceği hakkındaki 23 . XII . 1937 tarihli tüzük uya
rınca intifa hakkı tahsis edilmiş olduğu ve bu muamelede mev
zuata aykırı bir cihet olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Başvekâletin yukarıya alınan cevabına 
göre vâki istek hakkında Komisyonumuzca tâyini muameleye 
mahal olmadığına ancak dilekçiler iddialarında ısrar ettikleri 
takdirde usulen ait olduğu kaza mercilerine müracaatta muhta
riyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

171 8 . X I I . 1954

T87a/]n(i44 Ya lsup  Ka<lri LcnciH ı .\r : ı ıh ( i l  I m l n s u s ı :  Oj'isvj r ( iz { f ( -

To])ralk .Mahsıılh 'r i si ıu hal ,s ı :  tu r( ı ı i ha if d  r rr i ld i -

^H isi .A iyon l.şl(*1ııic uht<h)i  sihâı/ili  hali I, nida ).

1) - f  * !̂ Müstedi : Toprak Mahsulleri O fisi a fy on  ve malzeme kon-
r>('sıklas - Is1;ınl>ııl ı xtrol eksperlerinden iken Ofis müfettişinin haksız ve kıtayet-

siz bir tahkikatına istinaden 24 yıl emek verdiği vazifesinden 
çıkarılmış ve bilâhara masumiyeti sabit olarak vazifeye ifide 
edilmesi lüzumu hâsıl olmuş ve vekâletçe maaşlarının ödenme
si ve vazifeye iadesi emri verilmişken Ofisin bu emre riayet 
etmiyerek vazifeye tâyinini yapmamış ve maaşlarını vermemiş 
ve mağdur edilmiş olduğundan bahis ve şikâyetle vekâlet em
rini hiçe sayan Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğüne 
gerekli emrin verilmesini istemektedir.

iktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi



Arzuhfil Arzul)al sahibinin
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Eııciüueıı kai'an vo ııc selıepieıı verildiği

mumaileyhin bu kere vekâletçe görülen lüzum üzerine Petrol 
Ofisi Umum Müdürlüğü İstanbul Teşkilâtmda vazifelendiril
miş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre müstedi muma
ileyhe vazife verilmiş olduğundan artık bu hususta encüme- 
nimizce bir muamele ifasma mahal olmadığına ve müstedinin, 
verilen emre göre, ödenmediğini iddia ettiği maaşlarından dola
yı da kaza merciine müracaat muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

172 8. X I I . 1954

Reis
Konya

M. M.
Binf'öl

A. F. Ağaoğlu ı\. A ra s

Kâtip 
Elâzığ 

S. Tükcr
Çankır-ı 

T. Akman
hı-zuu-aıı 

7'. Heri oca k
İCastanıoııu 

M. Â. ıMühlo

Mardin Mardin Seyhan Siird
B. Erdeyn R. K. Timuroglu S. Serçe X. Hednk

(Arzuhal adedi : 178)

T. B, M. M. Mnthaas^



Devre : X

T. R. M. M.
İçtima : 1

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
S a y ı : o  ^  —

23 . // . 1955 Çarşamba

Arzuhal
No.

:i2r)/82:{

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

M. Fikri Aydm. 
İlkokul Haijöfjrcl- 
ıiK'ni.
A(iaııa.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Yedek Suhay 
Okulu ve subaylıkta ge<̂ en hizme
tinin nazarı itibara ahnmadığınn 
dair).

Müstedi : Birinci Cihan Harbinde Adana Muallim Mekte
binin son sınıfında iken acele bitirme imtihanları yapılarak 
1331 tarihinde ihtiyat zabit talimgâhına sevk edildiğini ve bir
çok harblere iştirak edip Basra’da Ingilizlere esir düşerek 23 
ay esarette kaldığını 1336 tarihinde İstanbul’a ve oradan da An
talya’ya geldiğini İstiklâl Harbine iştirak ettiğini 1339 tarihin
de terhis edilip 1340 senesinde öğretmenliğe tâyin olunduğunu, 
5242 sayılı Kanun mucibince maaşının bir üst dereceye yüksel
tilmesi için vâki müracaatının nazara alınmadığını ve askerlik
teki hizmetinin öğretmenlik kıdemine eklenmediğini beyanla 
sekiz küsur senelik askerlik hizmetinin öğretmenlik kıdemine 
katılmasına ve müktesep hakkı olan bir üst dereceye terfiinin 
yapılmasına karar verilmesini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin mektep
ten mezun olduktan sonra öğretmenlik vazifesine başlamadan 
askere alınmış olup 6273 sa5nlı Kanuna göre hizmetinin hesap
lanmasında Yedek Subay Okulu ve subaylıkta geçen müddeti 
dikkate alınmamış ve mesleke 23 . I . 1924 tarihinde girdiği
ne ve bir yıl başarısız geçen müddet 31 . XII . 1938 tarihine 
kadar olan hizmetinden düşüldüğüne göre sözü edilen kanun 
gereğince 80 lira maaşta 3 ay 14 gün kıdemden fazla bir hak 
tanınmasına imkân görülmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar Ko. Karar tarihi

173 13 . X I I . 1954



—  2
Arzuhal

No.
Amılıal sahihinin

adı, soyadı ve adresi

13502/12578 Cehil (kdoğan ve ar. 
Tüccardan.
İ l ter So. No. 14. 
Ivskişehir.

Encünıen kararı ve ne s(‘hei)ten verildiği

(Arzuhnl hulâsası : Ellerindeki 
tifiiklerin ınüsnit .^artlarla satışı- 
na imkân verilmesi hakkında).

Müstediler ; Piyasııda 540 kuruşa mubayaa ettikleri tiftik
ler ellerinde kaldığından bahsile mezkûr tiftiklerin müsait şart
larla satışına imkân verilmesini istemektedirler.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Doğrudan 
doğruya bir ihraç metaı olan tiftiklerin mâruz kaldığı durum 
vekâletçe göz önünde tutularak kırkımın devam ettiği bu sıra
larda mevzuubahis madde, Türk Parası Kıymetini Koruma bak
landaki 13 sayılı karara ilişik 38‘ sayılı tebliğe bağlı listeye ilâ
ve edilmiş ve keyfiyet Maliye Vekâleti tarafından 20 . V . 1952 
tarihli Resmî Gazetede neşir olunmuş ve bu itibarla eldeki tif
tikleri dünya piyasası şartlarına uymıyan ve bu imkândan fay
dalanmak suretiyle satmaları mümkün görülmüş olduğunun 
müstedilere yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

174 13 . X I I . 1954

18504/12580 Ali Yerlikaya.
Muhtar ve ai'. 
Ovacık.

(Arzuhal hulâsası 
ması hakkında).

O rtaokul açıl-

Müstediler : Cahil kalan halkın cehalet ve sefaletine son 
verilmesi noktai nazarı ancak kazalarında bir orta okulun açıl
masını temin etmekle mümkün olabileceğinden ve bu ortaokul 
için belediyeye devir olunan Halk odasının gerekli tadilâtlarını 
yaparak tam bir ortaokul haline sokmayı taahhüdeder bulun
duklarından bahsile öğretmenleri gönderilmek şartiyle tedrisa
ta başlanmasının temin buyurulmasını istemektedirler.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında: 1952-1953 öğretim yıh 
başında açılacak ortaokullar kararlaştırılırken bina ve okul eşya
sı sağlandığı takdirde Ovacık kazasında ortaokul ihtiyacının göz 
önünde bulundurulacağı hususunun ilgililere tebliğ edilmek 
üzere Tunceli Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek baklan
da encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

175 13 . X I I . 1954
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No.
Ar/.ulıal salıiltiııiii

adı, soyadı ve adresi

:î505/12r)81 S ü le y m a n
lîayıi' ktiyiiııdc'. 
Bavır - Alııiî'la.

En"Ü!!i( n karan \v ik‘ st'hc'picıı \ i‘ ri ldiği

(Arzuhal hulâsası: Arsasıua râ/.ı 

l<C'trih<h )t şikâı/cf).

Miıstedi : Batapu Sarraf Ahmet’ten almış olduğu 919 metre 
arsasına mukabil Tarım Kredi Kooperatifinden 400 lira almak 
suretiyle ortak kaydedildiğini ve her nasılsa bu arsasını mez
kur kooperatif Muğla'da bulunan Sami adında bir adamdan 
tapusunu alarak bina yapmaya ve tecavüze kalkışmaları üzeri
ne bu arsa üzerine kendi tarafından bir metre bina yaptığından 
ve inşaatın durdurulmuş ve hâdise mahkemeye intikal etmiş ve 
kooperatifteki alacağını tamamen alamamış olduğundan bahis 
ve şikâyetle kooperatifteki kredisinin verilmesini ve parasının 
kesilme sebebinin açıklanmasını vs bu hususta tahkikat icra bu- 
yurulmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Muğla Valiliğin
den g’elen cevapta : Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün işarı 
teyidedilerek müştekinin 2 . V îîl . 1951 s'un ve 40 sayıh men’i 
müdahale karariyle tecavüzünden menedilmesi üzerine mahke
meye müracaat edildiği, bu suretle adliye makamlarına intikal 
eden şikâyet korusu hakkında idareten yapılacak bir işlem kal
madığı, kooperatifçe müstediye ikraz edilmiş olan 70 liranın 
da tamamen ödendiğine göre bu husustaki mu^'iailsyhi-ı iddia
sının da yoj'sif: olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Kaza merciine intikal etmiş olan bir 
hususla ilgili ir̂ tek hnkV;(.)d;ı fnciuı'.'uimiîsce tâyini muaınaleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1 7 6 13 . .VIÎ . 1954

■ İ2 )S2 (îzcyiı- (/(.|iiç
/̂aybaşı kiiyüiKh*. 

A l i  Oııu!- .' a .nmda. 

' l ' oH); ıh - İzni ir.

(Arzuhal, hulâsası: Arazisine te
cavüz ( <lil(H(}i hakkmda).

Miigtedi : Bulgaristan göçmenlerinden olup iskân yoliyle 
hükümet tarafından verilen araziyi imar ve ihya ederek tapu
sunu almış ve ziraat yapmakta iken bu araziye başkalarının 
tecavüz ettiğini, mahkemeye baş\’'urmuş olup serd ettiği iddiıı 
ve talebinin hâkim tarafından nazara alınmadığını beyanla 
evraklarımn Ankara’y? alınmasını ve arazisinin mütecavizler
den alınarak kendisine teslim edilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin şikâyet 
konusu yapılan işi hakkındaki dâvanın derdesti rüyet bulun
duğu ; Vekâletçe idareten yapılacak bir işlem olmadığı; muma
ileyhin muhakeme sonunu beklemesi zaruri bulunduğu ve 
keyfiyetin müstediye tebliğ edilmek üzere İzmir C. Savcılığına 
yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Enı*üni(‘n kararı \c no sc'hcptcn \(“rildij>-i

intikal etmiş olan istek hakkında encümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

177 13 . X I I . 1954

13 5 0 8 /125 8 8  H ü s e y i n  A l t ü n l ) i l( 'k .  
1 4 0 8 0 / 1 3 1 1() K a io  K a p ı s ı n d a  N o .  

31 düıkkânda. 
A d a n a .

(Arzuhal hulâsası : Dükhâmmn 
('('rihiK'sini V( maiscfinin temin
< (iihncsi hakkında).

Müstedi : Mülkü olan dükkânını 12 sene evvelisi kiraya 
vermiş ve şimdi ise vaziyetinin bozulması üzerine bu mülkünü 
satmak için kiracının çıkması hakkında açmış olduğu dâvada 
hâkim, hakkını teslim etmemiş ve perişan bir duruma düşmüş 
olduğundan bahis ve şikâyetle dükkânının iadesini veya efra
dı ailesiyle birlikte infakının temin edilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin şikâyet 
konusu ettiği, mahkemece ret olunan iki tahliye dâvasına ait 
kararların temyizen tasdik olunduğu anlaşılmasına binaen ve
kâletçe idareten yapılacak bir muamele kalmamış bulunduğu 
ve keyfiyetin de müştekiye tebliği hususunun Adana C. Sav
cılığına yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağlan
mış ve temyizen de tasdik edilmiş olan bir hususla ilgili istek 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

178 13 . X I I . 1954

1 3 5 0 9 / 12 5 8 4  .Mchnıol (> rbo i^;ı . 
M u h t a r .
I) u r h a s a n d ( ‘d(‘ k<)- 
y ü n d ( \
( \ 'v l ıa n .

(Arzuhal hulâsası : Köy okulunun 
noksanlarının ikmali hakkında).

Müstedi ; 5210 sayılı Kanun gereğince köylerine okul b i 
nası yapılacağı şifahen tebliğ’ edilmiş ise de yapılmamış ve 
köylüleri tarafından köyün haline göre bir okuma odası yap- 
mıya teşebbüs etmiş ve dıvar kısmı tamamen bitmiş ise de 
doğramaları, taban ve döşemeleri yapılamamış olduğundan 
bahsile bu noksanların ikmali için kâfi miktarda kerestenin 
verilmesini ve beş bin lira yardımın yapılmasını ve okula ka
vuşmalarının temin buyurulmİELSını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında; Bu okulun ikmali için 
Özel îdare bütçesinden yardım yapılamıyacağı valiliğin cevabi 
yazısından anlaşılmış ve bu yıl inşaat tasarrufatından ikmal 
edilmediği takdirde 1953 yılı programına dâhil edilmesi ya
zılmış ve dilekçe sahibine de bu yolda cevap verilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüllü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak-



Ai'/uliiil Ar/ulıal sahihinin
Xü. aılı, soyadı ve adresi lOncünıen karan \ (‘ ne s(‘l)(‘pt(‘n verildij>i

kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No Karar tarihi

179 13 . X I I . 1954

13510/12rıSr) Osman Ülkücü. (Arzttluıl hulâsdsı : Tvrfi tarihU-
İğ‘nel)(\v Alalı. 'Pir- rinin iaslnhi İKtkknuhı).

.^aki^Hasanp.ı^a So. Müstedi : Bertafsil dilekçesinde belirttiği 35 ilâ 50 lira
\ks* r jv ' l. t i r l u l  maaşları arasındaki terfi tarihlerinde yanlışlık oldu-

" ‘ ‘ ‘ ğunu ve 35 liraya yapılan yükselmesinin stajyerlikte geçirdiği
süre de nazarı itibara alınarak 31 . V . 1944 tarihine taslıihi. 
hakkında Devlet Şûrasına açmış olduğ-u dâvanın süre aşı-< 
mından ret olunduğunu ve mağdur edildiğini beyanla 35 - 50 
lira arasındaki terfi tarihlerinin tashihi ve 60 liradaki terfi 
tarihinin de 27 Kasım 1952 olarak düzeltilmesi hakkında ay
rıca karar verilmesini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 3656 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesinin E fıkrasının birinci ben
dine göre 29 Ağustos 1940 tarihinden 31 Ekim 1940 ' tarihine 
kadar aldığı 25 liranın 75 lira ücretin 30 lirada geçmiş gibi 
sayılamıyacağı ve şimdiye kadar yapılan terfilerine bir ka
nunsuzluk bulunmadığı ve mumaileyhin dileği gibi terfi tarih
lerinin tashihi ile 27 Kasım 1952 tarihinin 60 liraya terfiine 
imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin bir kısım iddiası Devlet 
Şûrasınca incelenerek yazılı şekilde karara bağlanmış ve bu 
kısma taallûk eden mezkûr karar muhkem kaziye halini almış 
bulunmasına ve diğer kısma mütaallik iddianın tetkiki de 
aynı mercie ait olmasına göre vâki talep hakkında zikredilerj 
sebeplerden dolayı Encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

180 13 . XII . 1955

1-3511,19"ün î .
A ş ı r  A r k a y ı ı ı .  (Arzuhal lrulâs(tsı : ICmckJi ma-
^arıy(i,. Piyjı^;, (işınnı tuğt/fucrdllik ))t<i(işt üzerin- 
 ̂ îid. 05 vcrihiK’si hakkında).
Sanyeı- - Is la n h u l Müstedi: İstanbul müstahdem mevki komutanı iken 14 Tem

muz 1951 tarihinden muteber olmak üzere 5 Ağustos 1951 ta
rihinde ve tümgeneralliğe terfiine 25 gün kala yaş haddinden 
emekliye ayrıldığından ve kendisinin emekli olduğu günden 
beş gün sonra Millî Müdafaaca 5838 sayılı Kanunun kabul bu
yurulmuş olduğundan bahsile mezkûr kanunun şümulü dâhi
line kendisinin alınması ve emekli maaşının albaylık mertebe
sinden kurtarılması ve tuğgenerallik derecesine çıkarılması
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Arzuluil
Xo.

aArzııhal salıibinin
adı, sovadı \ o adresi EiK'ünuit karan \o ın‘ si'bcph'iı \(‘rildi '̂i

için j’-eni bir karar veya kanun tertibedilrnesini isrtemektedir.
Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısmda : Müstedinin 

yaş haddindei) 14 Temmuz 1351 tarihinden itibaren 18 Temmuz
1951 de tasdik olunan 24527 sayılı Kararla emekliye ayrılmış 
ve Subayların Maaşları h-^kkındaki Kanunun 1 ve 2 nci mad
delerinin değiştirilmesine dair olan 5838 sayılı Kanun ise, 10 
Ağustos 1951 tarihinde yürürlüğe girmiş ve mumaileyhin bu 
kanundan istifade edememiş ve vekâletçe yapılacak bir mua
mele kalmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
istek hakkında encümenimizce tâyini mu meleye mahal olma
dığına karar verildi.

Kurar No. K arar tarihi

181 13 , XIT . 1954

i-‘>r) 12 1'2587 (Jiil/afl<'  K'arad^'iı i / .
.1. B i r l i ğ i  ı ı / a ln ıa l ı  

( )nb. (‘fşi.
^^^sil()^•a - H u r d u r .

( A r: uhdl hi!İâs(i^ı: ■! (IikJh 
In ı h ı iK n ı  L'ocdsDnıı » lu a s n ı  d i  (izhfjt 

l ıı ı lJ .  ı i K İ d ).

Müstedi: Kocası, uzatmalı jandarma onbaşısı olduğunu, ma,a- 
şınm az bulunması sebebiyle geçim zorluğu çektiğini beyanla 
terfii cihetine gidilmesi hususunun bir kanuna bağlanmasını 
istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Halen jandarmada 
müstahdem uzatmalıların terfileri için düzenlenen kanun lâ
yihası vekâlet /oliyle ilgili makamata. sunulmuş ve keyfiyetin 
de dilekçiye dryurulmuş okluğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bi'’ k^nun teklifi mevzuu ile ilgili 
ol::,n istek hakkında enr ineniırıi .̂ce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

182 13 . X I I . J954

1 : ^ ) 1 5 / 1 İsmail A leş.
(iaı-da t('lfJTal‘ iikmiiii 
ru S. X(). 40092. 
l)ivar])akır.

( A r z ı t l ı a l  Indnsa.si : H u ş l a  olan 

co( ufıım un hııLınnnuısDi-
(1(1)1 sikni f f  l ).

Mü î̂tedi : Zatülcemp hastalığına müptelâ o'an çocuğuna ya
pılacak iğneyi kısım hekimi olan Doktor Orhan’ın vurmamasın
dan şilîâyetle gereli kendisinin ve gerekse efradı ailesinin hasta
lığının önünc; geçilmeni için bir an evvel tedavilerinin yapılma
sını ve doktor hakkında tahkikat icrasını istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi ya.'̂ ıs.ında : Şikâyetin yersi:  ̂
olduğu hâdiceyi totkike memur edilen Domiryolları İşletmesinin 
Ssğhk Servisi Müdürünün raporiyle teyidedilmis ve kısım 
hekimleri muayyen bir nnntaka dahilindo bulunan îdare hasta
larını tedavi ve muayene ile mükellef bulunmuş ve dilekçinin
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A rzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi En •üıiK'îi kararı v(> no S('İH'])1en verildiği

çocuğuna verilmiş bulunan iğnenin mutlak Doktor Orhan Öz
kan’a yaptırmak hevesine kapılmış olmasından bu şikâyete baş 
vurduğu anlaşılmış ve doktorun kısmı aahilinde yani merkezin
den uzak bulunduğu sıralarda bu gibi enjeksiyonları karşılaya
bilecek personelin bulunduğuna nazaran müstedinin hastasına 
hususi bir muamele yapılmasına imkân görülmemiş olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tahkike müstenit Vekalet cevabına göre 
bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

183 13 . X I I . 1954

'̂^5lî)/125f)2 lliunyo Kaplan.
Aşağı Ilabibel'ondi 
Malı. Dere Cad. 
No. 14.
Erzurum.

(Arzuhal hulâsası : Vakıf tevlıyr- 
finin iadfsi hakkında).

Müstedi : Erzurum’da (Narmanlı) denilen vakfın hayır şart 
ve hizmetlerinin ve sulannın belediyeye devri münasebetiyle 
bu husustaki paranın belediyeye verildiğinden, Medine fukara
sına ait paranın Vakıflar idaresine yatırıldığından ve geçen 
sene gelen suların tahribettiği hâlânın eski şeklinde yeniden 
yapılması için ıjiüracaatta bulunulmuş ise de şehir plânı ileri 
sürülerek bu inşaata müsaade edilmediğinden bahsile Vakıflar 
Kanununun 17 nci maddesi uyarınca şartı tebdili yapılarak halâ 
şartına ait paranın geliri olmıyan bir camiye veya Kızılaya 
veyahut başka bir cihete'tahsisi ve tevliyet cihetinin tarafına 
iadesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1930 yılı Bütçe Kanununun 6 ncı madde‘?ile bu kabil vakıfların 
mütevellilikleri ref’edilmiş bulımduğ'u cihetle ne mazbutiyet kara
rının kaldırılmasına ve ne de yeniden tevliyet tevcihine imkân 
görülememiş ve müstedinin mütevellilik sıfatı ortadan kalkmış 
ve esasen bu vakıf hayır şartları meyanında ifası mümkün 
başkaca şart da bulunmamış olduğundan yeniden şart ihdası 
cihetine gidilmesi de Vakıflar Kamınunun 1 nci maddesinin (D) 
fıkrasına da aykın düşeceğinden ınumaileybin bu husustaki 
dileğinin de is’afının mümkün bulunmamış olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Başvekâletin yulvarıya alı?ıan cevabına 
göre vâki istek hakkında encümenimizce tâyini muamele mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

181 13 . X I I . 1954



13520/12593 Mecit Babahan.
Zabıt kâtibi.
Solhan.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Sabık vazife
sinin verilmesi hakkında).

Müstedi : Karlıova Adliye Başkâtibi olarak 30 lira asli ma
aşla vazife görmekte iken müfettişin vicdani muamelesine kur
ban olarak Bingöl Adalet Komisyonunca tenzilen zabıt kâtip
liğine indirilmiş olması mağduriyetini mucip bulunmuş oldu
ğundan ve hastalığının devam etmekte olduğundan bahsile sa
bık vazifesinin verilmesi hakkında bir karar ittihaz buyurulma- 
sını istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin muamelâ
tını teftiş eden müfettiş tarafından görülen meslekî yolsuzluk
ları ve sevk edildiği asliye ceza mahkemesindeki hâdisede, mes
lekî cehalet görülerek inzibati ceza tatbiki icabedeceğinden 
bahsile beraet kararı verilmiş ve gözden sakat olması hususu 
da nazara alınarak başkâtiplik vazifesini yapamıyacağı kanaa
tine varan Bingöl Adalet Komisyonunca mumaileyhin Solhan 
Zabıt Kâtipliğine nakli yapılmış ve vâki itirazı da vekâlet mer
kez inzibat kurulu kararı ile reddedilerek komisyon karannm 
tasdik edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

185 13 . X I I . 1954

13522/12595 Ahmet Karakuş.
Taşkasap Nakiül(‘!j- 
ref So. No. 44/1. 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : (iccekondu 
evinin yıkıhnaması hakkında).

Müstedi : Edirne’deki köyünün 1942 senesinde suların is
tilâsına uğraması yüzünden mahvüperişen olduğunu ve İstan
bul’a hicret ederek Aksaray’da hali ve boş arsaya bir gözden 
ibaret bir oda inşa ettiğini ve şimdi bu odanın belediye tara
fından yıktınlacağı tebliğ edildiğini beyanla evinin yıkılma- 
masını ve bu yerin kendisine satılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Belediye ve millî 
emlâke ait yerler üzerinde bilâ ruhsat şehirin güzelliğini ih
lâl eden binalar yapılmakta olduğu görülmüş ve vatandaşların 
fakrıhalleri nazarı dikkate alınarak bu gibilere Eyüp civa
rında yer tahsis olunduğu ve peyder pey oraya nakilleri ya
pılarak iskânlarının temin edildiği ve dilekçiye de ayni mua
melenin uygulanması icabettiğinden sözü edilen gecekondunun 
yıktınlacağı ve talebettiği arsanın kendisine satılmasına imkân 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına



9

No.
Arzuhal sakibİMkı

adı, soyadı Ye adresi Eacümeııı karan ve ne sebepten verildiği

göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

186 13 . X I I . 1954

13523/12596 İsa Roeovi(;.
Burhaniye kazasımıı 
(iöınoc; ııahiyesin<l<‘. 
(U)nıo(' - Balıkesiı-,

(Arzuhal hulâsası : İskân edilme- 
(liğhi(letı sikâf/cl j.

Müstedi : 1928 yılında yurda geldiğini ve şimdiye kadar vâ
ki müracaatlarına rağmen iskân edilmediğini beyanla göçmen
lik haklarından istifade ettirilmesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : 1928 yılında yurda ge
len müstedinin kanunda yazılı süre içinde iskân dileğinde bu
lunmadığı ve bu surette iskân hakkını zâyi etmiş olduğu ve mu
maileyhin bulunduğu yerde Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 
uygulandığı sırada durumunun nazara alınacağı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünidü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

187 13 . X I I . 1954

13 5 3 2 /1 2 6 0 3  Sa])i-i Iskoçc'li. 
1 4 6 3 0 / 1 3 6 3 4  K a z ı n ı  D i r i k  Alal 

Hahai-  S o . h ilâ 
li u m a r a . 
B o r n o v a İzn in

(Arzuhal hulâsası: Vatandaşlığa 
1,-alyulü haklnula).

Müstedi : îskeçe mültecilerinden olup 1946 yılında anayur
da kaçak geldiğini beyanla vatandaşlığa kabuliyle muhacir hak 
ve menfaatlerinden faydalandırılmasını istemektedir. '

Devlet vekilliğinin cevabi yazısında ; Müstedinin 1946 sene
sinde yurda iltica eylediği ve bugüne kadar da muhacir kâğıdı 
almak üzere müracaatta bulunmadığı cihetle iskân mnafiyetleri 
nizamnamesinin 13 ncü maddesi muvacehesinde muhacir hak ve 
menfaatlerinden faydalanmasına imkân bulunmadığı ve henüz 
vatandaşlığa kabul edilmemiş bulunan bilûmum mültecilerden 
durumları 3/3666 sayılı kararnameye uymıyanların Dahiliye 
Vekâletince de kabul edilmiyen ilticaları hakkında 2510 numa
ralı Kanunun üçüncü ve 1777 sayılı nizamnamenin 14 ncü mad
deleri karşısında yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karaı tarihi

188 13 . X I I . 1954
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1 3 r )3 ;v i2 ()0 4  B o y l e r h ^ v i  K ö y ü  
i h t i y a r  K u r u l u .  
S a r a v k ö v  - D e n i z l i .

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Su hanahmn 
açılmaması hakkmda).

Müstediler : Cetlerinden irsen intikal eden ve tabiatın ka
bul ettiği ve bütün arazilerini sulama vasıtası olan ve ko;, lenn- 
de bulunan Akdere çayı namındaki çayın g-öriilen lüzum ".zeri
ne ara kanalı açılmasına karar verilmiş olması hem hâzinenin 
ve hem de kendilerinin ızarını ve g-adrini mucip olacağından 
bahis ve şikâyetle bu kanalın açılmaması hususunda gereken 
tedbirin alınmasını istemektedirler.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Su zayiatını önlemek 
Ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin edebilmek için ana 
kanaldan ayrılan yedek kanallara ihtiyaç olduğu gibi sulama
dan artan suları «da tardetmek gayesiyle tahliye kanallarının 
açılması teknik bir zaruret olduğu ve rnüstedilerin bahsettikleri 
kanal bir tahilye olmayıp Akdere yedeği bulunduğu ve bu 
kanal vasıtasiyle Beylerbeyi deresi ile Akdere arasındaki arazi 
sulanacak ve bunun tahliyesi olarak adı geçen bu iki dereden 
faydalanacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cavabına 
göre bu hususta encümenimizce. tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

189 13 . X I I . 1954

13r)36/12f)07 ("unuılı  Ozütc^k.
I ) I ) V .  ( î n r  ııınhal)('r(' 
m e m u r u  22934. 
Adana.

(Arzuhal hulâsası: Derecesinin 
11 nci (Icreceye yükseltilmesi hah- 
hında).

Müstedi : Hiçbir kusur ve saygısızlığı olmadığı ve vazife
sinin ehli olduğu halde‘ serkeşlikten tensikate tâbi tutiduğunu 
ve 1948 yılında ikinci defa olarak Devlet Demiryollarına dun 
vazife ile alındığını ve mağdur edildiğini ve eski hakkının ve- 
ril’nediğini boyanla 1939 dan 1946 senesi idaresinde zayi edil
miş iki derece hakkının verilmesini ve esas derecesi olan 11 
nci dereceye çıkarılmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin ge
rek idareden ayrılmadan önceki 14 ncü dereceden 67 liradan 
ve gerekse 26 . VII . 1950 tarihinde almış oldtuğn 14 ncü dere
ceden 157 lirada geçen süreleri birleştirilmek suretiyle bir 
terfi süresini ikmal etmiş ve 31 . V . 1951 trihinde 13 ncü de
receden 174 liraya terfii sağlanmış ve 31 . V . 1954 tarihinde 
bir üst dereceye terfii mümkün olabileceğinden müstedinin 
bahsettiği 14 ncü derece ve ücretine ancak 31 . V . 1957 tari 
hinde müstahak olabileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince halli lâzımgelen istek



Arzuhal Arzuhal sahi])iııiıı
X(). adı, soyadı \ o adresi

11

Ivtu'iinıou kai’an  v(‘ no sobeptcn verildiği

hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

190 13 . X I I . 1954

: ? r ) ; î S / S a l T c l  Di'^iniKMiei 
\(‘ ıl̂ anh'fji.
Kadıköy lîasimpa.şa 
Afalı. A lis a k ıın ill î 
So. X(). K).'» 2. 
İsta n im l.

( A r z u h a l  imlâsam : Mübadi l  ola- 
ntl; r c r i l o ı  ve hilâİKira (ihn(t)i cri -  
iK' ( r lu rihnefti İKtkkın-

<1(1).

Müstediler ; Kadıköy’ünde Tarla sokağında 20/5 numaralı 
ev murisleri Habibe kadının memlekette malını terketmiş bir 
istihkaklı mübadil bulunması itibariyle namına tefviz ve Bü
yük Millet Meclisi kararı ile istihkak fazlası da borçlandırıl
mak sureciyle tapu senedi verilmiş olduğu halde hiçbir hak ve 
hukuka riayet edilmeden mezkûr evin 1771 sayılı Kanun gere
ğince ellerinden alınmış olduğundan bahsile tefviz encümenle
rinin, kanunun neşrinden sonra re’sen karar ittihaz edemiye- 
cekleri ve neşrinden evvel ise ittihaz etmiş oldukları her hangi 
bir kararı ıslah edebileceklerine binaen iskânları için başka 
bir evin ıslahen tefviz edilmesinin karara bağlanmasını istemek
tedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : 1771 sayılı Kanunun birinci 
maddesiyle tefviz işlerine son verilmiş ve 4796 sayılı Kanunla 
müb?.dele mevzuatı ilga edilmek suretiyle istihkaklı mübadil
lere ait işlerin kesin olarak tasfiye yoluna gidilmiş ve mal ve
rilmesine kanunen imkân kalmamış, bahis mevzuu ev bida- 
yeten iskân yoliyle müstedilere tahsis edilmiş ve bilâhara istih
kakı mukabilirde tefviz edildikten sonra ellerinden çıkmış, 
2510 sayiilı İskân Kanununun 17 nci maddesi, muhacirlere ev 
veya ev yeri, bunlardan çiftçi olanlara toprak ve sanatkârlara 
dükkân yeri verilmesini âmir olup ev triısisi için kanuni bir 
mecburiyet bulur, mamış, şehirde yerleşip, kadın olmaları itiba
riyle bilfiil çiftçilik yapamıyacakları anlaşılan müstedilerin 
müktesep iskân hakları göz önüne alınarak Çatalca veva Si
livri kazaların’-n birinde ev yeri verilmek suretiyle iskân edil- 
melerinm tstanbul Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine ve Başve- 
kâletır yerindo görülen ccvabına göre vâki istek lınkkında en- 
cümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

191 13 . X I I . 1954



12

Arzulıa]
No.

Arzıılıal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

13539/12610 Ramazan l'h«îün. 
14542, 13548 M(Mi)l(‘k(‘1 llastanc- 

siııdc hastabakıcı. 
Sinob.

Fincüuıen kararı vc ne sebepten verildiği

( A r z n h ü l  h u l â s a s )  :  S ı t m a  s o ğ l ı h  

l : o n ı i i u c u . s u  o h ı r a l :  i s i i h ( h n ) i  

D K s i  h < ı l , l ; n i ( l ( i ) .

Müstedi : İlkokul mezunu olduğundan, askerlik hizmetini 
sıhhiye onbaşısı olarak yaptığından, üç senedir Sinob Memle
ket Hastanesi hastabakıcısı olarak çalıştığından ve çalışan ka
dınların imtihan ile hemşire yapılarak 15 lira maaş verildiğin
den bahsile kendisinin de ya imtihanla veyahut doğrudan doğ
ruya sıtma sağlık koruyucusu olarak istihdam edilmesinin te
min buyurulmasını istemektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında:
Müstedinin, 3017 sayılı Vekâlet Teşkilât ve Memurin Ka

nununun 61 nci maddesiyle münhasıran Türk kadınlarına ta
nılan haktan istifade etmesinin bahis mevzuu olamıyacağı gi
bi sıtma savaş bölgelerinde 839 sayılı Kanunun sureti tatbiki
ne dair olan talimatnameye göre açılan sıtma kurslarına iştirak 
edip muvaffak olmadıkça doğrudan doğruya sağlık koruyu
culuğunda mumaileyhin istihdamının mümkün olamıyacağı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

192 13 . X I I . 1954

15979/14922 Yusuf Aladağ. 
.13541/12611 Horeaıuız köyünde. 
142M2/13312 (Jaycuıua.

(Arzuhal lıulâaast : Mâlûliycf ma
a ş ı  hağlaunuısı hakkında).

Müstedi : Büyük harbde Çanakkale muharebesnde sağ dir
seğinden yaralanarak sakat kaldığından bahsile mâlûliyst ma
aşı bağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin bü
yük harbe asker olarak sevk edildiği ve askerlikten mâlûlen 
terhis edildiğine dair şubesinde kaydının bulunmadığı gibi 1331 
yılında harbde yaralandığı hakkında tanzim edilmiş raporu ve
ya teşhisli bir hastane kaydı bulunmadığından 1325 tarihli Te
kaüt Kanununun 24 - 25 nci maddeleri ve Yüksek Meclisin 
15/892 ve 4, 1004 sayılı kararları gereğince yapılacak bir işlem 
kalmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre encümenimizce 
bu hususta tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

193 13 . A 'II . 1954
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Arzulıal  Aıv-ulıal sahihinin
\(). adı,  soyad ı  \o a<İT’('si

:}r)42 r2()12 B ('k iı- V(‘ni(lo^an 
\(“ ar.
Karakava k ily iin d rn . 
S i\ f i l ı is a r .

İMiciinit'n kai-an \(‘ lU' si'İH'ptcn \('i-il(lijj:i

( A r z u h a l  h u l â s a s ı :  P o U t i U  l o j / -  

r < ı l : l < ı r n ı a  f i (  i ' h  ş f i r i l n u  h  r i  h a k h  n ı -  

(lıi).

Müstedinin : Köylerinde dağıtmaya tâbi arazi bulunmadığın
dan ve toprağa muhtaç bulunduklarından bahsıle Polatlı kaza
sında bulunan topraklara yerleştirilmelerini istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Keyfiyet Polatlı ve Hayma
na’da çalışan Toprak komisyonlarından sorulmuş, alınan cevap
ta bu kazalar dâhilindo diğer bölgelerden gelecek muhtaç çift
çilerin yerleştirilmelerine veya kanunun geçici maddesi muci
bince yeniden köy kurulmasına müsait V3 yerli halkın ihtiya
cından fazla arazi mevcut olmadığı anlaşılmış bulunduğundan 
müstedilerin bu yoldaki isteklerinin yerine getirilmesine imkân 
görülemediği bildirilmektedr.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Başvekâlet ceva
bına göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

194 13 . X I I . 1954

■i;)48/12(il.‘{ A h 1 ( ‘ i' Alas(*\'.
Kntlu fi'ün  So. İ'n -  
sal A|). I)a ii’<' I. 
i( ‘cchcM'i - Ankara.

(A rz u h al  hu l âsas ı :  liirilnniş j/<- 
li)u )iui(işlarnn)i r n ı h i K s i  hahknı-  
<1(1).

Müstedi : Babası merhum Jandarma Kolağası Mehmet Le- 
bip’ten bağlanan yetim maaşının mâlûliyeti hasabiyle 1930 
yıhndan beri işlemiyen maaşlarına mukabil 10 seneliği bir 
maaş tutarı olarak verilmiş olduğundan bahsile 7 sene gibi 
uzun bir zaman zarfında alamadığı biriken maaşlarının da 
verilmesinin temini için bir karar ittihaz buyurulmasını iste
mektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında:
Müstedinin evvelce maaşının kesildiği 31 Mayıs 1930 dan 

itibaren beş sene zarfında müracaat etmediğine ve buna ait 
ilk müracaatının da 12 . I . 1937 olduğTina göre 3107 sayılı 
Kanun gereğince bu müracaatını takibeden ay başından itiba
ren maaşının tahsisi kanun iktizasından bulunmuş ve bu su
retle yapılan tahsisi de Divanı Muhasebatın tetkik ve tescilin
den geçmiş V3 bu itibarla mezkûr kanun muvacehesinde müs
tedinin dileğinin yerine getirilmesine imkân bulunmamış oldu- 
,ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciince halli lâzımgelen istek 
hakkında encümenimizca tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

195 13 . X I I . 1954
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

1 3 5 4 4 / 1 2 6 1 4  N i z a ı u e d d i n  C a n a -  
bay.
İs t a s y o n  3 Ia h .
S  a r  a y  ö n ü .
K o n  r a .

■ I
(Arzuhal hulâsası : Toprak veril
mesi hahJiinda).

Müstedi: Nüfusa kayıtlı bulunduğu köyde oturmadığı içiik 
topraklandırılmadığından bahsile her nereden olursa ol:4un 
toprakland'rılmasını istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununun müstedinin bucak ve köylerinde uyg:ulan- 
m asına başlanmamış bulunduğundan dilokçinin dil ok ve duru- 
nuınıın 51 numaralı Toprak Komisyonunca incelettirilmedi ve 
^erjkli işlamin yajjıîması ve sonucundan dilekçiye de bilgi 
verilmesi hususunun Konya Valiliğine yazılmış olduğu bil
dirilmektedir.

Ü3reği düuünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
gül e bu hususta encinnenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar veıildi.

Karar No. Karar tarihi

EncÜPinen kararı ve ne sebepten verildiği

196 13 . X I I . 1954

i:)54r)/12()l.') İsmet O z t o p .  
Ç i f t e i .  
Mraıif^elıir.

1854()/12(J1() A l i  ^'av('r. 
Ç i f t ç i .  
V’ iraıif:}('hir.

1 3 5 4 7 / 1 2 6 1 7  H a l i l  H r o l .  
( H ft ( ;i .  
V i r a n ş e h i r .

1 3 5 4 8 / 1 2 6 1 8  S ü l e y m a n  B o y .  
Ç i f t ç i .  
V i r a n ş e h i r .

(Arzuhal hulâsası : ('rei)nv {iffli- 
(ji larafnıdan arazilerinin vUerin- 
(hıı alnKİiç/nıdan sikâi/et).

Müstedi : Ecdatlarından intikal ede'a topraklarının Urfa’- 
çiaki Ceylânpman Devlet Üretme Çiftliği tarafından ellerinden 
alındığını, traktörlerinin işletmesine mâni olunduğunu ve bu 
çiftlik için yüz bin dekar arazi temin edildiği halde kendi ara
zilerinden faydalanmalarına mâni olunduğunu ve bu yüzden 
mağdur olduklarını beyanla iskân edilecek yerlerinin tâyin edil
mesini ve keyfiyetin tetkik buyurulmasını çiftlik arazisinden 
sürülmiyen araziden arazi tefrik ve fa/dalanmalarının temin 
buynrulmasını istemekt^cdirler.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin Ceylân- 
pınarı Devlet Üretme Çiftliğinin tapulu topraklarına tecavüz 
ettikleri ve bu yüzden Viranşehir Kaymakamlığınca men’i mü
dahale kararı alındığı, iddialarının tamamsn asılsız bişikâyet 
olduğu ve müstedilen sadece bu araziyi namlarına tescil ettirmek 
maksadiyle tertiplenmiş bir rol olduğu ürfa Valiliğinin 
1. V III . 1952 tarihli yazılannda açıklanmakta bulunduğu bil- 
dirilmektedjjr.

Gereği düşünüldü : Ka/"a merciince tetkiki lâzımg-elen istek 
hakkında enrümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karaı No. Karaı tarihi

197 13 . X I I . 1954
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1 3 5 4 9 / 1 2 o l ‘ ) V u s u l'  K ar;!))aeak.
S u lt a n a h ı ı u 't  K a s a p  
O s m a n  S o . N o .  2 7 .  
İ s t a n b u l.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encürncn kararı ve ne sebepten verildiği

( A r z a h i t l  / ı u l û s ( i s ı  :  T ı l c f o n u n u n  

n ( i l ,  l r ( H h n i  n ı e s i n i h n  ş i k â y e t } .

Müstedi : îstonbul’da ithalât ve ihracat tüccarı olduğundan 
ve abonesi bulunduğu 27108 numaralı telefonunun yeni adre
sine ücretsiz olarak bir an evvel naklini istediği halde müşkü
lât çıkarıldığından, 90 lira para ve 220 metre de tel istenildi
ğinden ve ecnebi memleketlerde para alınmadığından bahsile 
bu işlerdea aülamıyan telefon başmüdürünün ve bu işle meş
gul memurların mevkilerinin değiştirilmesini ve telefonunun 
acele kurulmalını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Posta, Telgraf 
ve Telefon idaresince sipariş edilip ahiren gelen tellerden te
sisat yapılmak üzere müstediye İstanbul Telefon Başmüdürlü
ğünce tebligat yapılmış olduğu ve mumaileyhin evvelce tele
fon tesis edildiğinden tesisat ücreti vermiş olduğundan bahsile 
bu defa nakil için ayrıca ücret vermek istememekte ve buna 
yabancı memleketleri misal olarak gösteimekte ve halen yü
rürlükte olan telefon ücret tarifesine göre telefonların ücret
siz olarak nakline imkân görülmemekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümeniniizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

198 13 . X I I . 1954

l - i ) ; ) 0 / 1 2 6 2 0  R e n izi  Y o ğ u i ’lcnoy'In.
MuharrcMiı S a lcıo ğlu  
Fv <‘ i‘('st (' .AIağazas111 < 1 a 
i lanı it E r c a n  ol iyi  o. 
A y d ı n .

( A r z u h a l  lıulâsusı : Asi slan nhıral, 
iâyi)i cdihn.isi ha khmda) .

Müstedi : 1950 yılında Gülhane Askerî Tıp Akademisinde 
açılan asistan adaylığı müsabaka imtihanlarını kulak şubesıin- 
den katılarak muvaffakiyetine rağmen asistanlığa seçilmediğin
den ve haksızlığa uğradığından ve bu bapta Askerî Yargıtaya aç
mış olduğu idari dâvasının gerekçesiz olarak reddedildiğinden 
bahsile Millî Müdafaa Vekâletince hakkında yapılan muame
lenin kaldırılmasına ve asistan olarak tâyin edilmesine karar 
verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Her sene açı
lan müsabaka imtihanlarında en üstün başan göstererek ihti
sas yapmıya lâyık görülenlerin askerî hastane kadro ihtiyaçla
rına göre talimat dâhilinde seçilme işlerinde meslekî dersten 
asgari not 8,5 numarr ile muvaffak olabilmesine rağmen ken
disine faik olanlara tercih edilmesini ileri süren müstedinin di
leğinin is’afına imkân görülmemiş ve mumaileyhin bu husus
ta açmış olduğu idari dâvasının da Askerî Yargıtay Başkan
lığının 17 . 1 .1952 tarih ve 668/42 sayılı kara.rı ile reddedilmiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağ-
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Arzuhal Arzulial sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Eneürueu kaıaı-ı ve ne sebepten verildiği

lanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

199 13 . X I I . 1954

8554/12621 Karndoniz.
Natıa \'<‘kâl(*ti Va|>ı 
\(“ Inuır l.şli'ii [{('is
limi ?n<‘mıiî-hınM(Um. 
Ankaj-a.

( A r z u l u d  h u l â s a s ı :  P o s t a ,  T e h / r a f  

h h ı r r s i n d c I n  ( ' s l : i  v a z i f e s i n e  t â y i n i  

h a k k ı n d a ) .

Müstedi : Kayseri Posta Telgraf İdaresine stajyer olarak 40 
lira ücretle ve bilâhara 15 lira maaşa tâyin edilmiş ve 4454 
sayılı Posta Teşkilât Kanunu gereğince maaşının 20 liraya 
çıkarılmış ve askerliğini yapmak üzere görevinden ayrılmış 
avdetinde tekrar tâyin edilmesini istemiş ise de tâyini cihetine 
gidilmemiş ve mağdur edilmiş olduğundan bahsile yeniden 
tâyin edilmesi için Teşkilât Kanununun kabulü meyanında 
durumunun göz önünde tutulmasını istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Askerden dönen 
ve kadro durumu dolayısiyle hepsinin *;avzifine imkân bulun- 
mıyan 700 zü mütecaviz eski aylıklı memurlar arasından en 
ehil ve başarılı olanlarını seçmek maksadiyle açılan müsabakaya 
müstedi de iştirak etmiş ise de kazanamamış bulunduğu ve 4445 
sayılı Kanunun 43 ncü maddesi gereğince muhabere bilgisinden 
müstedinin 20 liraya terfi etmiş ise de bu dcrecedeki memurların 
muhabere bilgisini imtihanla ispat edeceklere bir üst derece 
maaş verileceği mezkûr kanun iktizasından bulunduğu ve bu 
halin müktesep bir hak teşkil edemiyeceği gibi mezkûr madde
nin tadili veya ref’i ise ayrıca bir kanun mevzuu bulunduğu ve 
bu hususta yapılacak bir işlem görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Fiilî hizmetini yapmak üzere askere 
gitmiş ve bu itibarla idare ile olan münasebetine bir müddet 
fasıla vermiş bulunan müstediyi tekrar tavzif edip etmemek 
yine idarenin takdirine bağlı bir keyfiyet bulunmuş olmasına 
göre vâki istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karaı tarihi

200 13 . X I I . 1954

13555/12622 Faruk Yüce.
Nafıa VVkâk'ti V.ıpı 
vt! t. 1. Ks. (Ic. 
Aukartı.

(Arzuhal hulâsası: Posta, Telgraf 
İdaresince verilen nıaaş derecesi
nin ınüktese)) hak olarak sayılması 
hakkında).

Müstedi ; Muvazzaf askerliğinden evvel 15 lira maaşla Pos
ta telgraf idaresinde çalıştığını ve askerlikten sonrada Nafıa 
idaresine 20 lira maaşla tâyin olunduğundan ve 3 sene sonra 
maaşının 25 liraya çıkarıldığından ve bilâhara 4454 sayılı Ka-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

nunun 43 ncü maddesinin son fıkrasiyle maaşının 20 liraya indi
rilmiş olması mağduriyetini mucip olduğundan bahsile Posta 
Telgraf idaresince kendisine verilen maaş derecesinin müktesep 
hak olarak sayılmasını ve mevzuubahis kanunun 43 ncü madde
sinin düzeltilmesini istemektedir.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Posta telgraf ve telefon 
işletme genel müdürlüğünün teşkilât ve vazifeleri ve memur
ları hakkındaki 4454 sayılı Kanunun 43 ncü maddesi gereğince 
bir üst derece maaşı almış bulunan dilekçinin diğer Devlet teş
kilâtına nakli halinde bu maaş derecesinin mumaileyh için mük
tesep bir hak teşkil edemiyeceği kanuni bir hüküm olduğu ve 
bu suretle durumu ıslah edilerek fazladan verilmiş bulunan 
paraların istirdadı cihetine gidilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında Encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

201 13 . X I I . 1954

13.556/12623 Abdülkadir Burhan. 
Ziverbey Cad.
No. 23.*̂
Kayışdağ - Kadıköy 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Mevkufiyet  
halinin devamından şikâyei).

Müstedi : İstanbul İkinci Noter başkâtibi bulunduğu sırada 
sahte vekâletname tanzim ettiğinden dolayı yolsuz ve kanun
suz tevkif edildiğinden ve tevkif olunan suç arkadaşları sorgu 
hâkiminin menfaat mukabili tahliye edildiğinden şikâyetle hür
riyetinin iadesini ve e\Takının usul bakımından noksan görülü
yorsa ikmali için emir buyurulmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Resmî evrakta sahte
kârlıktan maznun şikâyetçi ve suç arkadaşları hakkında Birin
ci S o r^  hâkimliğine dâva açıldığı soruşturmanın bir müddet 
devam ettikten sonra maznunlardan bazılarının kefaletle Sor
gu hâkimliğince tahliyelerine karar verildiği ve ilk tahkikat 
sonunda dilekçi Abdülkadir Burhan ile yedi arkadaşının İstan
bul ağır ceza mahkemesince mevkufen son tahkikatın açılma
sına karar verildiği ve halen muhakemelerinin devam etmekte 
olduğu ve kefaletle tahliye olunan maznunlardan Sorgu hâkimi 
Saim Köninman’ın menfaat temin etmiş olduğu da teeyyüdet- 
mediğinden ceza bakımından bir muamele yapılmadığı ancak 
hâkim mumaileyhin Hâkimler Kanununun 89 ncu maddesine 
tevfikan yerinin değiştirilmesine karar verilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında Encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

202 13 . X I I . 1954
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13557/12624 Mehmet Önder 
ve ar.
Teneke köyünden. 
Taşova.

ArzTıhal Arzuhal sahibinin
No. adı. soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası: Sebepsiz ara
zilerine vâki müdahaleden dolayı 
bucak müdürü hakkında takibat 
!ia})iİ7nasrna dair).

Müstediler : Murislerinden batapu intikal eden arazilerine 
sebepsiz olarak köy şahsiyeti mâneviyesine izafeten koy muh
tarı Ali Osman’ın teşvikiyle nahiye müdürü ve karakol komu
tanı taraflarından müddeabih araziye hiçbir tahkikat yapılma
dan yapmış oldukları bir kararla ziraatten men, edildiklerin
den ve 300 lira kıymetteki bağ evi de yıktırılmış ve âmmeye ait 
çeşme de tahrip ve çitleri de söktürülmüş ve bu hal mağduriyet
lerini mucip bulunmuş olduğundan bahsile vazifesini suiistimal 
eden bucak müdürü Mümtaz hakkında kanuni takibat yapılma
sını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tekke bucağı eski 
müdürü Mümtaz Sönmez ile üstçavuş Faik Şöhret’e isnadedilen 
suçlar sabit görülmediğinden her iki sanık hakkında kaza idare 
kurulunca takipsizlik kararı verildiği ve diğer sanık muhtar Ali 
Osman Önder ve arkadaşları hakkında da lüzumu muhakeme 
karan verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Ademitakip kararı aleyhine ilgililerin 
kanun yoluna müracaatta muhtar olmalarına göre vâki istek 
hakkında Encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

203 13 . X I I . 1954

13559/12626 Şükrü Yarar.
Yazıcı Mah. Xo. 4. 
Zile.

(Arzuhal hulâsası : Şehit babası
nın müterakim, parasının verilmesi 
hakkında).

Müstedi : Babası Hayrettin’in İstiklâl Harbinde şehit oldu
ğundan bahsile babasının şehitliği tarihinden itibaren on dokuz 
yaşına kadar müterakim şehit maaşı paralarının verilmesini is
temektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
babasının şehitliğine dair nüfus ve şubesi kaydında bir kayıt 
olmadığı gibi maaş için müracaat tarihinde 19 yaşını doldurmuş 
olduğundan 1683 sayılı Kanuna göre maaş bağlanmasına ve 3107 
sayılı Kanun gereğince müterakim maaşlarının verilmesine im
kân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta Encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

204 13 . X I I . 1954
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18r)()0/12()27 A l i  S o la ko ğ lıı.
Bclodiyo Karaağaç 
Kurumlan tahakkuk 
memuru S. \o. 536'). 
Istanbul.

i3ö()l/12()2S Mclınu'l Diıutr.
r>(‘ l(‘d iy(' Karaa<?a(; 
K ı ı n U n l a n  M ü d ü i ’- 
lüiîüiKİ(* tfi lıjıkkuk 
ıiK'inuru vo m u h a 
sibi S .  N o .  5.368. 
İ s ta n b u l.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Eucümoıı kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal' hulâsası : Ücrette geçen 
İD şenelil: müddeAien arta halan 
kısmının da emekli hizmetine sa- 
ifilması hakkında).

Müstediler : 4644 sayılı Kanuna göre ücrette geçen hizmetle
rinden on senelik müddeti emeklilik hizmetine sayıldığından 
bahsile arta kalan ve sayılmıyan hizmet sürelerinin de emeklilik 
hizmetlerine eklenmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin 4G44 
sayılı Kanunla kabul edilen âzami 10 seneden artan hizmetleri
nin borçlanma yolu iie emeklilik hizmetine eklenmesine 4222, 
4644, 4913, 4923 ve 5434 sayılı kanunlara göre imkân görüleme
mekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine göre vâki is
tek hakkında Encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

205 13 . X I I . 1954

Konan Bulut.
Yedi Kniinler So. 
No. 58 Kat 3. 
Fatih - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası: Askerlik sicil 
jiuklaınıisindan 7n tiraı/a ınahkıhn 
i (lildifji hakkında).

Müstedi : 14 Mayısa kadar olan bütün para cezaları af olun
duğundan ve kendisi 14 Mayıstan sonra askerlik sicil işini 15 
gün geciktiğinden 75 lira para cezasına mahkûm edildiğin
den ve yoklama memurları tarafından ihbar yapılmadığından ve 
bir mektep talebesinin bu parayı ödemesine imliân olmadığın
dan ve mağduriyeti cihetine gidildiğinden bahsile durumunun 
incelenmesini ve yetkiniz dâhilindeki muamelenin yapılmasını 
istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi bak
landa Fatih Kazası İdare Kurulunca verilen 2 . 1 .  1951 gün ve 
1659 sayılı cezalı kararı mevzuata ayları olduğundan bu ceza
nın 1111 sayılı Askerlik Kanununun 103 ncü maddesi gereğince 
cezasız olarak değiştirilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
nıenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

206 13 . X I I . 1954
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13573/12G3Î) Kayseri Tekstil Sa
nayi Sendikası. 
Kayseri.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Yevmiyeli iş
çilerin aylık geçim indiriminden 
istifade ettirilmedifji hakkında).

Müstedi : Daimî işçiler olduklarını ve ücretlerini ay son
larında aldıkları halde mer’i Gelir Vergisi Kanununa göre aylık 
geçim indiriminden istifade ettirilmemekte ve günlük geçim in
dirimine tâbi tutulmakta olduklarından bahsile keyfiyet hak
kında komisyonumuzun ilgilenmesini ve giinlük geçim indiri
mine tcâbi tutulmamalarını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mevzuubahis iştikak
lara bilfiil çalışan gün adedi nazarı itibara alınarak enaz geçim 
indiriminin tatbiki çalışmıyan ve binnetice vergiye tâbi bir is
tihkaka hak kesbedilmiyen günler için de indirim yapılmaması 
iktiza etmekte ve bu yolda uygulanan işlemde kanuna ayları bir 
cihet görülmemekte ve en az geçim indiriminin tatbiki bakı
mından kanundaki bu ildlik Yüksek Meclis Başkanlığına sunu
lan Gelir Vergisi Kanunu tasarısiyle tamamen bertaraf edilmiş 
bulunmakta olduğu bildirilmelîtedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve kaza yollarının açık 
bulunmasına g:öre vâki istek hakkında encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

207 13 . X I I . 1954

13514/12.",88 1. Hakkı Tunca. 
15903/14849 Alsancak 1443. So. 

No. 157.
İzmir.

(Arzuhal hıılâsası : Mâlnl aylığı
nın emeldi maaşına eklenmesi hak
kında).

Müstedi : 5434 sayılı Kanunun 44 ncü maddesi sarahati 
veçhile vazife başında geçirdiği hastalıktan dolayı mâlûl oldu
ğundan bahsile orduda geçen hizmetlerine mükâfaten âdi ve
ya vazife mâlûl aylığının emekli maaşına eklenmesi suretiyle 
hakkmın verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdikten sonra emekliye sevk 
edildiği için aynı kanunun 11 nci maddesi gereğince vazife 
mâlûlü sayılıp sayılmıyacağmm Emekli Sandığı Sağlık Kuru
lunca tesbiti gerektiğinden özlük dosyası ve raporları Emekli 
Sandığı Genel Müdürlüğüne gönderilmiş ve alman cevap sureti 
ekli olarak sunulmuş ve Maliye Vekâletinin mütalâası da di
lekçe sahibinin evrakı içinde olduğundan ayrıca suret çıkarıl
mamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin vâki isteğinden dolayı Mali-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

ye Vekâletine ve bu vekâletin muamelesinden dolayı da usu
len kaza merciine müracaat etmesi lâzımgeleceğine göre bu hu
susta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Tfencümen kararı ve ne sebepten verildiği

208 13 . X I I . 1954

18564/17282 Ahmet Acar ve ar.
Tuzlukça nahiyesi 
Subatan Köyü 
Muhtarı.
Akşehir - Konya.

(Arzuhal Judûsası: Ellerinden ah- 
nan arazileriniyı iade edilmesi hal;- 
hmda).

Müstediler : Köylerjine ait orta malı mera arazisinin Apsarı 
köyü tarafından açılan dâva neticesinde icra marifetiyle bu 
köye teslim edildiğinden ve bu arazi içerisinde harman yerleri, 
mektep ve camilerinin de kaldığından bahis ve şikâyetle ma
hallinde bir heyet marifetiyle inceleme yapılarak mezkûr ara
zinin köylerine iadesini veya köylerinin yaşamasmı mümkün 
kılacak şekilde mera ve muhtaç halka arazi temin buyurulma- 
smı istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedilerin köyü 
olan Subatan köyü ile Apsarı köyleri arasmdaki ihtilâflı mer
anın Akşehir Asliye Hukuk Mahkemesinin 16 . V . 1949 tarih 
ve 142 sayılı ilâmı ile Apsarı köyüne aidiyetine karar verildi
ği ve bu kararın Temyizen de tasdik edilerek katiyet kesbet- 
tiğinden karar gereğince mezkûr mera icra marifetiyle Apsan 
köyüne teslim edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenip karara bağlanmış ve Temyiz Mahkemesince de tas
dik edilerek kesinleşmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

209 13. X n  . 1954

1930yi797Q îlyas Lütfü Oğuz> 
“ •>VH49 Avukat.

Polath.

(Arzuhal hulâsası: Mahkemeçe 
kanuna aykırı karar verildiğinden 
şikâyet).

Müstedi : Müvekkili Hanife tarafından, dâvah İzzet, Mus
tafa ve Avdan aleyhlerine açılan meni müdahale dâvasında 
PolatlI Asliye Hukuk Mahkemesince kanuna aykın karar veril
diğinden bahis ve şikâyetle mezkûr dâva evrakının celp ve tet
kikiyle zayi edilen hakkının yerine getirilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Davacı Hanife vekili
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

müşteki Lûtfi Oğuz tarafından davalı İzzet ve arkadaşları aley
hine açılan müvekkilinin murisi İsmail adına kayıtlı iki parça 
g-ayrimenkule vâln müdahalenin men’i hakkındaki dâvanın 
yapılan muhakemesi sonunda : Davacının ibraz ettiği veraset 
senedinde murisi evvel olarak gösterilen İsmail’in tapuda mâlik 
görülen İsmail olduğu anlaşılamadığından ve dâvacının bu gay- 
rimenkulleri tasarruf ettikleri sabit olmayıp davacı ve üçüncü 
şahısların müddeabih gayrimenkulün elli seneden beri mâlik 
sıfatiyle fasılasız ve nizasız tasarruf ettikleri anlaşıldığından 
dâvanın reddine karar verilmiş ve müşteki tarafından karar 
aleyhine temyiz yoluna baş vurulmuş ve Temyiz Birinci Hukuk 
Dairesince tasdik ve tashihi karar talebi de reddedilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenip karara bağlanmış ve temyizen de tasdik edilmiş olan 
bir hususla ilgili istek hakkında encümenimizce tâyini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

210 13 , X I I , 1954

20077/1.S721 S;ılilı;ı Oskjıy.
425/428 Çarşı Cad. No. 207. 

21780/20270 Fethiye,

( Arzuhal hulâsası : Mâlfıliypf nıa- 
(işının hafıJtınması hakknuhı)■

Müstedi : Birinci Cihan Harbinde 14 ncü fırka 64 ncü alay 
eri iken Çanakkale Muharebesinde yaralanarak mâlûl kaldığın
dan bahsile maaş bağlanması veya başını sokacak bir ev ve 
arazi alacak kadar bir yardımın yapılmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
sakatlığını mucip göz ârızasının harbden mütevellit olduğunun 
tesbiti bakımından hastaneye yazılmak suretiyle tedavisine 
ait teşhisli kaydının çıkarılması istenilmiş ise de kaydının bu
lunamadığı Haydarpaşa Hastanesinden bildirilmiş ve muma
ileyhin künyesi kaydındaki 1332 tarihli raporu olmadığından 
silâhsızlığın tefrikine sebep ârızasının ne gibi teşhisinden ibaret 
olduğunun tesbiti mümidin görülememiş ve bu itibarla Büyük 
Harbde yaralandığı tarihe ait ilk tedavi gördüğü hastane rapo
runu ibraz edemiyen müstediye 1325 tarihli Tekaüt Kanunu
nun 4 ve 5 nci maddeleriyle Yüksek Meclisin 2/1004 sayılı 
Kararı gereğince mâlûliyet maaşının bağlanamıyacağı ve key
fiyetin m.umaileyhe tebliğinin Elmalı Askerlik Şubesine yazıl
mış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahgl olmadığına karar 
verildi.

Karar No, Karar tarihi

211 13 . X I I . 1954
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20275/18910 Şorif Aslan.
(V.el İdaro Mi'inıını 
Mustfi iao^hı.
Varto.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: 10 senelik tem- 
ditli hizmetinin emekliliğine sayıl
ması hakkında).

Müstedi : Mecburi hizmet dışında kalan jandarma erbaşlı
ğındaki 10 senelik temdit hizmetinin emekliliğe sayılmadığın
dan bahisle jandarmada geçen bu hizmetinin 5434 sayılı Kanu
nun geçici 14 ncü maddesine göre fiilî hizmetten sayılmasını 
ve mağdur edilmemesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanu
nun geçici 14 ncü maddesinde (Adlan 1107 sajalı Kanunla ge
dikli küçük zabit olarak değiştirilen kıdemli küçük zabitlikte 
ve gedikli erbaşlıkta geçirilmiş müddetler ile mükellef hizme
tin bitip ilk temdidin yapıldığı tarihten sonra jandarma gedik
li erbaşlığında geçen miîddetlerinin) fiilî hizmeti olarak kabul 
edileceği işaret edilmiş ve Jandarma Genel Komutanlığının ör
neği ilişik 20 . I . 1954 tarihli yazısı ile jandarma gedikli er
başlığının 1861 sayılı Kanunla 1931 yılında ihdas edildiğinden 
ve müstedinin ise jandarma gedikli erbaşı olmayıp sınıf başça
vuşu olduğundan, mezkûr madde gereğince jandarmada geçen 
hizmetinin fiilî hizmetine eklenmesine imkân olmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında Encümeniniizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

212 13 . X I I . 1954

Hois
Konvn

M. M. 
Bingöl

Ağaoğlu N. Ar as

Ivâti]) 
Klâzığ 

N. Tokcr
lOrzincaıı Kastamonu Malatya

T. Senocak M. A. Mühto A. Köroğlu

Mardin
Erdem

Mardin 
R. K. Timuroğlu

Samsun
Çonoğlu

Seyhan 
S. Serçe
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(ir)!)/(i57

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

I l î î y r o U i ı ı  (iü ıı^ ö rc iı .  
K a r a f i i u n r ü k  I)( ‘rviş- 
ali  M a lı .  V(' So.
X o .  \ ' 2 .

F a t i h  - Is1aıı))n!.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal Jıulâsıısı : A f  iidehi luıl- 
1.111(1(1).

Müstedi : Zimmetine para geçirdiği isnadı ile, İsparta Asli
ye Ceza Mahkemesinin 14 . X I . 1952 gün ve 992 250 sayılı 
karan ile mahkûm edildiği 1 sene iki aylık hapis cezasının; ta
rih ve numaralarını zikrettiği raporlarla sabit olan tüberküloz 
hastalığı sebebiyle infazının geri bırakıldığını beyanla; bu sıhhi 
durumu ile, cezadan memul olan ıslah gayesinin kendisi için 
bahis mevzu olamıyacağına binaen; af talebinde bulunmalîta- 
dır.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin zimmeti
ne para geçirmek suçundan dolayı yapılan duruşması sonunda; 
sabit olan hareketine uygun Türk Ceza Kanununun 202 ve 80 
nci maddeleri gereğince; 1 sene iki ay hapis, bir sene memu
riyetten mahrumiyet cezasına ve 4 309 lira 37 kuruş ödemeye 
mahkûm edildiği ve bu hükmün Temyiz Mahkemesi 5 nci Ceza 
Dairesince de tasdik olunmak suretiyle katileştiği; hükümlü
nün müptelâ olduğu tüberküloz hastalığı sebebiyle cezasının 
infazının tehir edildiği para cezası için de İsparta İcra Memur
luğuna yazıldığı belirtilerek yapılan muamelelerde usul ve ka
nuna uymıyan bir cihet olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 42 nci 
maddesine göre beyan olunan mâlûliyet halinin takdiri hükü
mete ait bulunduğuna ve temsilcinin cezanın affını müstelzim 
bir cihet olmadığı yolundaki vâki izahatına nazaran; talep hak
kında tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

213 14 . X I I . 1954

1515/15]:] K a d i r  T e k i n .
C e d i t  M a h .  [lastaııe 
b a y ı n  X o .  1(5.
İ z m i t .

(Arzuhal hulâaası: A f  taJ<J)i hak
kında).

Müstedi: Bir kızı; 3 gün evinde alıkoyduğu isnadı ile Kocaeli 
Asliye Ceza Mahkemesince hakkında hüküm olunan 6 ay hapis 
cezasının, tüberkilos musabı olması itibariyle affını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Gülüzar Çınarı alaca
ğım diye kandırıp, kızhğım bozmaktan 6 ay hapse mahkûm edi
len müstedi baklandaki bu hüküm; temyiz edilmeksizin katileş
mesi üzerine; ilâm 2 . II . 1952 tarihinde müddeiumumiliğe tev
di edilmiş ise de; müptelâ bulunduğu tüberkilos hastalığı sebe
biyle verilen heyeti sıhhiye raporlarına istinaden infazın, 3 de
fa 6 şar ay ve son defa da 1 sene geri bırakılmış olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Beyan olunan mâlûliyet sebebiyle, mtis-
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Arzuhal Arzııhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

tedinin affı cihetine gidilip g-idilmemesi kej^iyeti, Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 42 nci maddesine tevfikan; Hükünietin takdi
rine taallûk etmekte bulunmasına ve temsilcinin; cezanın affı
nı mucip bir cihet olmadığı yolundaki vâki izahatına göre, talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediği
ne karar verildi.

Kai'ar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

214 14 . X I I . 1954

1668/1666

1678/1671

Karadağ. 
O z a  evi mahkûmları 
Denizli.

(). Faruk Meyvacı- 
oğhı.
Orduevi Cad. No. 39 
rıelibolu.

(Arzuhal hulâsa at 
lehi hah'kmda).

TJmumi af ia-

Müstediler : Bâzı sebep ve kayıtlar arz etmek suretiyle mah
kûmlar adına umumi af talebinde bulunmaktadırlar.

Adliye Vekâletinin cevabi yazılarında : Müracaatların umu
mi bir af kanunu çıkarılması talebini ihtiva etmekte bulunması 
itibariyle; bunun Büyük Meclisinin salâhiyeti cümlesinden ol
duğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Vâki talepler hakkında, encümenimizce 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

215 14. X I I . 1954

13415/12500 Şevket Erfan.
Sebze halinde No. 
de kâtip.
Vemis - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Meslekten ih
racı hakkındaki cczamn kahhnf- 
)nası ialehine dair).

Müstedi : 1943 yılında îstnbul Emniyet kadrosunda ko
miser muavini iken isnat olunan bir suçtan dolayı mahkûm 
edildiği bir ay hapis cezasını çekmiş olduğunu, ancak bu mah
kûmiyet sebebiyle hakkında ittihaz olunan meslekten ihra'j 
cezasının; Af Kanunu muvacehesinde tetkik olunup, kaldırıl
masını ve iadei memuriyet ettirilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında - Karakola getirilen 
çaknmış eşyadan bir çocuk arabasını evine götürmek sure
tiyle memuriyet nüfuzunu suiistimal eden müstedi hakkında 
mahkemece müttehaz; bir ay hapis ve üç ay memuriyetten mah
rumiyet hükmü üzerine; İstanbul Polis Divanmca meslekten 
ihracına karar verilerek bu kararın Emniyet Umum Müdür
lüğü İnzibat Meclisi ve Devlet Şûrasınca dahi itirazı ret o- 
lunmak suretiyle ketîleştiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : A f Kanunundan ve 1739 sayılı Yüksek 
Meclis kararından istifade edip edemiyeceği hususunun tâyin 
ve takdiri için ilgili vekâlete müracaatta muhtar bulunan mü -̂ 
tedinin vâki talebi hakkında da bu bakımdan encümenimizce
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Arzuhal Aızıılıal sahibinin
No. adı, soyadı vo adresi I m i c ü i i k ' ü  k a . ı - an  \<‘ ı ı c  ^<( 'hcp1i‘ iı N c r i l d i ğ i

tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.
Karar No. Kurar tarilı;

216 14 . x n  . 1954

1 7 9 9 / 1 7 9 7  K a d i r  İ s t a n b u llu .  
I9 H 2 / 1 9 7 H  ( \ ‘za ('vindc h ü k ü m l ü  

K a  vsori.

(Arzuhal hulâsam : Mahhûmiyeti- 
ni)i affı hakhmda).

Müstedi : Bir sirkat suçundan dolayı, Kayseri Sulh Ceza- 
Mahkemesince hakkında hükmolunan 57 aylık hapis cezasının 
muhakemesinin derdest bulunduğu sırada; uğradığı bir kazai 
ile her iki gözünden mahrum bir vaziyete düştüğünden af 
olunmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin vâki 
müracaatı üzerine; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 42 nci mad
desinde yazılı olduğaı şekilde ki, daimî maluliyeti adli tıp* 
mechsince tesbit edilmiş bulunduğundan cezasının ıskatı Baş
vekâlete yazılarak, mumaileyhin hükümlü bulunduğu cezadan 
gsri kalan 3 sene 11 ay 26 gün hapis ve 81 lay Emniyeti Umu
miye nezareti altında bulundurulma cezasının iskatına Vekiller 
Heyetince karar verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü Vekâlet cevabına göre; talep yerine 
getirilmiş olduğu anlaşıldığından Encümeni^mizce tâyini mua
meleye mahal görülmediğine varar verildi.

Karaı No. Karar tarihi

217 14 . X I I , 1954

21285/19777 Behçet Kü1ükeüü}>lu 
21791/2027;') Borsa civarı 

Özler Cad. No. .‘{K. 
Adarja.

(Arzuhal hulâsası : MesleMım çı- 
Ltınlması hakkmdaki lsianJ>)il Ba
rosu /Hsiplht Meclisi hararının 
l:al(lırıhnası hakkında).

Müstedi : Bâzı müevkillerinin vâki şikâyetleri üzerine İs
tanbul Barosu înzıbat Meclisince hakkında ittihaz olunan 26 .
I . 1942 tarihli meslekten ihraç kararının tamamen hissi ve indî 
bulunduğunu, zira :

Aynı şikâyetler dolayısiyle gıyabında cereyan eden muha
keme neticesinde; İstanbul Asliye 7 nci Ceza Mahkemesince ve
rilen ve bir sureti ilişik 16 . VIII . 1944 tarihli ve 411 sayılı 
kararla : İnzibat meclisinin kendisine atıf ve isnadettiği sui
istimal yerine aldığı işleri takip ve intacedememesi keyfiyeti
nin dosyasında bulunan raporlarına nazaran sıhhi mâzeretin- 
den ileri geldiği ve tagayyübettiği hakkındaki iddianın da gay- 
rivârit bulunduğu kabul edilerek, vâki ihmalinden dolayı para 
cezasına mahkûm edilip işbu mahkûmiyetinin de tecil edilmiş 
olduğunu belirterek hak ve adle uygun olan bu hüküm karşı
sında hukuki bir kıymet ve değer taşımıyan baro kararının 
kaldırılmasını istemektedir.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Encümen kai'arı vc ne sebepten verildiği

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : İstanbul’da avukat
lık yaptığı sırada müstedi hakkında; muhtelif şahıslar tarafın
dan yapılan şikâyetler üzerine; İstanbul Barosu Disiplin Mec
lisince 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 83 ncü maddesinin 5 
nci fıkrası mucibince meslekten çıkarılması ve yedindeki ruh
satnamenin geri alınmasına dair verilmiş olup, yüksek dereceli 
hâkim tarafından itiraz olunmaksızın vekâlete gönderilmiş bu
lunan bahis mevzuu baro kararının, müstedinin itirazı üzerine 
Baro haysiyet divanınca tetkika tâbi tutularak; müstedinin 
kararda isimleri açıklanan eşhasa ait dâvaları ikâme ve takibet- 
mediği ve iş sahiplerine ait evrakı da iade etmeksizin yazıhane
sini kapayıp savuştuğu ve alâkalıların müddeiumumiliğe vuku- 
bulan talepleri üzerine; yazıhanesinin açılarak bulunan evra
kın ilgililere verildiği, bir miras meselesinden dolayı yediadil 
tâyin edilmiş bulunması münasebetiyle tahsil ettiği 400 küsur 
lirayı vukubulan mütaaddit davetlere rağmen teslimi vezne et
mekten imtina eylediği anlaşılmakla; bu hareketleri avukatlık 
dürüstlüğü, vekar ve haysiyeti ve adâbı ile gayri kabili telif 
görüldüğünden 24 . XII . 1943 tarihli bir kararla ittifakla tas
dik edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Mezkûr inzibat meclis kararında da hulasaten : Mumai
leyh hakkında müddeiumumilikten muhavvel ve re’sen baroya 
yapılmış olan 13 şikâyet muhtevası ve alınan cevaplar açıklan
dıktan sonra; kendisini müdafaa etmesi için yapılan davetlere 
icabet etmemekle; kendisini müdafaa edecek kabiliyette bulun
madığı bu suretle taayyün eden ve filhakika şikâyetlerin doğ
ruluğunu kabul etmiş olan Avukat Kütükcüoğlu’nun; takibini 
deruhde ettiği bir dâvayı bir buçuk sene ikâme etmiyerek ve 
bunun zahire çıkmaması için de birçok hilelere tevessül etmek 
suretiyle avukatlık haysiyeti ile kabili telif bulunmıyan bir ha
rekete ictisar ettiği ve bu hareketinin baroya intikal etmemesi 
için tazminat vermek gibi çirkin bir vaziyete düştüğü sabit oldu
ğu deruhde eylediği birçok işleri yüz üstü bıraktığı ve birer su
retle müvekkillerini iğfal etmekle beraber; kendisine tevdi olu
nan evrak ve vesaiki baroya ve adliyeye bir gıına ihbarda bu- 
lunmıyarak kapattığı yazıhanesinde bırakarak İstanbul’dan 
uzaklaştığı yapılan tesbit ve taharriler neticesinde anlaşıldı
ğından; müvekillerinin emniyetini suiistimal eden bir şahsın 
Türk avukatlık camiasında bırakılmasına imkân görülemediği 
belirtilerek; şikâyetlerin teaddüdü ve vâki hareketlerin mes
lek için pek haysiyet şiken olması hususu teşdit sebebi addo
lunarak mumaileyhin 3499 sayılı Avukathk Kanununun 83 ncü 
maddesinin 5 ncı fıkrası mucibince meslekten çıkarılmasına ve 
ruhsatının geri alınmasına ittifakla karar yerilmiş olduğu.

Asliye Ceza Mahkemesinin bahis mevzuu kararında da; hu- 
lâsaten : Mumaileyhin Adana’ya kendi arzusu ile ve Vâkıflar 
İdaresi avukatı olarak geçmiş olmasına göre; müvekkillerine 
haber vermemek ve yedindeki evrakı teslim etmemek suretiyle
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Arzuhal Arznhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

işlediği suçta ihmal kasdı ile hareket ettiği ve bu bakımdan mü
dafaasının iltifata değer görülmediği, ancak hastalığı raporlarla 
sabit bulunması bakımından; ihmal ve terahinin bu hastalığın 
seyri içerisinde işlenmiş ve taaddüdetmiş bulunmasına binaen; 
8 madde halinde tesbit olunan ihmal suçlarında cezayi azaltıcı 
sebep olarak kabul edilip 230 ncu maddeye tevfikan her fiil için 
20 şer lira, içtimaen 160 lira ağır para cezasına çarptırılmasına 
ve bu cezasının teciline ve isnad olunan bir kısım suçlarından 
dolayı breaetine ve bir kısmı hakkında da karar ittihazına ma
hal olmadığına karar verilmiş bulunduğu görülmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabı ve baro inzibat meclisi
nin kararı ile, mevzuubahis mahkeme kararının istinadettiği es
babı mucibe muvacehesinde; Encümenimizce kabule şayan gö- 
rülmiyen talep hakkında bir muamele ifasına mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

218 14 . X I I . 1954

Reis 
A. F. Ağaoğlu

M. M. Yerine 
Kâtip 

S. Tokcr
Erzincan 

T. Şenocak
Kastamonu 

M. Â. Mühio

Malatya
A. Köroğlu

Mardin
B. Erdem

Samsun 
S. Çonoğlu

Seyhan 
S. Serçe

Sür d 
S. Bedük
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1023/1021 (i al ip Sönmez.
V a v e r ö r o n  k ö y ı n u h '.  
S i v r i h i s a r .

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası. : Ziraate elve
rişli olmıyatı arazmin d eriştiril
mesi hakkında).

Müstedi : Bulgaristan göçmenlerinden bulunduğunu iskânı
na tahsis edilen arazinin iki parça halinde olduğunu ve 34 dö
nümlük kısmının ise ziraate elverişsiz bulunduğunu beyanla bu 
kısmın kendisinden alınıp diğer topraklarının yanından veya 
başka bir yerden arazi verilmesini istemektedir.

Devlet Veldiliğinin cevabi yazısında : Müstedinin daha önce 
Vekâlete verdiği bu dilekçesinin kopyesi olan tarihsiz istidası 
üzerine gerekli işlemin yapılması ve neticenin ilgilisine tebliği 
hususu 16 . VIII . 1054 tarih ve 3201 32602 sayı ile Eskişehir 
Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği dü-5ünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekillik cevabına 
göre bu hususta Encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

219 22 . X I I . 1954

L2641 Hüseyin Koç. 
Çarşıl)a§ı Mah. 
No. 18.
Zara - Sivas.

(Arzuhal hulâsası : Kazadan do
layı tazminat veya aylıl' verilmesi 
hakkında).

Müstedi : Divriği Demir Maden İşletmesinde iken bir kaza 
neticesinde bir gözünü tamamen diğerini de kısmen kaybetmiş 
olduğundan bahisle kendisine aylık bağlanmasını veya tazmi
nat verilmesini istemektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : 4772 sayılı İş Ka
zaları ile Meslek HastalıMarı Kanununun meriyete girmesinden 
önce bir iş kazası neticesinde gözlerinden yaralanan müstedinin 
çalıştığı müessesece hastaneye yatırılarak tedavi yapılmış ve 
29 . V . 1943 tarihinde 500 lira tazminat ödenmiş ve mezimr ka
nunun yürürlüğe girme tarihinden önce vukubulan kaza için 
İşçi Sigortaları Kurumunca mumaileyhe aylık bağlanamadığı ve 
hafif bir işte çalıştırılması imkânları düşünülmüş ise de sağlık 
durumu muvacehesinde buna da imkân görülmemiş olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta Encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

220 22 . X I I . 1954



30 —

8 5 7 6 / 1 2 ^ 4 2  tbralıiın B ilA ıı.
M a h a l lî  idarch'i- 
k o n t r o lö r ü .
(Jorıım .

Arzuhal  Arzuluıl  sjıhibiııin
X»). adı,  soyad ı  ve adresi J'jiıcünH'iı kai ' . ın ve ııc sebepten \'erildij>i

(Arzuhal. Iınin.sast ; Maaşının ariı- 
nhnası hakkında). .

Müstedi : Hiçbir suretle üst memurun kendisinden aşağı sı
rada bulunan diğer bir’memurdan noksan kadro maaşlı olamı- 
yacağından ve bu hususta Devlet Şûrasına açmış olduğu dâva
sının reddedildiğinden bahisle tatbik edilen bu usulsüz muame
lenin ıslahını ve kontrollük maaşının da 40 liraya çıkanimasına 
karar verilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 35 lira
lık kadro maaşının 40 liraya çıkarılması hakkındaki müracaatı 
Genel Meclisçe tetkik edilerek reddedildiği ve bu hususta mür-- 
tedinin ayrıca Devlet Şûrasına açtığı idari dâvasının da (yapı
lan muamelede bir kanunsuzluk olmadığı cihetle) 29 . XII . 1951 
tarihinde reddedilmiş bulunduğu ve müstedinin terfi müddetini 
de 27 . IX . 1951 tarihinde doldurduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağ
lanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında Encümenimizce tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

221 22 . X I I . 1954

13577/12643 Hacer Kuloğlu. 
17634/16426 Mahmudiye Malı.

159. So. No. 87. 
Mersin.

(Arzuhal hulâsası : Maden kaçak- 
cjhğ'i hakkında ihbar rc şikâyet).

Müstedi : Develi kazasında ihbar eylediği maden sahibi Sab- 
ri Öncü namındaki şahıs tarafından çinko madeni diye raporu 
alınan volfiram madeni sevk edildiğini evvelce mütaaddit ma
kamlara ve Cumhurbaşkanlığına yaptığı ihbar üzerine muvak
kat bir zaman için sevkiyattan sarfınazar edildiği halde bu defa 
Mersin devlet iskele ve ambarı önünde Holânda vapuruna yük
lenmek üzere bin tonu mütecaviz mezkûr maden yığınlarını gör
düğünü ve keyfiyeti İçel Vâliliğine ihbar etmiş olduğunu ve bu 
çevherin çinko cevheri diye Avrupa’ya sevkı keyfiyeti memle
kete zarar iras edeceği gibi ton da 200 lira resim hâzinenin za
rarı olduğunu bu bapta vilâyet ve Maliye Vekâletine yaptığı 
müteaddit ihbarlarının semeresiz kaldığını beyanla bu kaçakçı
lığın önlenmesini ve kanuni hakkı olan %  30 ihbar ikramiyesi
nin verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr ihbaratın Ve
kâlet Başmüfettişliğince İçel’de yapılan tetkikatta ve gerek‘ih
bara mevzuu teşldl eden cevherlerden alınmış olup mühürlü tor
balar içinde muhafaza edilen nümunelerin İstanbul Teknik Üni
versitesince yaptınlan tahlilinde zikri geçen maddelerin terki
binde eser miktarında dahi volfiram bulunmadığı ve evvelce 
Maden Tetkik ve Arama tarafından yapılan tahlilin doğru bu
lunduğu ve muhbirin iddiasının katiyen vârit ve hakikate uy- 
gfun olmadığı tesbit edilmiş ve her hangi bir ikramiyenin bahis
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lOııcüıiKii l<aran \c ik ' s('l)c[)t('iı v('ril(liği

mevzuu olamıyacağı ve keyfiyetin müstediye tebliğ olunmuş bu
lunduğu bildirilmektedir.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi ta
rafından muhtelif makamlara bu meyanda sayın Cumhurbaşka
nına gönderilen dilekçelere Kayseri vilâyeti dâhilindeki Sabri 
Öncüye ait işletme ruhsatnamesi sahasından çinko cevheri namı 
altında volfiram çıkarılıp sevk olunduğu ihbar edilmiş bu ihbar 
üzerine yaptırılan tahkikat ve tahliller neticesinde ihbarın varit 
daladığı ve Sabri Öncü tarafından çıkarılan çinkonun volfiramı 
ihtiva etmediği anlaşılmış ve keyfiyet bu suretle Cumhurbaş
kanlığı Genel Kâtipliğine de arz edilmiş olduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Vâki ihbardan dolayı haiz oldukları yet
kiye binaen lâzımgelen tahkikatı yapmış olan vekâletlerin yu
karıya alınan cevaplarına göre bu bapta Encümenimizce tâyini 
muameloj'^e mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

222 22 . X I I . 1954

l-'îoTcS/12044 Mohiııol.
Kski .C a m i  imanı \ 
lıatil)i.
Başk«]<>.

fArzuhal hulâsası: Eski vazifesi
ne idde edilmesi ve ı/apılan hnk- 
sizh^ıv izalesi hakkında).

Müstedi : 60 lira ücretle Başkale kazası Çarşı camii imam 
vc hatipliğine tâyin edilerek çahşmakta ve daha evvel de buı 
vazifeyi fahri olarak ifa etmekte iken Hakkâri Müftülüğünde 
açılan imtihana icabet etmediğinden dolayı Diyanet İşleri Ri- 
yasetince vazifesine nihayet verilerek yerine başkasının tâyin 
edilmiş olması hakkaniyete uygoın olmadığından bahsile bu 
haksızlığın izalesini ve vazifesine iadesini istemektedir.

Başvekâletin ' cevabi yazısında : Dilekçinin evvelce her 
nasılsa imtihansız olarak tâ; în olunduğu anlaşılmış ve kendi 
arzu V3 talebiyle Hakkâri BTüftülüğündeki müsabaka imtiha
nına iştirak etmiyeceğini 12 . XI . 1951 tarihli dilekçesiyle bil
dirilmiş olduğundan diğer tâlip ve imtihanda ispatı ehliyet 
eden İhsan Yıldırımın tâyin edilmiş olduğu ve bu sebeple 
müstedinin iddiasının vârit görülmemiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Başvekâletin yukarıya alınan cevabına 
göre bu hususta Komisyonumuzca tâyini muameleye mahal' 
olmadığına lîarar verildi.

Karar No. Karar tarihi

228 22 . X I I . 1954



13581/12647 A li Bozok.
Saatli köyünde. 
Yerköy - Şefaatli 
Yozfîad.

Arzuhal Ar/Aihal sahihinin
No. adı, soyadı ve adresi

32

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril
mesi hakkında).

Müstedi : 5098 sa3nlı Kanunun neşri üzerine serbest kalarak 
Yerköy kazasının Kediler köyüne yerleştiğini verilen toprakla
rın ellerinden alınarak göçmenlere verildiğini ve esasen topra
ğa muhtaç çiftçilerden olduğunu beyanla bir an evvel toprak 
verilmek suretiyle yerleştirilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedi ve arkadaş- 
lannın eşkıya Kara Haydar oğulları çetesine mensubiyetleri do- 
layısiyle nakle tâbi tutularak Sandıklı kazasına sevk edildik
leri ve 5098 sayılı Kanunun neşri üzerine serbest kalan ve aşi
ret halinde yaşıyan ve ana dilleri kürtçe olan müstedi ve arka
daşlarının tekrar Yerköy kazasının Saatli köyüne gelerek yer
leştikleri hayvancılık ve ziraatçilik yapmak suretiyle maişetini 
temin ettikleri, müstedinin işgali altında bulunan Hâzineye ait 
topraklardan bir kısmı 1950 yıhnda bu köye gelen göçmenlere 
tahsis ve tescil edilmiş ise de halen bu köyde Hâzineye ait çok 
toprak bulunduğu ve bu kişilerin 4753 sayıh Kanunun bu köyde 
uygulandığı sırada miistediye ve arkadaşlarının da umum me- 
yanmda durumlarının göz önünde tutulacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekillik cevabı
na göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

224 ' 22. X I I . 1954

20766/19304 Abdülkadir 
13582/126-18 Zanıantılı.

Zootekni mütehassısı 
Kayseri - Sivas.

(Arzuhal hulâsası : Maaşının 90 
liraya çıkarılması hakkında).

Müstedi : 1929 yılında Yüksek Baytar Mektebinden mezun 
olduğunu ve arkadaşlarının maaşları diğer vekâletlerde 12 nci 
derece 30 liradan başlamış ve kendisinin de böyle olması lâzım- 
gelirken mensup bulunduğu Ziraat Vekâletince 22 lira maaşla
14 ncü dereceden başlattırılmış olması mağduriyetini mucip bu
lunmuş ve halen 70 liraya terfi ettirilmiş olduğundan bahisle 
maaşının 90 lira üzerinden muamele yapılmasını ve vaktiyle ya
pılmış olan bu hatanın tashih edilmesini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Vekâlet 
üçüncü sınıf müfettişliğine ve ücretten maaşa nakli dolayısiyle 
60 liralık kadroda 50 lira ile tâyini yapılmış ve 60 liraya 
27 . X . 1945 tarihinde terfi yapıldıktan sonra çalışmaları mem
nuniyet verici görülmediğinden 70 liraya terfi 7 . IV . 1951 ta
rihinde yapılmış ve mumaileyhin intibakında mevzuata aykırı 
bir cihet görülememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu-
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ArztıliHİ Ajy.uhal sahihinin

Xo. adı. soyadı vo ndrosi lOncüınm kaı-ai’i vv nt' verildiği

ğımdan bu hususta Encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

225 22 . X I I . 1954

•^024;)/!8882 Hüstoın Kdu;. (Arzuhal hulâsası : Karısı Emi-
Y('ni Asnıaallı l\ah tu 'nin j/vrda iadesi hah'kında).
v(\si No. 1.'?.
. 1 Müstedi : Ticaret Atesesi Nail Artuner’in nezdinde çalışanAdapazarı. , „  . , . ' . ^karısı Emme nuı rızası hilafına Amerika’ya götürdüğünden

bahisle memlekete iadesini veya kendisinin de oraya aldırılma-
sını istemektedir.

Hariciye Vekâletinin cevabi ya;^ısında : Vaşing-ton Büyük 
Elçiliğinden alınan cevabi yazıda, müstedinin karısı Emine’nin 
Nevyork Başkonsolosluğuna davet edilerek ifadesinin alındığı, 
bu ifadeyi tesbit eden bir örneği ilişik zabıtta görüleceği veç
hile mezburenin Nail .Artuner’in yanma kendi rızasiyle girdiği
ni kocasından ayrılmak için mahkemeye müracaat etmek üzere 
bulunduğunu ve kocasına dönmek istemediğini beyan ettiği ve 
keyfiyetin müstediye tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
j’.öre bu hususta Encüınenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına müstedinin kanunu medeni hükümleri dairesinde mah
kemeye müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karaı tarih?

226 22 . X I I . 1954

;\l('hni(‘l l ’azaroğlu. (Arzuhal ^nıJâsası : Amcazadesi
!>4r)/28 \’ ('1('rin('i' Veteriner (''steğnıen Salih'in vazi-
nsteğnıcn Sa lih  l*a- /> nıâlftlü olduğuna dair).

/aıo^ln \asisi. Müseıdi : Vesayeti altında bulunan amcazadesi Veteriner
Üsteğmen Salih Pazaroğlu vazifede bulunduğu sırada asabi ve 
akli muvazenesi bozulması yüzünden raporla bilâmüddet vazi
feden ayrılmış ve mumaileyhin kendisine bakacak bir kudrette 
olmadığından mal ve mülkü de bulunmadığın'dan vazifede 
iken bu hastalığa tutulmuş olduğundan bah ’̂ le tekrar muayene 
ettirilip iyi olmadığı takdirde vazife mâlûUi olarak daimî bir 
maaş bağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
yeğeni bulunan Veteriner Üsteğmen Salih Pazaroğlu vazifede 
bulunduğu sırada rahatsızlanmış tedavisi için Gülhane Askerî 
Hastanesine yatırılmış ve neticede 6 ay hava tebdili verilmiş bu 
müddetin hitamında tekrar muayene edilmiş askerlik yapamaz 
diye Diyarbakır Askerî Hastanesinden verilen rapor üzerine 
ordu ile ilişiği kesilmiş ve 15 seneyi ikmal etmediği için 5434. 
sayılı Kanun ^reğince toptan ödeme yapılarak 2 218 lira
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No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Eneünu'iı karan ve ne sel)epten verildiği

74 kuruşun da mahkeme karariyle vasisi bulunan amcamı müs- 
tediye Emekli Sandığı tarafından ödenmiş olduğu ve adı geçe
nin Emekli Sandığı Sağlık Kurulunca -ırızasımn vazifeden 
doğan hastalık olmadığından malûllük ahkâmının uygulanma
sına imkân olmadığı kararı verilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına mâlûliyet iddia
sında ısrar edildiği takdirde kaza merciine müracaatta muhta
riyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

227 22 . X I I . 1954

13585/12651 Mehmet Ozel.
(Jrlıaniye Malı. 
Kumla (Jad. No. 13‘). 
(temlik.

(Arzuhal hulâsası: Arazi ve zey
tinlik verilmesi hakkında).

Müstedi : Romanya muhacirlerinden olduğunu 1927 senesinde 
babası ve diğer efradı ailesiyle birlikte yurda gelerek Eski-’ 
şehir’e gittiklerini babasının burada bir inşaatta kazaen düşüp 
ölmesiyle tamamen bakımsız kaldıklarını ve çok küçük yaştîi 
bulundukları cihetle iskân haklarını taldbedemediklerini be 
yanla halen ikamet eyledikleri Gemlik kazasında kendilerine 
arazi ve zeytinlik verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedinin 885 sayılı 
tskân Kanununun 12 nci maddesiyle konulan süre içerisinde 
iskân dileğinde bulunmadığı anlaşılmış ve >̂u müddet içerisinde 
müracaatta bulunmıyan göçmenlerin iskân haklanın kaybede 
çeklerinin, kanunun sarih hükümleri iktizasından bulunmuş <ve 
bu vaziyet karşısında müstedinin iskânına kanunen imkân gö
rülememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karaı 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

228 22 . X I I . 1954

13587/12653 Abdürrahiın 
15118/14117 Sıeakdemir.

Venidindoğrıı Mah. 
İkinci So. No. 23. 
Babaeski.

(Arzuhal hulâsası: îşgalindek'i 
arazinin elinden alınmaması ve 
arazi istihkakının verilmesi hak
kında).

Müstedi : Komanya Mübadil muhacirlerirden olup kendisi
ne 300 metre arsa üzerine inşa edilen bir ev verilip arazilerinin 
verilmediğini ve evinin arsası bitişiğinde Hâzineye ait 200 met
re bir yeri 1941 yılında arsasına ilâve ederek fidan dikmek su
retiyle bahçe haline getirdiği halde bu yerin bu kere göçmenle
re verilmek istenildiğinden bahsile arazi istihkakının verilmesi
ni ve işgalindeki yerin de elinden alınmamasını istemektedir.
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13 5 92 /12 658  İ b r a  İlim E r t e m .
lOski atlı  talisi İdil i‘i. 
D i v a n  M a lı .  N o .  2.
( lördos.

^^̂ ökdün Köyü
Muhtarı,
H a f i k .

135!.l/]2nr,7

Devlet Vekilliğinin cevaM yazısında : Müstediye iskân sıra
sında üç parça da 30 dekar arazi verilmiş ise de buna ait tahsis 
ve temlik evrakının bulunmadığı halen işĝ ali altındaki arazile
rin kendisine temliki için 10 Numaralı Toprak Komisyonuna ya
zıldığı ve füzulen işgali altında bulunan 200 metre karelik ye
rin de iddia etiği gibi bahçe haline getirilmiş olmadığı ve bu 
yerin yeni gelen Bulgaristan göçmenlerinden bir aileye yapı
lacak ev için arsa olarak tahsis edilmiş bulunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

229 22 . X I I . 1954

( A r z u h a l  l t u l ( u s < ( s }  :  h ' m e k l i  k e s t 

i n  J : h ' n n i n  ( j c r i ı u  r i h n e s i  h a h l n n d a -  

l,'>' m n ( i m v l c d ( n  s i l ; û \ ı c f ) .

Müstedi : EmeMi keseneklerinin geriverilmesine mütaallik 
işlemin 1950 senesinden beri intaç edilmediğinden ve bu husus
ta Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü yazılarının cevaplandırıl
madığından şikâyetle gereken muamelenin verdirilmesine delâ
let buyurulma.sını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazıcında : Müstedinin mahallin
den celbedilen hizmet cetvelleri hatalı olarak tanzim edilmiş ol
duğundan mütaaddit defa mahalline iade edilmiş ve borçlan
madan mütevelit tahsisatla ücretlerinden kesilen %  5 lerle kar
şılığının Emekli Sandığından geri alınarak Hâzineye irat kay
dının temini Manisa Valiliğine gönderilmiş ve neticesi müstenıir- 
ren takibedildiği gibi Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün bu 
husustaki yazılarına da gerekli cevaplar verilmiş ve müstedinin 
isteği üzerine tesis olunan muameleden dolayı bir gıina gecikme 
vukubulmamış ve mumaileyhin beyanatının hilâfı hakikat bu
lunmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarda alınan cevabına göre 
bu hususta encümenimizce tâyini* muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

230 22 . X I I . 1954

(Arzuhal hulâsası: Kaza idare ku
rulu kararının köye tehliğ eâihne- 
(lifjlvrlrn nkâyet).

Müstediler : Köyleri sınırının tesbiti hususunda verilen ka
za idare kurulu kararının usulen köye tebliğ edilmeksizin ta-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

36

l'jnoiiüu'u kai'fin \c ne s(‘l)0])t('iı verildiği

^uya tescili cihetine gidildiğinden şikâyetle mezkûr karariîi 
köyün şahsiyeti mâneviyesine izafeten kendilerine tebliğ- edil
mesini ve yanlış tebligat yapan memurun cezalandırılmasını 
istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin köy 
sınırlarının tesbiti için kaza, idare kurulunca verilen kararın 
zühulen taraflara tebliğ edilmediği anlaşıldığından bahis mev
zuu karar suretinin muhtar Paşa Bulut’a tebliğ edilmek su
retiyle Devlet Şûrasına mezkûr karara itirazen vâki müracaa
tının sağlandığı, açılan bu idari dâva üzerine verilecek karara 
göre işlem yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olan istek 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
müstedilerin cezalandırılmasını istedikleri memur hakkında 
usulü dairesinde ait olduğu makama müracaatta muhtariyet
lerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

231 22 . X I I . 1954

i:m 3/126r)<) Mehm-.'t Bİİr İji.
K ı s a n t a  k ö y ü n d e  
H a v b u r l .

( ( Arzuhal Indâsası : (Uttırimonlnıl 
)H( i ru kât Dİ te vziin d d: i ı/olsnzlul:- 
tan şihâyi'f).

Müstedi : Bayburt’un Kısanta köyüne 1926 yılında yerleş
tirilerek iskân edildiğini ve bu köyde vaktiyle yapılmış olan 
tevziattaki haksızlıkların ıslahiyle bâzı şahısların tapularında
ki fazlalıkların tevzi harici kalmış olduğundan bahsile bu yer
lerin de tevzie tâbi tutularak mağduriyetinin telâfisine delâlet 
buyurulmasını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Müstedinin halen muhacir 
ve mültecilikle bir ilgisi bulunmadığına ve şahıslar adına ta
puya bağlanmış yerlerin mahkeme kararı olmadıkça bozulma
sına imkân olmadığına göre idareten yapılacak bir işlem gö
rülmediği ve şagiller elinde bulunan ve tevzi harici kalmış 
olan hazine yerleri var ise bu kazada Toprak Kanunu uygu
lanıncaya kadar Mâliyece muhtaç çiftçilere kiraya verilmesi 
lüzumu Gümüşane Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Başvekâlet cevabına göre vâki istek 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

232 22 . X I I . 1954
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11 ill)c'1 tt‘iı k(')yüiHİ(

l-'M!)!)/12()(ir) [laındo l^'dicr.  ̂ ( A r z u h a l  h u l â s a s ı :  İ ' r c f ı n e  ç i f t l i -

Ov('vsi köyünde. ği l a r a f n i d a n  a r a z i l e r i ı r h t  r l l e r h } -

\'ii'<ııış('hiı-. ( 1(11 ( i h ) u l / ğ n ı d a j ı  ş i k â f / e t ) .

-135!)M/ı,2(U;4 v\l)ct Ko:̂ aı-. Müstediler ; Ecdatlarından intikal eden topraklarının Ur-
Kaıial k()yiiîid(‘. fa ’daki Ceylâpınarı Devlet Üretme Çiftliği tarafından ellerin-
\'ifaıuş('lıiı-. den alındığını, ve kendilerine arazi ayrılmadığını ve köylerin-

i M I I den çıkarmaya icbar edildiklerini beyanla iskân edilecek yerle-'•>•>!*ı/12<)().5 İlahi Tursan. . . ’ . . , , . .
rının tpsbıt edilmesini ve oulımacak bir formülle arazı tahsis
edilmesini istemektedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin Ceylân-
Halim < )l<;<‘r. pınarı Devlet Üretme Çiftliğinin tapulu topraklarına tecavüz
ilırii(‘ll<'s krjyütıdc. ettikleri ve bu yüzden Viranşehir Kaymakamlığınca m en’i mü-

dahale kararı alındığı, iddialarının tamamen asılsız bir şikâyet
r îiOT simli Klvcıir olduğu ve müstedilerin sadece bu araziyi namlarına tescil et-

, tirmek maksadiyle tertiplenmiş bir rol olduğu Urfa Valiliği-Ov(‘v,sı kovımdc.  ̂ ı . o o
... nin 1. V I I I . 1952 tarihli yazılarında acıklanmakta bulunduğu\ ıi'aıı.'̂ (‘lm'. ■

bildirilmektedir.
•U)0()/i2G{U) Sciman Klvcı ınc/. Gereği düşünüldü : Kaza merciince tetkiki lâzımgelen istek

( )v('ysi küyüııd('. hakkında encümeniniizce tâyini muameleye mahal olmadığına
\'ii'aıiî (̂‘lıiı-. karar verildi.

/ ı«)fuo rn Karar No. Karar tarihi» 1  ̂ usul Taş ve ar.
C(‘yl;nıi)inaı-.
Viraıışohiı-. 233 22 . X I I . 1954

 ̂ 1 2 0 7 1  Ah'lımct Ş a h in  ı . \ r z ) i h a l  h u l â s a s i  :  K i i  f i l  e r i n d e k i

I478(j  v(' ;u- h a z i m  ( i r a z i s i ı ı i n  k <  ) i d i l e r i t ı e  d a f / t -

 ̂ >7.)(j/147,)0 I )(M't'k(")vü h h n a s ı  h a k k ı n d a ) .

'■^">01/T;}r)l(» Âiu^ta Alalı
Müstediler : Köylerindeki Hazine arazisinin şagilleri tarafın

dan satılmakta olduğundan bahsile bu yerlerin kendilerine dağı
tılması için 33 numaralı Toprak Komisyonuna emir verilmesini 
istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Müstedilerin köyünün 1952 
yılı çalışma programına alınması hususu 33 numaralı Toprak 
Komisyonu başkanlığına yazılmış ve komisyonca da bu köyün 
programa alınmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Başvekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

234 22 . X I I . 1954
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13611/12fi74 Mustafa Akscy.
Belediye altnıda 
berber.
Akhisar.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Dâvalarının 
hirlestinlmcmesinden şikâyet).

Müstedi : Borçlu bulunduğu şahıs borcunu kendisine ver
meden alacağı evini bedelsiz olarak ipotek senedini icraya koy
muş ve merci mahkemesince de aleyhine karar verilmiş ve ta
rafından açılan senet iptali ve alacak dâvaları devam etmekte 
ve bu dâvalar mercice birleştirilmesi kanini bulunmuş iken 
nazara alınmamış olduğundan bahis ve şikâyetle bu bapta Ad
liye Vekâletinde mevcut bulunan dosyasının celp ve tetkik 
edilerek zararının önlenmesini ve adaletin tecellisi için açılan 
dâvalarının mezkûr dosya ile birleştirilmesinin temin buyurul- 
masını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyet konusu yapı
lan iş Vekâletçe evvelce incelenmiş ve bu incelemeler sonunda 
müşteki aleyhine Manisa îcra Tetkik merciine verilen karar 
Temyiz tetkikatmdan geçerek kesinleşmis bulunmasına ve müs
tedi tarafından acılan abcak ve iptali senet dâvalarının Akhisar 
Asliye Hukuk Mahkemesince yargılanmakt ı olmasına göre bu 
hususlar da Vekâletçe idareten yapılacak işlem olmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin dâvalarından Vekâlette 
bulunan dosyasının kaza merciince incelenip karara bağlanmış 
ve kesinleşmiş ve diğer senet iptali ve alâcak dâvalarının da 
keza kaza merciince yargılanmakta bulunmuş olmasına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

235 22 . X I I . 1954

3()18/1267r) Şiıuısi A y t o p r a k .  
i n  1 1 1  A t i k v a l i d e  ÎMalı.

Çavuı^der(' Cad.
N o .  1 4 7 .
t^sküdaı- - lstaıı})iıl.

(Arzuhal hulâsası: Eski hizmet 
mnddctlfrinin nazara alınarak ma
aşının artırılması hakkında).

Müstedi : Şirketi Hayriyenin Hükümete geçmesinden evvel 
emekliye ayrılmış ve 5361 sayılı Kanunla şirket idaresince teka
üt edilmiş memurların Devlete intikalinin kabuliyle Devlet me
murları hukuk ve vecibelerini iktisabetmiş bulunduğundan bah- 
sils Emniyeti Umumiyede ve yedek subaylıkta geçen hizmet 
müddetlerinin ve mâlûlliik derecesinin npzara alınarak maaşı
nın bu şekilde tezyidini istemektedir.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında : 
Müstedinin asker ve emniyeti umumiyede geçen hizmetleri 5434 
sayılı Kanun gereğince Sandığa devredilmesi hususu Kara 
Kuvvetleri Komutanlığından istenilmis ise de henüz muamelesi 
ikmal edilmediği V3 keyfiyetin ıslahı için ilgili dairelerle mu
habere yapıldığı cihetle mumaileyh hakkında Yönetim Kurulun
ca bir karar verilmediği, devir işi Sandıkça takibedilmekte
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13615/12()78 Alohnu't Akay. 
I^irv2/16887 Zafoı- iMah. 42 ıici 

Ifi27/l(i2r) So. No. 2S.
Aydın.

1361«/i 2679 İsmail Çelik.
Kurtuluş Mah. Ak- 
yol Cad. No. 98. 
Tire - tzmir.

olup bu muamele neticelendiğinde gerekli ödemenin derhal ya
pılacağı bu itibarla maaşlı hizmetlerinden dolayı mezkûr kanun 
gereğince muamele yapılacağından Şirketi tlayriyede geçen 
hizmetleri için bağlanan emekli aylığına ilâvesi mümkün bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin durumunu tetkik etmiş olan 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 
muameleden bir kısmı mumaileyh aleyhinde tecelli ettiği tak
dirde bu kısma müteveccih itiraz veya dâva hakkını kullan
makta muhtar olmak üzere vâki isteği hakkında bu itibarla 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

236 22 . X I I . 1954

(ArsuhdI hulâsası : 200 livabk ka
nuni arazi isfihkahınpı vfrilmedi- 
ği haklnnria).

Müstedi : 6 ncı sınıf askerî mâlûl olduğu halde 200 liralık 
kanuni arazi istihkakının verilmediğinden bahsile bu arazinin 
Germencik kazasında kadastro fazlası çıkan metrukâttan veril
mesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Müstedinin dilek ve duru
munun 551 sayılı Kanunun ve Maliye Vekâletinin bu hususa 
mütaallik 722 sayılı genelgesine göre incelenerek kanuni gereği
nin yapılması ve neticeden müstediye de bilgi verilmesi hususu
nun Aydın Vâliliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Başvekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında Encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

237 22 . X I I . 1954

(Arzuhal hulâsası : 18 gün ceza
< rinde haksız olarak mevkuf kal
dığından şikâyet).

Müstedi : Askerlik görevini yapmakta iken hududu geçen 
iki İran devriye erinin durmaları ihtarına ateşle mukabele etme
leri üzerine yapılan müsademe neticesinde bunlardan birinin ya
ralanıp öldüğü ve terhisinden sonra tevkif edilerek Ağrı’ya 
sevk ve 18 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldığını 
ve bu hâdisede kendisine haksız muamele yapanlar hakkında 
Adliye Vekâletine şikâyet ettiği halde bir netice alamadığını be
yanla hakkının aranılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin asker bu-
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lunduğu sırada Iranlı eri öldürmesinden dolayı verilen tevkif 
kararına müsteniden Tire’de yakalanarak Ağrı’ya sevk ve sor- 
g-usu yapıldıktan sonra serbest bırakıldığı ve mumaileyhin du
ruşması sonunda hâdisenin müdafai nefis maksadına matuf ol
duğu kabul edilerek 29 . V . 1952 tarihinde beraetine hüküm ve
rildiği ve bu hükmün de kesinleştiği ve mahkemece yapılan iş
lemlerde kanuna uymıyan bir cihet görülmediği bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta En- 
cümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

238 22 . X I I . 1954

13617/12680 Yusuf özyaşar.
Alaybeyi Mah. Kara
yılan Cad. No. 21. 
Gazianteb.

(Arzuhal Jndâsası : Arsastmn i f 
razına müsaade edilmediğinden 
■şikâyet).

Müstedi : Malik ve mutasarrıfı bulunduğu arsanın ifrazına 
belediyece müsaade edilmediğinden şikâyetle bu arsa üzerine ev 
yaptırmak üzere ifrasına müsaade edilmesi hususuna delâlet bu- 
3nırulmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Belediyece Bahçeli- 
evler tipinde ev yaptırılmak üzere parsellenerek halka satılan ve 
bu mey anda müstedi tarafından satın alınan arsa haddizatında 
350 m. olup iki binayı istiabedecek büyüklükte olmadığından 
dileğinin yerine getirilmesine imkân olmadığı ve keyfiyetin müş
tekiye tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında Encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

239 22 . X I I . 1954

13618/12681 M. Nedim Argını.
Gümrük Cad. Terzi 
İbrahim Boyraz 
eliyle.
Gazianteb.

(Arzuhal huhhası : İ'cretinin ve
rilmesi hakkmda).

Müstedi : tş ve İşçi Bulma Kurumu Gazianteb ajanlığın
da Takip Memuru olarak çalıştığı müddete ait ücretlerinin ve
rilmediğinden bahsile 55 günlük ücret hakkının verilmesini 
istemekttdir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında ; Müstedinin Gazi
anteb ajanlığında bir vazifeye tâyini için Kurum Müdürlüğüne 
müracaat ettiği, lüzumlu bedgelerinin tetkiki neticesinde lise 
mezunu olmadığı ve askerî bir suçtan dolayı bir sene müddetle 
hapis cezası aldığı anlaşıldığından tâyini uygnm g'örülmiyerek
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belgelerinin iade edildiği ve mumaileyhin mezkûr Kurumoa 
her hangi bir vazifeye tâyin edilmemiş olduğundan bip ücret 
verilmesine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza mtrciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce tâpni muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

240 22 . X I I . 1954

13620/12683 İbrahim özcaıı ve ar. 
'fiağeılar.
Turgutlu.

(A rz u h al  hulâsası : Yani  a(^üacak 
k v i d i l e rm  %  3 fai z ve sene vâ-  
(İt İtin ki’ iulilerini tl< teşmil edil- 
ın(si  l ı a k l n i ( h ı ) .

Müstediler : Son zamanlarda hüküm süren soğuklar yüzün
den mahsullerinin %  90 mm hasar görmüş olması dolayısiyle 
malî vaziyetleri bozularak fena duruma düşmüş olduklarından 
bahsile bütün borçlarının on sene müddetle tecilini ve yeni açı
lacak kredilerin de %  3 ve beş senelik vâde ile açılmasını ve te
cilin 1951 yılında aynı âkibete uğramış bulunan bağcılara da 
teşmilini istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin bütün 
vergilerinin 10 sene müddetle tecil edilmesi hakkmdaki taleple
rinin tervicine imkân olmadığı, don hâdisesinden zarar gören 
bağcıların banka ve kooperatiflere olan borçları il idare kuru
lu karariyle tecil edilmiş ve kredi hakkmdaki talepleri de ilgisi 
dolayısiyle İktisat ve Ticaret Vekâletine yazılmış olduğu bildi
rilmektedir.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Kanuni 
nispette hasar gören müstahsılların mevcut borçlarınm tecili 
cihetine gidilmesi ve çevirme mevzuundaki kredi ihtiyaçlarınm 
da derhal karşılanması, hasar sebebiyle de birkaç yılhk bakma 
ve verimlendirme ameliyelerine ihtiyaç gösteren bağlar varsa 
bunlar hakkında da gerekli kredinin açılması hususunun ince
lenmesi için her müstahsil hakkmda ayrı ayrı malûmat veril
mesi lüzumunun Ziraat Bankası Umum Müdürlüğü tarafından 
mahallî ajansma yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alınan vekâletler cevabma- gö
re vâki istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

241 22. X I I . 1964
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i:U)22/12()8r) M e l i h a  S a n k a y a .
r r h ı  İskelesi M e k t e p  
S(». N o .  4.
İ z m i r .

Arzulıaİ Ar/.ııhal sahihinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal lıulâmsı : Valani liizvıet 
tertibinden ayhk hağlanvıom hak- 
kmda).

Müstedi : İki çocuğu ile sefalet ve perişan bir durumda 
olduğundan bahsile babası Birinci Dönem Biga Mebusu Ham- 
di’den 5269 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mahallinden celp 
olunan nüfus kayıt örneklerinde dilekçinin 1 . 1 .1949 tarihin
de yürürlüğe giren 5269 sayılı Kanundan evvel evlenmiş oldu
ğu anlaşıldığından mumaileyhanın mezkûr kanunun 2 nci 
maddesi hükmünden faydalandırılmasına ve dolayısiyle aylık 
bağlanmasına imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına, di
lekçinin iddiasında ısrar ettiği takdirde kaza merciine .müra
caatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

En«^ümou kararı vo ne sebepten verildiği

242 22. X I I . 1954

J3623/12G 8(İ Ş a k i r  Ş e n .
lUiyülvijana k ö y ü n d e .  
Y o ı n r a  - T r a h / o ı ı .

(Arzuhal hulâsası 
mesi hakh'inda).

Toprak veril-

Müstedi : Trabzon’un Büyükşana köyünden olup elindeki 
toprağın kifayetsiz olduğundan bahsile geçinmek için nüfusu
na göre Samsun ve havalisinden hâzineye ait bulunan araziden 
toprak verilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Samsun mıntakasında göç
men ve yerli halkın ihtiyacından fazla, devlet toprağı olduğu 
hen-’z belirtilmiş olmadığı, münferit bir şekilde başka bir yere 
nakil suretiyle dilekçinin topraklandırılmasına halen imkân ol
madığı ve keyfiyetin mumaileyhe tebliği hususu Trabzon Vali
liğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Iste'̂ în mahiyetine ve Başvekâlet ceva
bına g^re bu hrsusta Enc 'menimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

243 22 . X I I . 1954

13(i24/12()87 Enver Sipahi ve ar. 
( -eza P^vinde.
Çay eli - Rize.

(Arzuhal hulâsası : Çay eli Ceza 
Evinin sağlık şartlarını havi olma
dığı hakkında).

Müstediler : Rize’nin Çayeli’de yapılan ceza evinin a ,̂gari 
sağlık ve insani şartları haiz olmadığından s'k'yetle mc.'îkûr 
ceza evinin durumunun birkaç doktor tarafından raporla tevsik
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

ettirilip ona göre kendilerinin oraya nakledilmesine emir buyu 
rulmasmı istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr binanın dere 
rüzgârlarından masun ve bol güneş aldığı ve bu itibarla sağlık 
şartlarını haiz bulunduğu Hükümet tabipliğinin 78 sayılı rapo- 
riyle tevsik edildiği ve bu binanın Nafıa Vekâletiyle birlikte 
hazırlanan standart tiplere göre inşa edilmiş ve hükümlüye hür
riyet tahdidinin tesirini duyuracak bir bina olup şikâyetin bu 
yüzden yapıldığını bildirmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

244 22 . X I I . 1954

13025/] 2688 O.sman Cesur.
Büyükşana köyünde. 
Yomra - Trabzon.

(Arzuhal hulâsası 
mesi hakkında).

Toprak veril-

Müstedi : Trabzon’un Büyük Şana köyünden olup elindeki 
arazinin azhğından bahsile geçinmek için nüfusuna göre Sam
sun mıntakasından Hâzineye ait araziden toprak verilmesini is
temektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Samsun ve havalisinde ve 
Toprak Kanunun uygulandığı sair yerlerde fazla devlet topra
ğı bulunmadığından dilekçinin bu husustaki dileğinin yerine 
getirilmesine imkân olmadığı, mumaileyhin muhtaç çiftçilerden 
ise sırası'gelip de bulunduğu yerde Toprak Kanunu gereğince 
dağıtıma başlandığında yetkili toprak komisyonuna müracaat 
etmesi icabettiğinin müstediye duyurulmasının Trabzon Valili
ğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Başvekâlet ceva
bına göre bu hususta komisyonca tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

245 22 . X I I . 1954

^• «̂26/12689 Firar Keleş.
Klenıenos köyiuKİc. 
Arşen - Trabzon.

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril
mesi hakkında).

Müstedi : Trabzon'un Elmanus köyünden olup çiftlik ile 
meşgul olduğundan ve köyünde arazi bulunmadığından ve ge
çim zorluğu çektiğinden bahsile Samsun mıntakasından Hâzine
ye ait araziden toprak verilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Samsun ve havalisinde ve 
Toprak Kanunun uygulandığı sair yerlerde mahallî halkın ihti
yacından fazla olarak belirtilmiş devlet toprağı bulunmadığı, 
sırası gelipte müstedinin mensup bulunduğu bölgelerde Top-
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rak Kanunu uygulandığında toprak komisyonuna müracaat et
mesi lüzumunun müstediye tebliği Trabzon Valiliğine yazılmış 
olduğu bildirilmektedir.

Oereğ:i düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Başvekâlet ceva
bına göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

246 22 . X I I . 1954

13()2H/12()91 Osıuaıı Yıldınnı.
I). I ’ . lînşkjıııı. 
H i k Ui İv k ö y ü n d e .  
Kır.'jt'lıii'.

( A r z u h a l  I n ı l i ı s ı t s i  :  D i i k k â n n ı ı n  

! l o ) i r n ( i s i ) t ( h t H  t i < ı r ( h m  n < ı p i l m a . < i )  r e  

n ı ü s r h h i p h r i  İ k i  I, 'k  n i d a  l a k i h a t  i c 

r a s ı n a  d a i r ) .

Müstedi ; İcrayi ticaret etmekte olduğu dükkânına Halk 
Partisi mensuplarının teşvikiyle yakılmış ve faillerin tevkifini 
savcılık talebcttiği halde hâkim bu talebi tervicetmiyerek ser
best bırakmış olduğundan ve müşkül duruma düştüğünden 
bahsile bir miktar yardım yapılmasını ve müsebbipler hakkın
da takibat icrasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi tarafından 
dükkânının yakılmasını şüphe ettiği şahıslar hakkında yapılan 
tahkikatta kuvvetli delil elde edilemediğinden bu şahısların 
tevkifleri cihetine gidilemediği ve haklarında âmme dâvası açı
larak evrakın sorgu hâkimliğine tevdii üzerine yapılan ilk tah
kikat sonunda men’i muhakemelerine karar verildiği ve bu ka
rarın asliye ceza hâkimliğince tasdik edildiği ve yapılan mua
melelerde usul ve kanuna uymıyan bir cihet görülmediği ve hâ
disenin asıl failinin âmme dâvası müruruzaman haddine kadar 
ehemmiyetle tahkik edilerek bulunmasının temini Kırşehir C. 
Müddeiumumiliğine yazılmış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünidü : Kanuni takibat icrasına mütaallik istek
le ilgili vekâlet cevabına göre bu hususta encümenimizce tâyi
ni muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

247 22 . X I I . 1954

13629/12692 AıitV v<> Ihs.-ııı IUmi- 
fi'ü.
( ’h Milli. Kank
So. X(). 12.
K a d ı k ö v '  - Istaiıhıı!

(Arzuhal hulâsası : Toprak Vf ev 
t'crihiKsi hakkında).

Müstediler ; Bütün savaşlara iştirak eden subay baba ve 
kocasından bağlanan tekaüt maaşlariyle geçinemediklerinden 
ve perişan bir durumda olduklarından bahsile toprak ve ev ve
rilmesini istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu hükümleri karşısında çiftçilikle ilgisi olmıyan dilekçi
lere toprak verilmesi mümkün olmamakla beraber diğer yar-
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dımlar hakkında tetkikat yapılması ve neticenin kendilerine 
bildirilmesi hususunun İstanbul Valiliğine yazılmış olduğu bil- 

. dirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Başvekâlet cevabına göre vâki istek 

hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

248 22 . X I I . 1954

l.‘}633/12r)î)4 M ohm ot D e n i z  v( ‘ 
S u N H lIı  k<")yün(l(', 
A n t a k v a .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  I C r l c n n i n  s u  

a l t ı n d a  h a l d ı ğ n u l a t ı  ı / a y d n u  j / a j r ı l -  

) ) i a s ı  h a k k ı n d a ) .

Müstediler : Amik gölünün taşması neticesinde evlerinin 
su altında kaldığından ve hayvanlarının helâk olduğundan 
ve alâka gösterilmediğinden bahsile yardım yapılmasını iste- 
mektedirbr.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin su 
baskınından dolayı eşya, yiyecek ve hayvan bakımından zarar 
görmedikleri evlerini su basanların açıkta kalmalarını önle
mek maksadiyle derhal Kızılay Adana denosundan kâfi mik
tarda cadı r getirilip tevzi edildiği ve Antakya Ziraat Ban
kasına müracaat eden 142 çiftçiye 15 830 liralık yardım yapıl
dığı ve müstedilerin kendileriyle alâkadar olunmadığı yolun
daki iddialarının tamamen asılsız olduğu /e icabeden tedbirle
rin alındığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

249 22 . X I I . 1954

13634/1269.'', Ilasmı Vula]) V(‘ ur.

Kasaphıı- v(> s(‘l)Z(>ci- 
lor esna Tl. 
Diyarbakır.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  S e h z c c i l c r i n  

o l d u ğ u  ı j c r i ı ı  h a l  b i n a s ı  n a p ı l m a s ı  

h a l ,  ! ,  n i d a ) .

Dilekçiler : . Şimdiki hal binasının ^ayrisıhhi bulunduğun
dan bahsile halen sebzecilerin çalışmakta oldıtğu yerin hal binası 
için tahsisini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Eski Yoğurt Paza
rının istimlâk edilerek burada yeni bir iş hanı ile sebze hali 
yaptırılmasının belediye meclisince karara bağlanmış ve 250 
bin lira istimlâke, 500 bin lira da inşaata sarf ve bu paranın 
Emlâk Kredi Bankasınca temin edilmesinin Hükümetçe uygun 
görülmüş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine /e Vekâlet cevabına
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Arzuhal Arzuhal sahibinirij
No. adı, soyadı ve adresi

göre bu hususta komisyonumuzca tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümeıı kararı ve ne sebepten verildiği

2Ö0 22 . X I I . 1954

1363r)/r269() Haydar Kantfjöz 
v(‘ ar.
Yukarı .^anlı 
köyünde,
Ivj'i’lıova - Bin«öl.

(Arzuhal hulâsası: Köy öğretme
ninden s îh'âyet).

Müstediler : Köy Öğretmeni Mehmet Aydın’ın parti işlerine 
karıştığından ve yolsuz hareketlerde bulunduğundan bahsile bu 
öğretmenin başka yere nakledilmesini isteme ̂ îtedirler.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen öğretmene 
isnat edilen auçların yersiz olduğu şikâyetler, şikâyet edenlerle 
öğretmenin aüfisi arasındaki ezeli geçimsizliklerden ileri geldi
ğinden ve esasen öğretmenin de bu şikâyetlerden usandığı için 
başka yere naklini istemiş olduğundan, mumaileyh öğretmenin 
huzura kavuşturmak ve yersiz şikâyetlere son vermek suretiyle 
valilikçe vilâyet dahilinde münasip bir yere naklettirilmesi ka
rarlaştırılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında komisyonumuzca tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

251 22 . X I I . 1954

13G38/12G9Î) IlanuH linnodar.
11 a ra zobcl i t köy ü 11 d e 
Fındıklı.

(Arzuhal hulâsası: Babasını öldü
renlerin ve kendisini öldürmeye 
te^ehhüs edenler hakkındaki nakil 
kararının infazı ve faUlerin mey
dana çıkarılmasına dair).

' Müstedi : Aralarında mevcut husumet sebebiyle babası Mu- 
hittin’i, Osman Hocaoğlu ve oğlu Bican taraflarından iki defa 
öldürmek maksadiyle j'^aralandığı bilâhara bu Hocaoğlu ailesi- 
rİL teşvikiyle babası mumaileyhin Mustafa Dalançıkan adın
daki şahıs tarafından öldürüldüğü gibi kendisinin de para mu
kabilinde temin ettikleri Ali Şükrü adındaki bir çocuk tarafın
dan arkasından tabanca ile ateş edilmek suretiyle ve öldürmek 
kasdiyle yaralandığı ve hayatlarının tehlikede olduğunu be
yanla müessif diğer bir hâdisenin vukuunu önlemek üzere Kan 
Gütme Kanununa tevfikan nakillerine karar verilen şahısların 
nakillerinin infazı ile beraber mevkuf olan suçlulann gizli ka
lan ortaklarının meydana çıkarılarak kanunun pençesine tes
lim edilmelerini istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin babasını 
taammüden öldürmeye tam teşebbüsten sanık Bican’ın altı sene 
ağır hapsine anasiyle birlikte iki kardeşinin nakillerine dair
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No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebe])len veıildiği

Artvin Ağır Ceza Mahkemesince karar verilmiş ve bu karara 
yapılan itiraz üzerine nakil kararının kaldırılmış olduğu diğer 
sanıklardan Mustafa’nın 15 sene, Ali Rıza ve kardeşi Mehmet’in 
altışar sene ağır hapislerine karar verilmiş ve bilâhara ihbar 
edilen Cevad Hacı Ömeroğlu hakkında son tahkikatın açılma
sına dair verilen karara binaen duruşmasının derdest bulundu
ğu ve diğer sanıklardan Şükrü ve Hakkı Acar haklarında da 
Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmalarının devanı edilmekte ol
duğu halen X;\n Gütme Kanununa g’öre verilmiş bir nakil ka
rarı bulunmadığı ve itirazen kaldırılan nakil kararını havi dos
yanın tetidk edilmek üzere mahallinden istenilmiş olup notice- 
de kararda bir isabetsizlik g’örülmes.‘'.igi takdirde kanuni gere
ğine tevessül olunacağı ve yapılan diğer adlî muamelelerde bir 
yolsuzluk görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya alınan cevabına göre 
kanuni icaplara tevessül edilmiş olduğundan bu hususta Encü- 
menimizce tâyini muameleye mahal ob ıadığına kartır verildi.

Karar No. Karar tarihi

252 22 . X I I . 1954

lo l)43/12T0;} ()sınan lCırIan<^ıc
\ '(“ MI'.

( ’c/a ovind(‘ 
K i l is .

(Arznhııl hulâsası: Haksız yere 
mâruz kaldıl:l(tn iaUilnn önlenme
si hakkında).

Müstediler : İşlerini görmek üzere gitmiş oldukları Kilis’ten 
köylerine dönmektelerken Gümrük subaj/ ve erlori tarafından 
durduruldukları ve daha evvel yakaladıkları ve fakat sahibini 
kaçırdıkları lîaçak eşyanın kendilerine aiî; olduğuna dair haki
kate aykırı bir şekilde tanzim ettikleri evraka binaen Adliyece 
tevkif edilerek halen mevkuf bulunduklarını beyanla haksız 
yere mâruz kaldıkları takibin önlenmesini istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Müstedilerin 27 . I I I .
1952 günü saat 23 sıralarında Kilis hududu üzerindeki Ceylân- 
tepe mevkiindeki Türkiye’ye ağzı mühürlü torbalar içerisinde 
sigara kâğıdı kaçırırken g'ümrük memurları tarafından yaka
lanmaları üzerine 1918 sayılı Kanuna tevfikan haldarında Kilis 
Asliye Ceza Hâkimliğinde âmme dâvasının açıldığı ve tutuklu 
olarak duruşmalarına devam edilmekte olup yapılan işlemlerde 
ve verilen tevkif kararında kanuna uymıyan bir cihet bulunma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olan bir hu
susla ilgili istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

253 22 . X I I . 1954
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1 3 6 4 4 / 1 2 7 0 4  H a t ic e  T a n ı r .
f^ahariyc' A îa h. N a r i n  
(îoçidi So. N o .  H/4. 
T i r e .

Armhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Dul maaşı 
bağlan ması hakkında).

Müstedi : Ölü kocası Araboğlu İsmail’in tabur kâtibi mua
vini olduğunda ve şimdiye kadar maaş bağlanmaması yüzün
den sefalete duçar olduğundan bahsile bir an evvel maaşının 
bağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 1291 doğumlu
ların kütük defterinin askerlik şubesinde mevcut olmadığından 
künye kaydının tesbit edilemediği ve 1332 yılına ait defter ku
yudatının mevcut olmaması sebebiyle mumaileyhin ölüm kaydı
nın çıkarılmadığı Diyarbakır Hastanesi Baştabibliğinin 786 sa
yılı yazısından anlaşılmış ve ayrıca hesap memurlarına mahsus 
eski kütük defterlerinde müstedinin kocasının ismine tesadüf 
edilemediği ve iddia edildiği gibi kâtip muavini olduğuna dair 
resmî bir vesika ibraz edilmekdikçe hakkında bir işlem yapıl
masına imkân görülememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına, dilekçinin ka
za merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

254 22 . X I I . 1954

1 3 6 4 7 / 1 2 7 0 7  K A n ıil  Tnikmak 
ve ar.
K('vonli köyümh‘ 
Zara.

(Arzuhal hulâsası : Nüfuzlu bulu
nan şahıslar elinde huluuau arazi
nin dağıtılması hakkında).

Müstediler : Köyleri sınırı içerisinde ve nüfuzlu bâzı şahıs
ların ellerinde hâzineye ait toprak bulunduğundan bahsile bu 
toprakların şagillerin elinden alınarak toprağa ihtiyacı olan 
vatandaşlara verilmesini istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Müstedilerin iddia ettiği gi
bi işgal edilmiş hazine arazisi var ise Mâliyece belirtilerek Çift
çiyi Topraklandırma Kanununa göre dağıtıma tâbi tutulun- 
caya kadar topraksız çiftçilere pazarlıkla kiraya verilmesi hu
susunun Sivas Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Başvekâlet ceva
bına göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

255 22 . X I I . 1954
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

1H57!)/12045 Hakkı S(>z('r. 
158GI/14H0S B(>yl(>rhoyi Iskch' 

karıcısı Xo. 15. 
Istaniml.

Encümen kanın ve ne sebepten verildiği

( A r z u l n ı l  I n ı l â s d s ı  :  M â l  f i l  k ı z t  i r i n  

( ( j i n c a  i n d i r i m  u n f i ı d a n n u K İ i f / n ı d a n  

s i l : ı h / ( ‘ f ) .

Müstedi : 5820 sayılı Kanun hükümleri gereğince emekli 
aylığına 1. I I I . 1951 tarihinden itibaren 75 liralık bir istisna 
tatbik edilmiş ise de mâlûliyetini sağlık kurulu raporu ile tev
sik ettiği kızı için ayrıca indirim uygulanmadığından şikâyetle 
bu yanlış muamelenin düzeltilmesinin ilgililere bildirilmesini 
istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi, kızının mâ- 
lûliyetine ait raporu 7 . V . 1951 tarihinde vergi dairesine tevdi 
etmiş ve mezkûr aydan itibaren kendisi çocuklu dul muame
lesi görmüş bir çocuklu dullara uygulanacak en az geçim in
dirimi ayda (75) liradan ibaret olup Gelir Vergisi Kanunu 
gereğince müstedinin bu tarihten itibaren ayda (75) liralık 
istisnadan faydalandırıldığl gibi 5820 sayılı Kanun mucibince 
Gelir Vergisi Kanununun ücretlere ait hükümlerinin yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren de keza (75) lira indirimden is
tifade ettirildiğine göre raporun geç ibraz edilmiş olmasından 
dolayı indirim bakımından da bir zarara uğramamış bulun
makta ve bu sebeplere binaen yapılan muamelede her bakım
dan kanun hükümlerine bir aykırılık görülmemiş olduğu bil
dirilmektedir.

. Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

25G 22 . X I I . 1954

1̂ )774 Mustafa Tüiikm-, 
^^İ4/İ7;33o I)()Ş(mh(‘Iİ Malı. 142. 
'■'«35/|x4(,o S o. \ o. 20.

Adana.

( A r z \ ı h ( i l  h u l â s a s ı :  H ı h d i u c r e  i s -  

i i m l â l , -  i ' d i l c n  e r i n i n  t a k d i r  e d i l e n  

1 , n i m e t i n  a z l ı ğ ı n d a n  ş i h â ı / e l ) .

Müstedi : Adana’da Atatürk parkı için istimlâk edilen ve 
yıktırılan evine belediye encümeni tarafından 1150 lira kıymet 
konulduğu halde bilâhara bu kıymetin 550 liraya indirilmiş ol
ması mağduriyetini mucip olduğundan bahis Vfe şikâyetle evle
rine karşılık başka bir yerden bir ev verilmesini istemektedir, 

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Atatürk parkına ka
tılmak üzere istimlâk olunan 156 metre karelik arsaya takdir 
edilen 556 lira bedelin Haşan Tümer’e ödendiği yalnız tenzili 
bedel dâvası dolayısiyle arta kalan (244) liranın ödenebilmesi



—  50 —

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

için de müştekinin veraset ilâmını ibraz etmesi hususunun mu
maileyhe duyurulduğu ve belediyece yapılan muamelede mevzu
ata aykırı bir cihetin görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istimlâk muame
lesi tekemmül etmiş olmasına ve esasen bu kabil ihtilâfların tet
kik ve halli kaza merciine ait bulunmasına binaen bu bapta En- 
cümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

257 22 . X I I . 1954

18525/17245 IJal)ib Özdemir.
T. C. Ziraat Bankası 
Veznedarı.
İzmit.

( A r z u h a l  h u l â m s ı  :  f i o r < ^ l a n ı n a  

) H } t < n n < ’ l e s i n i n  i } > t a i  ( ( i \ l d i q i  l ı a l , -  

kında).

Müstedi : Romanya’da çalıştığı orman memurluğu ile 1939 - 
1943 yıllarında Ziraat Bankası murakıpliğinde geçen hizmeti 
için 5434 sayıh Kanun hükümlerine göre yapılan borçlanma mu
amelesinin bilâhara iptal edildiğinden bahsile bu hizmetleri için 
de borçlanma hakkı tanınması hususunun sözü edilen kanunda 
yapılacak değişiklikler meyanında nazarı itibara alınmasının 
temin edilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanunun 
geçici 65 nci maddesinde tasrih edildiği üzere esas itibariyle ay
lık ücretli daimî vazifelerde geçen hizmetler için borçlanma 
hakkı tanınmış ve aidatlı hizmetler borçlanma hükümlerinin dı
şında bırakılmış olduğundan müstedinin sözü edilen muakkip- 
likte aidatla geçen hizmetinin bu kanun hükümlerine göre borç
lanma muamelesine tâbi tutulmasına imkân olmadığı gibi, bu 
hizmetinin borçlanmasını teminen 5434 sayılı Kanunda değişik
lik yapılması da (Kanunun borçlanma hususunda koyduğu esas 
prensibe aykırı olması itibariyle) mümkün ve muvafık görülme
mekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve mevcut kanun hü
kümlerine göre vâki istek hakkında Encümenimizce tâyini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

258 22 . X I I . 1954

20163/18804 Hacı Muhammet 
ve ar.
Tilhabeş köyünde. 
Kilis.

(Arzuhal hulâmsı : (rayrimenkıU- 
lerinin vihrinden alındığından şi
kâyet II.).

Müstediler : İskân yoliyle verilen gayrimenkullerinin usul
süz olarak ellerinden alındığından topraksız, aç ve perişan bir
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

duruma düştüklerinden bahis ve şikâyetle hâdisenin tahkik 
edilmesini hak ve hakikatin tecellisine delâlet buyurulmasını 
istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin Suri
ye’den yurda dönmeden önce pasavanla tasarruf ettikleri gay- 
rimenkullerin halen tapulu olarak ellerinde bulunduğu, ancak 
adı geçenlerin bu arazileri ile ikt.’fa etmiyerek Suriye’li Taki- 
yettin Müderris’e ait arazilere vâki tecavüzeleri üzerine taraf
ların ve şahitlerin huzurları ile yapılan tahkikat neticesinde 
tecavüzlerinin men’ine karar verildiği, tercihe şayan bir hak 
iddiasında bulundukları takdirde mahkemeye müracaat etme
leri lüzumunun müstedilere duyurulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

259 22 . X I I . 1954

21602 /2009 2 İh s a n  Öztoildıı.
ö. Tnk. A. Kh. Bl. 
Bakım Gr. Tank.^ 
Motor Mks. Asb. 
Başçavuş.
Mamak.

(Arzuhal hulânası : T(ink tazmi- 
mıtnKİan is'tifadc (iHrilmesi hak  ̂
h\nd<t).

Müstedi : Halen Beşinci Zırhlı Tugayın Beşinci Alayında 
Tank - Motor makinisti astsubay olarak çalıştığını 5802 sayılı 
Kanunun 9 ncu maddesi gereğince tank astsubaylarına veril
mekte olan tazminattan istifade etmediğinden bahsile bu taz
minattan istifade edebilmesi için gereğinin yapılmasını istemek
tedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
sınıfı tank makinisti olup görevi beşinci tank alayı makinist
liği bulunduğu ve 5802 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 5 . 
VII . 1951 tarihinde 4843 sayılı Kanunun bu kanuna muhalif 
hüküm ve maddeleri kaldırılmış ve mezkûr 5802 sayılı Kanu
nun 9 ncu maddesi tank astsubaylarının yalnı^ tank birlikle
rinde vazife gördükleri sürece tazminat verilmesine âmir bu
lunduğu ve bu vaziyetin tatbikine dair Maliye Vekâleti ile ya
pılan muhabere neticesinde : Tank tazminatının verilebilmesi 
için tank sınıfından olmakla beraber bilfiil tank üzerinde va
zife görmesinin şart olacağı aksi halde tank birliğinden ol
makla beraber bilfiil tank üzerinde çalışamıyacaklara bu taz
minatın verilmesinin doğru olamıyacağı beyan olunmasından 
ötürü, tank birliklerine atanan, tank üzerinde bakım için vazi
fe gören tank teknisiyen astsubaylara tank zammı verilme
mekte olduğu bildirilmektedir.
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Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göe vâki istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

260 22 . : . a i . 195i

l\<>is yerine M. .M. ^'(‘l•iıı('
.M. M. K â lip
l U t ı ^ ö l  l O l T ı z i ” ' .  ( ' o n ı n ı  l ' l r / i ı ı c i i  ı

.V. S. T()l:n' II. O r f a h c ı o ğ l ı ı  T. S i i ı o c a l , -
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(Arzuhal sayısı : 122)

T. li. M. M. Matbaası
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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 t

S a y ı  : 4  a —

25.11.1955 Cuma

A i ’zulınl Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kai’an ve ne sebepten verildiği

Mehmet Mandal. 
Paşapakı Ceza I^vi 
mahkûmlarından, 
îstanbnl.

(A rz u h a l  hulâsas) : liir  nardiifan-  
(htn i^ikâyet).

Müstedi: Üsküdar Paşakapısı Ceza Evi Gardiyanı Mustafa’
nın ;kendisini ve diğer bir mahkûmu dövmüş bulunduğundan 
şikâyet etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan ilk tahkikat 
sonunda müştekinin Gardiyan İbrahim Çetin tarafından dö
vüldüğüne dair bir gûna delil bulunamadığından C. M. Usulü 
Kanununun 197 nci maddesi gereğince muhakemesinin men’ine 
karar verilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki talep hak
kında tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

261 10 . 1 .1955

■+<>/■+() N uri Türkm enoğlu.
M aarif Vekâleti K ü 
tüphaneler Dairesi 
memuru.
Ankara.

(A rzuhal hulâsası : Ankara B irin 
ci T icaret M ahkem esince; hakkın
da salâhiyet harici verilen tazmi
nat hükm ünün kaldınhnası tale
bine dair).

Müstedi : Yüksek Cumhur Reisliğine, Başvekâlete ve Da
hiliye Vekâletine yapmış olduğu; örnekleri istidasına merbut 
müracaatlarından da anlaşılacağı üzere; 1944 yılında, 3 yıllık 
bir akitle İller Bankasınca stajyer olarak tâyin edildiği staj
yer sondörlükteki stajını ikmal ettikten sonra; Ceyhan’a 
gönderilip, burada kendisinin akit hilâfına Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsünden sicilleri itibariyle uzaklaştırılmış bulu
nan iki şahısla, lâalettayin bir işçi gibi teşriki mesaiye mec
bur bırakıldığını, bu şahıslarla kendi arasında hâdis olup mah
kemeye intikal etmiş bulunan bir nizadan dolayı bu şahıslar 
sulh ceza mahkemesince mahkûm edildikleri halde, hiçbir se
bep zikrolunmaksızın işine son verildiği gibi, aleyhine açılan 
istirdat dâvasının da, ihtilâfın tamamen bir iş ihtilâfı bulun
duğu ve akitteki vecibelere bankaca riayet olunmadığı nazarı



—  2
Arînıhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

itibara alınmaksızın Ankara Birinci Ticaret Mahkemesince 
salâhiyet dışında rüyet olunup, kanuni mesnetten mahrum bir 
şekilde verilen bir hükümle 2 676 lira tazminat ödemeye mah
kûm edilerek, bunun maaşmdan haczen tahsil edilmekte bu
lunduğunu, halbuki aldığı istihkakın tamamen fiilî ve bedenî 
hizmet karşılığı olmakla istirdadın, Borçlar Kanunu hüküm
lerine de aykırı bulunduğunu beyanla; arz ettiği bu sebeplere 
binaen; bir adlî hata eseri olan mezkûr kararın ref’i ile mağdu
riyetten kurtarılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr bankanın 
sondaj işlerinde çalıştırılmak üzere staj yapıldıktan sonra; 
Ceyhan sondaj ekipinde vazifelendirilmiş olan müstedinin 
doğru dürüst çalışmadığı, verilen talimat ve emirleri dinle
memek gibi istihdam imkânmı selbeden fiillerinden dolayı bir 
müddet sonra işine nihayet verilip, vermiş olduğu taahhütna
meye istinaden hakkında; Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi
ne dâva açılarak 6 aylık ücretinin iki misli olan 2 700 liranın 
tahsiline karar verilip, hükmün temyizen de tasdik olunduğu, 
tashihi karar taleplerinin de keza reddedilmiş bulunduğu ve bu 
baptaki ilâm icraya konulmak suretiyle bu paranın mumailey
hin maaşından haczen alınmakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanun yollarından dahi geçmek sure
tiyle kesbi katiyet etmiş bulunan bir ilâma taallûk eden vâki 
talep hakkında Teşldlâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi 
muvacehesinde encümenimizce tâjdni  ̂muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

262 10.1.1955

209/209 Mustafa Devecioğlu.
Hususi tdare Tahsi- 
lât Şefi.
Kastamonu.

(A rzuhal hulâsası: T erfi durum u
nun ıslahı hakkında).

Müstedi : 1921 senesinden beri memur olup; kadrosuzluk 
jnizünden 9 küsur sene ajnaı aylık derecesinde kalmak suretiy
le maaş bakımından mağdur bir durumda bulunduğunu belir
terek; kendisi gibi az maaşlı olan eski memurlann mağduri
yetlerinin telâfisi için; bu durumdaki ilkokul öğretmenleri için 
yapıldığı gibi hiç olmazsa bir üst dereceye terfilerinin temin 
buyurulmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi; 25 liralık 
kadroda iki üst derece maaş almakta iken, 30 hizmet yılını dol
durmuş olması hasebiyle 23 . X . 1953 tarihinde emekliye sevk 
edilmiş bulunduğu ve bu duruma göre hakkında yapılacak bir 
işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

talep hakkında Encümenimizce tâjrini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

263 1 0 .1 .1965

354/352 Hamdi Güner.
Temyiz Mahkemesi 
6 ncı Hukuk Daire
sinde memuı-. 
Ankara.

(A rzuhal hulâsası : K adosuzluk  
sebebi ile terfilerinde vukuhulan  
gecikm enin telâ fi edilm esi hakkın
da).

Müstedi : İlişik müddeti hizmet cetvelinden de anlaşılacağı 
gibi 3656 sayılı Kanunun muvakkat ikinci maddesi gereğince 
kanunun mer’iyeti tarihinde aylık derecesi 9 ncu derece olarak 
tesbit edilmiş bulunduğu halde; kadrosuzluk sebebi ile halen 
35 lira maaş almakta ve bu suretle mağdur bir durumda oldu
ğunu beyanla; bu kabil öğretmenlerin durumları ıslâh olundu
ğu gibi kendi terfi vaziyetinin de ıslahını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1340 yılından 1942 ta
rihine kadar; Orhangazi, Yalova ve Keskin kazalarında 700 ku
ruş ile 50 lira arasında ücretle buğday koruma memurlukların
da çalışan müstedinin; bilâhara 25 lira ile tâyin edildiği Anka
ra Asliye Mahkemesi Zabıt Kâtipliğinde 30 liraya ve halen ça
lışmakta bulunduğ-u vazifede 35 liraya yükseltilmiş bulunduğu. 
Her ne kadar aylık derecesi o tarihte zikir olunan maddei kanu- 
niyeye istinaden 9 ncu derece olarak tesbit edilmiş ise de; yine 
aynı maddei kanuniyenin F fıkrasına; bu suretle tesbit olunan 
dereceler; almakta oldukları ücret miktarından fazla ise alman 
maaş derecesinin muhafaza olunacağı yazılı bulunduğu açıkla
narak; talebin is’afının mümkün bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâka
lı bulunan talep hakkında; Encümenimizce bu sıfatla tâyini mu
ameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

264 10 . 1 .1955

391/389 Recep özmar.
Yenidoğaıı Mah.
11 nci Muhtarlık 
No. 439.
Ankara.

(A rzuhal hulâsası: A skerî hizm et 
bölüğünde bir işe alınması hak
kında).

Müstedi : Milli Müdafaa Vekâletine bağlı ekmek fabrika
sında 9 senedir çalışmakta iken tensikat dolayısiyle işine niha
yet verildiğini, işçiye ihtiyaç bulunan askerî hizmet bölüğüne 
de 54 yaşında olduğu için alınamadığını beyanla; mekûr yerde 
bir işe yerleştirilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Yeni ekmek 
fakrikasmın faaliyeti üzerine, askerî iş yerlerine ait Yönetmeli
ğin 23 ncü maddesine dayanılarak 38 işçi meyanmda ve îş Ka-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Sual, Özdaniar. 
44. So. No. 1 /A  
Baluîeliovh'r. 
Anki)i‘a.

nunundaki vecibeler yerine getirilerek işten çıkarılan müstedi 
hakkında başkaca bir muamele yapılmasına kanuni imkân bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

265 10 . 1 .1955

( A r z u h a l  I n d â s a s ı  :  OIü hocdsın- 
( l a t ı  h c n d i s i t u  r e  j j c f i v ı k r i ı ı e  i k n t -  

m İ ! j (  i ' t  r i l n K s i  h u l h r n d o } .

Müstedi : Harb Okulu Kurmay Reisi iken vazife başında al
dığı hastalıktan 17 Ağustos 1947 tarihinde vefat eden kocası 
Yarbay Vahdi Özdamar’ın 27 senelik mesbuk müddeti hizmeti
ne; ahiren kabul edilen 3 yıllık yıpranma zammı ilâve olunma
dığı için 3 evlâdı ile birlikte ikramiyeden mahrum kaldıklarını 
belirterek mezkûr hizmet müddetinin 30 yıl üzerinden kabulü 
ile kendilerine ikramiye verilmesi hususunda atıfette bulunul
masını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında: 1683 sayılı Ka
nunun 60 ncı maddesi ile verilen 3 aylık zammın fiilî hizmetten 
sayılacağına dair bir hüküm bulunmadığı için; fiilî hizmeti 30 
yıldan az olan müteveffanın yetimlerine ikramiye verilemediği 
gibi, vefatın 1 . I . 1950 tarihinde meriyete giren 5434 sayılı 
Kanundan önce vukubulmuş olması itibarı ile bu kanunun 32 
nci maddesinde fiilî hizmete ilâvesi derpiş olunan 3 aylık yıp
ranma zammından da istifadeleri mümkün olamadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehe
sinde talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

266 10 . 1 .1955

‘HÎ8/896 llasan Sfilâhattiıı 
11289/10447 Sayar.

H acılıızır Malı. Ka
baran So. No. 52. 
İzmit.

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik iü- 
leminin kahlırüması hakkında).

Müstedi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrası
na tevfikan emekliye sevkedilmesinde isabet b u lu nm adığınd an  
bahsile, bu muamelenin kaldırılmasını ve tekrar tavzifini iste
mektedir.

Ziraat Vekâletinin muahhar tarihli cevabi yazısında : Otuz 
hizmet yılını doldurmuş olan müstedinin kanunun verdiği salâ
hiyete müsteniden emekliye ayrılmış bulunduğunu ve bu mua
mele aleyhinde açmış olduğu idari dâvanın da Devlet Şûrasınca
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Arzuhal Arzulıal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

51/1053 sayılı ilâmla reddedildiği bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Müstedidinin baklandaki idari tasarru

fun iptali talebiyle ikame eylemiş olduğu dâvanın Devlet Şûra- 
sınca süre aşımı noktasından reddedildiği vekâlet cevabından 
anlaşılmasına ĝ öre aynı hususa taallûk eden şimdiki talep ve şi
kâyetten dolayı encümenimizce muamele tâyinine mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

267 10 . I . 1955

l l l l / l l Oî )  
1252/1250  
1431/142!) 
H)22 / 1()20 
lHf)l/185!) 
2039/2035

Btidir Alıınol 
.^amlı.
Sebzppaza v yorindf. 
Adana.

(A rzuhal hnlâsas) : L übnan ’a av
det etm ek üzere meccanen paaa- 
l>orf verilm esi hakkında).

Müstedi : Türk tabiyetinden olarak Lübnan’da yaşamak
ta iken; Anavatana iltica edip 1948 senesinden beri Adana’da 
oturmakta ve bu arada askerliğini dahi yapmış bulunduğunu, an
cak kendisine husumet besliyenlerin isnatları yüzünden, gerek 
iskân, ve gerek sair haklarını bir türlü istihsal edemediğini be
lirterek, sefil ve perişan bir vaziyete düştüğünden tekrar Lüb
nan’a avdet etmesi için kendisine meccanen pasaport verilme
sini istemektedir.

Dâhiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5682 sayılı Pasaport 
Kanununda, yabancı memleketlere gitmek istiyen vatandaşlara 
meccanen pasaport verileceği hakkında bir hüküm mevcut ol
madığından müstedinin talebinin yerine getirilmesinin müm
kün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâ3âni muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

268 10 . I . 1955

zgor.
Vukarı llasani Basri 
Mah. Palandöken 
(Jad. No. 3. 
l'h-znrnnı.

(A rzuhal hulâsası : Tazminat ve- 
rihnediğinden şikâyet).

Müstedi : Yapılan tensikat dolayısiyle 1950 yılında ayrılmış 
bulunduğu fabrikaca kanuni hakkı olan tazminatın verilmedi
ğinden şikâyet ederek; 1950 yılından önceki talimat hükümle
rine istinaden yapılan bu yanlış muamelenin mezkûr yılda yü
rürlüğe giren Askerî îş Yerleri îşçi ve tş Yönetmeliği gereğince 
düzeltilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 1950 senesinde 
Erzurum Ağır Bakım Tamir Fabrikasında çalışan Kadir özgün 
adındaki sanatkârın aynı senede askerliği dolayısiyle fabrika
dan ayrıldığı ve terhisini mütaakıp gene aynı fabrikaya girdi
ği ve halen de bu yerde çalışmakta bulunduğu, dilekçe sahibi
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Arzuhal Arzuiıal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Eneüıtıeu kararı ve ue sebepten verildiği

bu şahıs değil ise tahkikat yapılmak üzere künyesinin bildiril
mesi lüzumu bildirilmektedir.

%  «

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; encümenimizce 
tâyini muameleye mahal görülmediğine ve dilekçinin kaza 
merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

269 10 . I . 1955

8135/7556 Mehmet Tocan. 
Hıdırl)oy Köyü 
Kğitmeni. 
Samandağ.

( .\rzuhal hulâsası : D oğum  ikra- 
ıniifch’ rinin ı > e ri l m e d iğin den  şikâ -

Müstedi : Doğan iki çocuğu için vâki müracaatlarına rağ
men doğum ikramiyesi verilmediğinden şikâyet etmektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Köy öğretmen
leri ve Köy Sağlık Memurları Sağlık ve Sosyal Yardım San
dığı Müdürlüğünce; 16. V . 1950 tarihinde, istenilen lüzumlu 
vesaikin gönderilmemesi yüzünden ödenmesi geciken yardımın, 
evrakın tekemmülü üzerine alâkalıya ödenmek üzere maarif 
memurluğuna gönderilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; yerine getiril
miş olduğ-u anlaşılan vâki talep hakkında, encümenimizce tâ
yini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tariL»

270 10 . 1 .1955

1935/1931 Zeki Ömer Defne, 
(îalatasaray liisesi 
Edebiyat öğretmeni. 
Beyoğlu - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası: Bundan son
raki ilk terfiinde; 4598 sayüı K a
nunun muvakkat 1 nci maddesin
deki 2 yıllık müddetten fay dalan
dır ılm ası hakkında).

Müstedi : 1921 yılında ilk, 1925 yılında da orta tedrisat öğret
menliğine intisebedip 22 yılhk müspet, takdir ve teveccühlere 
mazhar olmak suretiyle geçmiş hizmetlerine ilâveten; İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesine devamla 20 . X . 1943 tarihin
de Türkoloji bölümünden mezun olduğunu, ancak mezkûr fakül
te kalem şefi tarafından; Pedagoji Enstitüsü talimatnamesinin 
ikinci maddesinin: «Üniversite tahsilini bitirdikten sonra orta
öğretim müesseselerinde öğretmenlik etmek istiyen edebiyat v3 
fen fakülteleri talebesi bu talimatnameye göre; Pedagoji Ensti
tüsü derslerine devam etmek ve imtihan vererek sertifika almak 
mecburiyetindedirler.» şeklinleki sarih hükmüne rağmen; ken
disinin 19 yıllık bir ortaöğretim mensubu olduğu da nazan iti
bara alınmıyarak bu enstitüyü bitirmeye mecbur bırakılıp dip
lomasını ancak 1945 yılında alabildiğini, bu sebeple 1944 yı
lında yürürlüğe giren 4598 sayılı Kanunun muvakkat 1 nci



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

-155/2007 Alâettin Selçuk.
Kızılçullu Köy I'hı- 
stitüsü Öğretmeni 
Seydiköy îlkokulun
da görevli.
Kızılçullu.

maddesi ile; bu tarihte yüksek mektep mezunu olanlar için 
tanınan iki yılda terfi edebilmek hakkından mahrum bırakıl 
dığını beyanla;

Fakülteyi 1943 yılında bitirmiş olmasına rağmen bir ka 
lem şefinin bu talimatnameyi yanlış tatbik etmesinden doğan 
mağduriyetinin telâfisi maksadı ile açtığı idari dâvanın da 
ehliyeti sicillen sabit bulunduğu halde; vekâlet hukuk müşa 
virinin yanlış beyanı üzerine reddedilmiş olduğunu belirterek, 
uğradığı haksızlık aşikâr bulunmakla bundan sonraki ilk ter 
fiinde bu kanuni hakkının tanınmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr fakültesri 
26 . II . 1945 tarihinde ikmal edip, bu tarihte jniksek mektep 
diploması almış olan müstedinin 24 . VI . 1944 tarihinde mer
iyete giren 4598 sayıh Kanunun muvakkat 1 nci maddesinden 
faydalandınlamadığı ve bu mevzuda açmış olduğu idari dâva* 
mn da; Devlet Şûrası 5 nci dairesinin 11 . X . 1949 tarihli ka
rarı ile reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedii'.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 
ncü maddesine tevfikan encümenimizce tâyini muameleye ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

271 10 . I . 1965

(Arzuhal hulâsası : Beşikdüzü ve 
Kızüçulluk köy enstitühri miidiir- 
hrindm  şikâyet).

Müstedi ; Beşikdüzü Köy Enstitüsünde öğretmenlik yapmak
ta iken bu enstitü müdürünün kendisine hakaret edip, kadro 
dışı bıraktığmdan, vekâletin emri ile maaşını Kızılçullu Ens
titüsünden almak üzere merkez ilkokullarından birinde vazi- 
felendirildiğini, bu teşkilâttan bir müddet maaş aldığı halde 
bilâhara verilmemeye başlandığını ve bu münasebetle sefalete 
duçar edildiğini ve enstitülerde vazife görmeyi ve öğretmenlik 
yapmayı kendisi için ideal edinmiş bulunmasına ve bu teşki
lâtta 5 yıllık başarılı bir mesaisi de sebk etmiş olmasma rağmen; 
buradan uzaklaştırılarak maaşının dahi verilmemesindeki hak
sızlıktan şikâyet ederek; bu müesseselerin tedris üyeleri ara
sında birtakım Türk soyundan olmıyanlann istihdam edilmek
te bulunduğuna da işaretle, kendisine enstitülerde vazife ve
rilmesini ve ödenmiyen aylıklarının tediyesini müspet raporları
na istinaden terfi ettirilmesini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Bir vekâlet müfet
tişi tarafından tanzim olunan evrakı tahkikiye üzerine, Ve
kâlet Disiplin Komisyonunda yapılan inceleme neticesinde 
Şikâyetlerin vârit görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; encümenimizoe



a
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

şikâyet mev^ları üzerinde tâyini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

272 10 . 1 .1955

27H9/2618 Mustafa Sofu. 
^TÜlof köyütKİc 
( îörelo.

( A v z u J k i I  h u l â n i t s ı  : ( r ö r c h  S u l h  

' I h d  u l :  I I (il, i m i  ] h t z i i f f (  r ' ( l ı  n si -  

hâIIet) .
Müstedi : Görülmekte olan bir ecrim isil dâvası sırasında 

Crörele Sulh Hukuk Hâkimi Muzaffer’in kendisine hakarette 
bulunduğundan şikâyetle mumaileyh hakkında gereken muame
lenin ifasını dilemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen hâkim 
hakkında, Hâkimler Kanununa tevfikan yaptırılan tahkikat 
neticesinde, müştekiye tezkerede yazılı bulunduğu şekilde ha
karet edildiği sabit olmuş ise de şikâyetten feragat dolayısiyle 
takip izni verilemediği, inzibat meclisince de ayrıca bir tevbih 
cezası verilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyet mevzuu üzerinde; icabeden ka
nuni muamelenin yapılmış olduğu anlaşıldığından encümeni- 
mizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

273 1 0 .1 .1955

3003/2824 Ali Işın.
Par Otel kâtibi. 
Adana.

(Arzuhal hnlmam : ('umhurııjet 
Müddeiumumi Muavini Muhar
rem filez ’den şikâyet).

Müstedi : Müddeiumumi Muavini Muharrem tilez’in, dilek
çesinde açıklandığı şekildeki gayrikanuni bir emrinden, otel 
lokantasında; kendisini darp ve tahkir ettiğinden ve kendisine 
silâh teşhir ettiğinden şikâyet ederek, hakkında icabeden tah
kikat ve takibatta bulunulmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen cumhuri
yet müddeiumumi muavininin; müştekiyi dövüp hakaret etme
sinden dolayı‘ Hâkimler Kanununun 110 ncu maddesine tevfi
kan 5 . III . 1953 tarihli bir iddianame ile hakkında Seyhan 
Ağır Ceza Mahkemesinde dâva açıldığı ve zabıta memuruna 
verdiği usulsüz emirden dolayı da, tanzim olunan evrakın inzi
bat Meclisine tevdiine dair düşüncenin tasvibedilmiş bulundu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; yerine getiril
diği anlaşılan talep hakkında Encümenimizce tâyini muamele
ye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

274 10 . I . 1955
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3061/2880 Melımet.
Amut nahiyesinde 
mukim, Türkiye’nin 
Bulanık kazası hal
kından.
Suriye.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası: Yurda dönme
sine müsaade edilmesi hakkında).

Müstedi : Aslen Bulanık kazası halkından olup vaktiyle 
Mardin’in Savur kazasında oturmakta iken Şarkta müşahede 
ettiği zulüm ve hakaretten endişe ederek ve çalışma maksadiyle 
Suriye’ye gitmiş bulunduğunu beyanla; şimdi yurda dönmesi için 
28 . IX . 1948 tarihinde Halep Konsolosluğuna yaptığı müra
caatın is’afına emir buyurulmasını istemektedir.

Hariciye Vekâletinin cevabi yazısında ; Müstediye ait vâki 
müracaatlar üzerine cereyan eden muhaberat safahatı belirtile
rek; dilekçi ve ailesine yurda gelmek üzere 24 . VII . 1951 ta
rihinde serbest göçmen vizesi verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; yerine getiril
diği anlaşılan vâki talep üzerine; Encümenimizce tâyini mua
meleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

275 10 . I . 1955

3240/3050 Musa Eöîmen. 
M. Resul Mah. 
Gercüş.

(Arzuhal hulâsası : Gercüş Hâki
mi Ahdürrahman Tanyeri’nden 
.şikâyet).

Müstedi : İbrahim Piçakçı denilen bir şahsın ölümü ile ne
ticelenen hâdise dolayısiyle; tesbit ve tevkif edilen maznunlan 
himaye edip, şüpheyi davet edecek hal ve hareketlerde bulu
nan, keza Tüccar Mahmut Kurşun’la birlikte yağ ticareti yapan 
Hâkim Abdurrahman Tanyeri’den ve Midyat Müddeiumumili
ğine intikal eden dosya üzerine maznunlar hakkında tahkikata 
mahal olmadığına karar veren makamdan şikâyet etmekte ve 
bir adalet müfettişi gönderilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : tki hasım gurup ara
sında tahaddüs etmiş bulunan bir kavga dolayısiyle vukubulan 
bu ölüm ve mukabil tecavüz hâdisaleri üzerine Salih Ekmen ve 
4 arkadaşı haklarında taammüden katilden âmme dâvası açıl
dığı gibi; maktul taraftarı 24 şahıs hakkında açılan dâvalarla 
birlikte Mardin Ağır Ceza Mahkemesine intikal ettirilmiş bu
lunduğu adı geçen hâkim hakkında adliye müfettişi tarafından 
icra kılnan tahkikat neticesine göre; gerek mumaileyhe ve ge
rekse Midyat Müddeumumi Vekili Başkâtip Tevfik Yesari’ye 
isnat olunan hususların kazai veya inzibati bakımdan takibi 
mü^telzim bir mahiyette görülmemiş bulunduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; Encümenimizce 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

276 10 . I . 1955
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32n3/:50!)7 S o da ! K a n s ıı .
Kuyu Y«zısj No. 1. 
lOtlik - Ankara.

ArzAihal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal Itulâsaaı : Emeklilik a le 
minin kaldınhnasma dair).

Müstedi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkra
sına tevfikan emekliye sevk edilmesinde isabet bulunmadığın
dan bahsile, baklandaki tekaütlük işleminin kaldınimasını is
temektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Otuz hizmet yılı
nı doldurmuş olan müstedinin kanunun verdiği salâhiyete bi
naen tekaüde sevk edilmiş olduğu ve bu muamelede bir yol
suzluk bulunmadığı ve Vekâlet aleyhine açılan idari dâvanın 
da re dle dilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin; tekaüde sevk edildiği ta
rihte cari usule göre, hakkındaki idari tasarruftan dolayı, ev
rak arasındaki Şûra ilâmı veçhile hasını hakiki aleyhine kazaj 
merciine müracaatta bulunması mümkün ve caiz iken bu yola 
gitmemek suretiyle mezkûr tasarrufu zımnen kabul ve dâvaj 
hakitını da kendiliğinden ıskat etmiş olduğu anlaşılmasına v© 
şimdiki talep ve şikâyeti de sâkıt olan aynı hakka taallûk et
mekte bulunmasına binaen mezkûr talep ve şikâyet hakkında 
zikredilen sebepten enpümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

277 10 . 1 .1955

3372/3172 l'ahsin İğci.
llatay Cad. So. Xo. 
3G2, Ev No. 27. 
Eşrefj^aşa - İzmir.

(Arzuhal hulâsasi : 
terhisi hakkında).

Askcrlikf( il

Müstedi : 26 aylık askerlik hizmetinden sonra 7 gün mezu
niyetle gelmiş olduğu memleketinden; küçük iki çocuğu ile ai
lesi ve validesinin açlık ve sefalet yüzünden hasta vaziyette ya
tağa düştüklerini görerek ve kendisinden başka bunlara baka
cak İdmse de olmadığı için bizzarur kıtaî5ina dönemediğini, do- 
layısiyle, arzusu hilâfına kaçak bir vaziyete düştüğünü ifade 
ederek, 5677 sayılı Af Kanununun 6 ncı maddesiyle tanınan 
hak baki kalmak şartiyle 5673 sayılı Kanuna tevfikan terhis 
edilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında ; 12 Aralık
1950 tarihinde verilen bir emir üzerine müstedinin; 16 . II •
1951 tarihinde terhis edilmiş bulunduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; yerine getirilmiş
olan talep hakkında • encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

278 10 . I . 1955



'^o77/3870 Saadet Noyan.
Tokol Muhakomat 
nu'imını.
Kırklaroli.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

11

(Arzuhal hulâsası : 5434 sayılı 
Kanunun ffeçici 65 net maddesiyle 
tesbif olunan zamanın bir müddet 
daha uzatılması hakkında).

Müstedi: Eski memuriyet ve namzetlik müddetinin fiilî hiz
met müddetine eklenmesi için, 5434 sayılı Kanunun geçici 65 nci 
maddesiyle tesbit ve tâyin olunan müddetten istifade edememiş 
bulunduğunu ifade ederek, muayyen bir müracaat müddeti daha 
tanınmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5771 sayılı Kanunla, 
borçlanma müracaatında bulunmıyanlar için 3 aylık bir müd
det daha verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; yerine getirilmiş 
bulunduğu anlaşılan talep hakkında, encümenimizce ayrıca tâ
yini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

279 10 . I . 1955

37.3/4127 M('hmel Karaorkok. 
rımırİH'v Mnh. 
(îsümlü Cad. No. S. 
Ödomiş.

(Arzuhal hulâsası : Mâlûliyet ma
aşı tahsisi hakkında).

Müstedi : Cephe kumandanı sıfatiyle Millî Mücadelede sebk 
eden mesailerindefi ve bu sırada; getirilmesi emir verilen Yu
nan esirlerini bir kış mevsiminde, çıplak vücutla Büyük Men
deres nehrinden geçirirken aldığı göğüs hastalığından, keza ev
lerinin yakılıp yıkılmış olmasından dolayı bugün milletin yük
sek atifetine müracaat etmek durum.una düştüğünü beyanla; 
Millî Müdafaa Vekâletince tahsisi mümkün görülemiyen, fakat 
kendisince kanuni imkân bulunduğuna kaani ve kail olduğu 
mâlûliyet maaşının tahsis ve müterakim miktann da itâsına 
emir buyurulmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : İstiklâl Sava
şındaki hizmeti malûm olan müstedinin yaptırılan muayene ne
ticesinde, İzmir Askerî Hastanesinden aldığı 11 . IV . 1951 gün 
ve 1911 sayılı raporla tesbit edilen ârızası. Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisliği Sağlık Dairesi tarafından 551 sayılı Kanunun 
emraz cetveline girmez şeklinde tasdik edilmiş bulunduğundan 
keyfiyetin kendisine de tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabı müvacehesinde, vâki ta
lep üzerine Encümenimizce tâyini muameleye mahal görülme
diğine, ancak dilekçinin; kanuni bir hakkının muhtel kılındı
ğında musir bulunduğu takdirde kaza merciine dahi müracâatta 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

280 10 . 1 .1955
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44î).‘̂ /4243

Arruhal
No.

Z ü l f ü  (Jüne.^. 
i n h is a r  h â y ii .

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi E’ icünu'n karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Eğil Hâkimi 
Ahidin Öztermiıjcci ile l:a]j))i(ik<nıı 
rı hühümd doklorunun haskn hir 
i j c r c  nakil ettirilmeleri hakkında):

Müstedi : Partizan bir zihniyetle ve menfaat saikı ile hare
ket ederek kendilerinin hak ve hürriyetlerini selbeden hâkim 
Abidin Öztermiyeci ile, bununla teşriki mesai eden kaymakam 
ve hükümet doktorundan şikâyet ederek bunların başka bir 
mahalle naldl edilmelerini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Vâla şikâyet üzerine 
adı geçen hâkim hakkında adliye müfettişi marifetiyle yaptı
rılan tahîdkata nazaran : Mumaileyh tarafından yapılan mua
melâta ve verilen kararlarda kanuna uymıyan bir cihet bulun
madığı gibi, isnadatm da teeyyüt etmediğinin anlaşıldığı, bu ba
kımdan muahazesini icabettiren bir hareketi de olmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre; 
vâki talep hakkında Encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

281 10 . 1 .1955

4781/4.517 A. Safiyo (îüralp. 
Içccboci Keskin So. 
\o. 4 / A.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Mâliyece a(̂ ıl- 
mıs olan bir istirdat dâvasından 
şikâyet).

Müstediler ; Murislerine fuzulen ödendiği iddiasiyle, Mali
ye tarafından haklarında açılmış olan 429 küsur liranın istir
dadı hakkındaki dâvanın, Refah Vapuru Şehitlerinin Dul ve 
Yetimlerinin Şehit, Dul ve Yetimi Sayılması hakkındaki Ka
nun bir an önce çıkarılmak suretiyle ortadan kaldırılmasını 
istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5975 sayılı mevzuu- 
bahis Kanun 3 , V II . 1951 tarihinde meriyete girmiş bulunması 
hasebiyle bu dâvanın takibinden vazgeçilip ve dosyasının mev
kii muameleden kaldırılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; yerine getiril
diği anlaşılan talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye 
mahal görülmediğine kai ar verildi.

Karar No. Karar tarihi

282 1 0 .1 .1955
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Arruhal

No.

4940/4668 Turan Yaşar.
Orta Çakmak 
köyünde.
YıMızoli - Sivas.

Arzuhal sahibinin
adı. soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Yaralama vc 
ölüme sebebiyet veren faillerin 
tahliyesinden şikâyet).

Müstedi : Kendisini ağır surette yaralayıp kardeşinin de 
ölümüne sebebiyet vermiş olan faillerden Ömer ve Bekir Ye
tiş ’lerin, birer ay 10 gün hapisten sonra ve A f Kanunu da lehle
rine tatbik olunmak suretiyle tahliye edilmiş bulundukların
dan şikâyet ederek; buna ait dosyanın tetkik ve haklarının ko- 
runmasmı istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Maznunlar hakkında; 
âmme dâvasının ortadan kaldırılmasına dair verilmiş olan ka
rarın; müdahilin vâki temyizi üzerine Ömer Yetiş ve Eyüp Ye
tiş’e ait kısmının tasdik ve diğer maznun Bekir Yetiş hakkın- 
daki hükmün öldürme kasdının vücuduna binaen, Temyiz 
Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinin 28 . X I I . 1952 tarihli ilâmı 
ile bozulduğu ve ağır ceza mahkemesince tekrar yapılan mu
hakeme neticesinde : Adı geçen Bekir’in; 4 sene ağır hapsine, 
3 000 lira ölüm tazminatına mahkûm edilip bu kararın temyi- 
zen de tasdik edilmiş olduğu, yapılan muamelelerde usul ve 
kanuna uymıyan bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir meseleye taallûkuna binaen; vâki talep hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

283 1 0 .1 .1955

•'Î037/4759 IIüsoviıı Kaya v(' 
ar.
fîöndiabdi ve Molla- 
davııdan köylüleri. 
Bismil.

(Arzuhal hulâsası : Açılmış olan 
bir iptal dâvasına hazine avukati 
tarafından ehemmiyetle müdahale 
olu n ması h ak kın d a ).

Müstedi : Ermeni emvali metrûkesinden olup uzun yıllar
dır köy sakinleri tarafından istifade edilmekte bulunan 8 parça 
hazine arazisi üzerinde haksız iirtisapta bulunan Tevfik Demirci 
aleyhine açılan tapu iptal dâvasına hazine tarafından lâik olan 
ehemiyetin verilmediğinden dolayısiyle köylünün vâki mağduri
yetine karşı alâkasızlık gösterildiğinden şikâyet ederek; Mal 
Müdürü Naci ile. Varidat Memuru Mehmet Yıldız hak
larında icabeden kanuni takibatın yapılmasını ve hazine 
avukatının bu dâvaya müdahalesinin temin buyurularak mezkûr 
arazinin topraksız olan köyleri halkına dağıtılmasını istemekte
dir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr muhakeme
nin henüz bir karara bağlanamamış bulunmasına binaen vekâ
letçe bugün için yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmek
tedir.



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki talep hak
kında encünıenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

284 10 . 1 . 1955

r>l()3/r)()9S i r f a n  (îüııhaıı .
(Jil k ö y ü  o ku lu
öğre tm e ni.
S in u ıv .

( A r . : u h ( i l  h u l â s a s ı  :  ( U z i c i  i k j v e i -  

n ı e n  I H f ( t t  ( J e f i n t r ' â c n  ş i l . â ı j d ) .

Müstedi : Hakkında tanzim etmiş olduğu teftiş raporunda 
içtimai nizama bağlılık durumunu orta olarak ifade etmekle 
kendisinin terfi ve tefeyyüzüne engel olmuş ve dolayısiyle hak
sız ve mesnetsiz bir isnatta bulunmuş olan gezici öğretmen Ri- 
fat Çetiner'den ve bu mevzuda yaptığı müracaat üzerine tahki- 
ka memur edilen Hayri adındaki diğer bir müfettişin de; ifade
lerini zapta geçirmeksizin kendisini imzaya mecbur kıldığından 
şikâyet ederek; icabeden takibatta bulunulmasını ve maaşlı 
kadroya alınmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Gereken tahkikatın 
yaptırıldığı ve müstedinin iddialarının vârit görülmediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Ksırar No. Karar tarihi

285 10 . 1 .1955

r)8:-59/r)484 Ş o v k i  A l t u ı ı a y .  
S e lim iy e  Ş e r i f  So. 
N o .  2 1 .
İstanbul.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  K a n u n i  h ı r  

l ü z u n u ı  i s t i n a f  o l u n m a k s ı z ı n  i f a j u -  

l a n  t e k a ü t l ü k  y n u a m e l c s i n i n  r c f ' i  

h a k k ı n  d a ) .

Müstedi : 1310 doğumlu olup Ordu’ya 1914 yılında intisab- 
etmiş bulunduğunu, bu hizmetinin her türlü şaibeden âri bu
lunmasına, sin, sıhhat ve ehliyet yönünden de keza hiçbir mâni 
hali ve nakisesi olmamasına rağmen; dilekçesinde zikrettiği bâ
zı zevatı ziyaret ettiğinden dolayı; 5434 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesinin B fıkrası ile istihdaf olunan maksat hilâfına emek
liye sevk olunduğundan şikâyet ederek; Askerî Temyiz Mah
kemesine müracaat için de müddetini geçirmiş olduğundan uğ
radığı bu haksızlığın Yüksek Meclisçe telâfi olunmasını iste
mektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin 31 Mart 1951 gün ve 67318 sayılı 
cevabi yazısında : Müstedinin talebi bir idari dâva mevzuu olup 
3410 sayılı Kanuna göre Askerî Temyiz Mahkemesine müracaal 
etmesi icabetiği. Kendisinin de durumları Askerî Şûrada gö 
rüşülen 29 general meyanında 5434 sayılı Kanunun 39 ncu mad



Arzuhal Armhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

desinin B fıkrasına tevfikan emekliye sevk edilmiş bulunduğu 
ve iddialarının varit olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 2 Temmuz 1950 tarihinde hakkındaki 
emeklilik muamelesini tebellüğ etmiş bulunan mumaileyhin o 
tarihte kaza merciine müracaat etmesi mümkün iken bu kanuni 
haktan faydalanmaması bu ihtilâfın encümenimizce incelenmesi 
için bir sebep teşkil edemiyeceğinden bu bakımdan talep hakkın
da tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  15 —

Encümen kararı ve ne sebepten veril<^iği

286 10 . I . 1955

6‘̂ M4/r)n35 L û t f i  P]rtom.
Dıunlupınar Mah. 
Beykoz So. No. 28. 
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : 1 sene hapsi
ne mütaallik lyıahkıhniyet kararı- 
nm yazılı emir yoliyle bozdurul
ması hakkında).

Müstedi : Hozat Asliye Mahkemesi Başkâtibi iken 1939 se
nesinde, ölü Hamdi vereselerine ait şûyuun izalesi işinde 28 li
ra 72 kuruş zimmetine geçirmiş olduğu iddiası ile bu mahkeme 
tarafından gıyaben ve 2884 sayılı Tunceli Kanununa göre katî 
olarak verilmiş bulunan 1 senelik hapis kararının adli hata ile 
mâlûl bulunduğundan, zira isnat olunan suçun selefine ait ol 
duğundan, bu mevzuda kanuni deliller serdetmek suretiyle yap 
tığı iadei muhakeme, reddi hâkim ve yazılı emirle bozdurul 
ması taleplerinin de nazara alınmadığından şikâyet ve tazallümü 
hal ederek; dilekçesinde açıkladığı sebeplere binaen bu hükmü 
yazılı emirle bozdurulmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hozat Asliye Ceza 
Mahkemesinin 20 . IX . 1940 tarih ve 22/41 sayılı kararı ile, sa
bit görülen zimmet suçundan dolayı 1 sene hapis ve bu kadar 
müddet memuriyeten mahrumiyetine dair ve kesin olarak veril
miş olan hüküm hakkında müstedinin vâki iadei muhakeme 
ve yazılı emirle bozdurma taleplerinin tetkik ve reddedilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanuni şartların mevcudiyeti halinde 
yazılı emir yoluna baş vurulması ancak Adliye Vekilinin salâ
hiyeti cümlesinden bulunmasına binaen; vâki talep hakkında 
bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

287 10 . I . 1955



16 —

6495/6017 Rifat Bayatlıoğlu.
6808/6283 Uzunçarşı No. 52.
6753/6229 Afyon.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. ^dı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası: Emeklilik mu
amelesinin iptali hakkında).

Müstedi : 1942 jnlınden beri daima takdir kazanmak suretiyle 
çalışmakta olup Ziraat Bankası Afyon Şubesi Müdürlüğünden 
hiçbir kanuni lüzum ve esasa istinat olunmaksızın, İdare Meclisi 
Üyesi Haydar Çerçel ve Umum Müdürün partizan hareketleri 
neticesinde; 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (E) fıkra
sına tevfikan emekliye sevk edildiğinden şikâyet ederek; gayri- 
kanuni olan bu muamelenin iptalini istemektedir.

Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Emeklilikteki mute
ber hizmet müddeti 33 yıla baliğ olan dilekçinin yaşının ilerle
miş ve enerjisini kaybetmiş bulunması itibariyle zikir olunan 
maddei kanuniyeye tevfikan emekliye sevk edilmiş bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mart 1950 tarihinde tekaüde sevk edilmiş 
olan müstedi, baklandaki bu muamele oleyhine o tarihte kaza 
merciine müracaat etmesi icabettiğinden, talep hakkında bu ba
kımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmedikine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

288 10 . 1 .1955

6639/6137 Hayati Ulukaya.
I. E. T. T. îdaresi 
Şişli Tramvay depo
sunda ta'hsildar. 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : 15 yıllık üc
retli hizmetinin borçlandırılmak 
suretiyle tekaütlük müddetine ilâ
vesi hakkında).

Müstedi: 1930 yılından beri vazife görmekte bulunduğu İstan
bul Tramvay İdaresinde geçen 15 yıllık ücretli hizmetinin 4644 
sayılı Kanuna tevfikan, borçlandırılmak suretiyle tekaütlük 
müddetine ilâve olunmasını istemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Umum Müdürlüğfünün 
cevabi yazısında : Bu kabil müracaatlar için 5771 sayılı Ka
nunla yeniden verilmiş olan mehil içerisinde, Sandığa baş vur
muş bulunan müstedinin bahis konusu hi^smetlerinin yevmiyeli 
olduğu anlaşılmasına binaen; ancak daimî kadroda aylık ücretle 
geçen hizmetlerin borçlandınlmasmı âmir bulunan 5434 sayılı 
Kanunun-geçici 65 nci maddesine istinaden, talebinin kabulüne 
imkân bulunmadığı kendisine tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehe
sinde; vâki talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

289 1 0 .1 .1955



6792/6267

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Bekir Can. 
Taşova.

(Arzuhal hulâsası: Taşova Hâki
mi Ziyaettin îzerdem hakkında .p- 
kâyct).

Müstedi : Taşova Haklini Ziyaettin îzerdem’in, hâkimlik 
sıfatı ile kabili telif olmıyan hal ve hareketlerini iddia ve 7. 
madde halinde arz ve ihbar etmekte ve bir müfettiş marifetiyle 
tahkik ettirilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : isnat olunan hususlar 
hakkında Tokad ve Amasya cumhuriyet müddeiumumilerine 
yaptınlan tahkikata göre isnadattan bir tanesi hakkında, daha 
önce gereken tahkikat yapılarak ilgililer hakkında kanuni gereği 
yapılmış olduğundan ajmı mevzuun yeniden incelenmesine 
mahal görülmediği ve diğer isnadatın da teeyyüdetmemiş olma
sına binaen; adı geçen hâkim hakkında tâjâni muameleye mahal 
görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümenimizce bir muamele ifasına mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  17 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

290 10 . 1 .1955

6911/6380 Hüseyin Yaprak. 
Karagül köyünde. 
Kavak - Kangal.

(Arzuhal hulâsası: liir dâva dos
yasının Sivas\ı nakli hakkında).

Kardeşi Mehmet Yaprak’ı taammüden öldürmüş olan Ali 
Bekir ve arkadaşlarının Kangal Savcılığı tarafından serbest bı
rakıldıklarından duyduğu teessürü ifade ederek mezkûr dâva 
dosyasının Sivas’a nakledilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Adı geçen maznunlar 
hakkında, yapılan ilk tahkikat sonunda verilmiş olan men’i mu
hakeme kararının merciince de tasdik olunmak suretiyle kati
leştiği, ancak ortada kasten adara öldürme suçu mevcut olduğu
na göre asıl faillerin âmme dâvası zaman aşımı içerisinde taki- 
bedilerek meydana çıkarılması hususunda Sivas Müddeiumumi
liğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki talep hak
kında Encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

291 10 . 1 .1955
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ö938/640()

Arzuhal
No.

Hayrettin Demirci- 
oğhı.
Herker Cad. No. 110. 
Aksaruv - Istanbul.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

( Arzuhal hulâmsı : Emeklilik mu- 
<nnelesini')i r e f ’i, maaş ve ikrami- 
ijesinin 100 Hru üzerinden dvzel- 
(ilmesi talebine dair).

Müstedi : Hiçbir kanuni sebep mevcut olmadığı halde Emek
li Kanununun 39 ncu maddesinin B fıkrasına tevfikan ve 10. 
X . 1949 tarihinde albay rütbesi ile ve 90 lira maaşla emekliye 
sevk edilmiş olduğundan şikâyet ederek bu muamelenin kaldırıl
masını, ikramiye ve emekli aylığının da emsali gibi 100 lira üze
rinden tahsis olunmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müddeti hiz
meti 37 yıla baliğ olan müstedinin; almakta olduğu rütbe maaşı 
ile emekliye sevk edilmiş bulunmasında her hangi bir haksızlık 
yapılmamış bulunduğu. İsteği veçhile emekli aylığının arttırıl
masına kanuni imkân görülmediği bildirilmektedir.

Gereğ:i düşünüldü : Müstedinin; emekliye sevk tarihinde ka
za merciine müracaat imkânı mevcut bulunduğu halde; mercii
ne müracaat etmemiş olması ihtilâfın Encümenimizce tetkiki 
için bir sebep teşkil etmiyeceğine binaen vâki talep hakkında; 
bu bakımdan tâyini muameleye mahal görülmediğine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan re ne sebepten verildiği

292 10 . 1 .1955

69h5/6423 Sami Koçak înebey. 
Tiryaki Ilasanpaşa 
So. No. 26/4. 
Aksaray - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Eyneklilik mu
amelesinin iptali hakkında).

Müstedi : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 39 ncu maddesinin B fıkrasına tevfikan; 
yaş haddini doldurmasına dahi imkân bırakılmaksızm emek
liye sevk edilmiş bulunduğımdan şikâyet ederek; bu muame
lenin iptalini ve maaşının da 100 liraya çıkarılmak suretiyle 
emeklilik haklarınm buna göre düzeltilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 30 yıldan 
fazla hizmet görmüş olan müstedinin zikrolunan maddei ka- 
nuniyeye tevfikan emekliye sevk edilmesinde her hangi bir 
haksızlık yapılmamış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 10 . X  . 1949 tarihinde emekliye sevk 
olunan müstedinin; o tarihte bu tasarruf aleyhine kaza mer
ciine mürauaat etmesi icabederken bu mercie başvurmıyarak 
Meclise müracaat ettiği anlaşıldığından; bu bakımdan talep 
hakkında Encümenimizce tâjdni muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

293 10.1.1955



-
Arzuhal

No.
Armıhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

7171/6625 Hüseyin Şeker. 
î).505/8848 Bo/oğlu kii\ruıde. 

(Jerkei .̂

Encümen kararı ve ue sebepten rerildiği

(Arzuhal hulâsası : IlakUvnda 
»lüitehaz bir mahkeme kararrrnn 
tebdil ine dair).

Müstedi ; Bedeli icardan dolayı, Çerkeş Asliye Ticaret Mah
kemesi tarafından hakkında, bidayeten hüküm olunan aynî öde
me kararının nakzı üzerine ahiren verilen bir kararla, 6 126 
küsur lira ödemesi şeklinde tebdil edilip, bu meblâğın tahsiline 
tevessül edildiğinden şikâyet ederek, mevcut Mukavele ve 
Borçlar Kanunu hükümlerine muhalif olan bu ödeme şeklinin 
ilk karar veçhile aynen tebdilini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Temyizen tasdik edil
mek, tashihi karar ve iadei muhakeme yollarından dahi geçmek 
suretiyle katileşmiş olan bu karar üzerinde Vekâletçe idareten 
yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan vâki istek hakkında. Teşkilâtı Esasiye Kanununun
54 ncü maddesi muvacehesinde Encümenimizce tâyini muame
leye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

294 10 . I . 1955

7)311/f)75{) Hüseyin Rahmi ı 
Tekin.
(jüzı Alemşah ıMah. 
Konya.

(Arzuhal hulâsası: Tekaütlük mu
amelesinin i^dali ve müktesep hak
ların m i ad esi ha k k ında).

Müstedi : Marmaris Sorgu Hâkimi iken haksız ve sebepsiz 
olarak 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasına gö
re tekaüde sevk edilmiş bulunduğunu beyanla; mezkûr mua
melenin iptalini ve müktesep haklarının iadesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Polis ve Meslek Mek
tebi mezunu olan müstedinin aldığı inzibati ceza ile vazife ih
malinden dolaja verilen 20 lira ağır para cezası ile mahkûmiye
tine ve keza Aziziye Sorgu Yargıcı iken baklandaki müfettiş 
raporu muhtevasına işaret olunduktan sonra; 30 hizmet yılını 
dolduran diğer yargıçlar meyanında; A)nrma Meclisi Genel Ku
rulunun istişari mahiyetteki mütalâasına istinaden 17 . X .
1949 tarihinde 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fık
rasına istinaden tekaüde sevk edilmiş bulunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi emekliye sevk edildiği tarihte, 
vâki ihtilâf dolayısiyle kaza merciine müracaat etmesi icabet- 
tiğinden talep hakkında bu bakımdan Encümenimizce tâyini 
muameleye mahal görülmediğine âzadah Hüseyin Ortakcıoğlu’- 
nun vâki muhalefetine karşılık ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

295 10 . I . 1955



—  .20

7614/7049 Bayram Okan.
233. P. A. Hl. 3. K. 

3"üzbaşı.
İzmir - Poligon.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal iıuUhası : Haksız olarak 
ıjuınlan emeklilik mnavıesindcn 
şikâyet ve nıâlûliı/et maaşı hağlan- 
ması hakkında).

Müstedi : Sadece kendisine karşı beslenen hissi infial sebe
biyle, sıhhi durumu ileri sürülmek suretiyle haksız ve sebepsiz 
yere emekliye sevk edilmiş bulunduğundan, keza mâlûllyet du
rumunun 5434 sayılı Kanunun 53 ncü maddesi hilâfına ve müd-̂  
deti hizmeti eksik hesaplanarak tesbit edilliğinden şikâyet edew 
rek; zikir olunan maddei kanuniyey 3 tevfikan aylığının 137 lira 
üzerinden tahsis olunmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
istelderinin tamamen yerine getirilerek kendisine 1 . IV . 1951 
tarihinden itibaren 137 lira 50 kuruş maaş bağvlajunış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yerine getirildiği anlaşılan vâki talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediği
ne ve dilekçinin bu mevzuda doğacak ihtilâftan dolayı vazifeli 
kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

298 10 . 1 .1955

7638/7071 Fettah 4ktan. 
9247/8613 Bitlis Mah. 

Ağn.

(Arzuhal hnlâmsı : 1950 yılında 
yapılmış olan Ağrı Belediye seçi- 
nıinin yenilenmesi hakkında).

Müstedi : 1950 yılında yapılan Ağn vilâyeti belediye se
çimine hile ve fesat karıştırılmış olması itibariyle Yüksek Se
çim Kuruluna bu mevzuda yapmış olduğu itirazının, müruru 
müddetinden dolajn ve isabetsiz olarak reddedildiğinden şi
kâyetle; seçim dosyasının celp ve tetkik buyurularak mezkûr 
belediye seçiminin yenilenmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bu iddia üzerine ya
pılan tahkikat sonunda; suç seçim günü olan 3 Eylül 1950 ta
rihinde ve ondan evvel işlenmiş olması itibariyle, 5545 sayılı 
Milletvekilleri Seçimi Kanununun 165 nci maddesinde yazılı 
3 ay dan fazla zaman geçmiş olmasına göre, zaman aşımı vuku- 
bulduğundan dolayı 7 . V . 1951 tarihinde takibata mahal ol* 
olmadığına karar verilmiş olduğu ve yapılan bu muameleler
de kanuna uymıyan bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Nihai ve katî olan Yüksek Seçim Kurulu 
kararına itirazı mutazammın bulunan vâki talep hakkında, bu 
kararların taşıdıkları mahiyet bakımından encümenimizce tâ
yini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

297 10 . I . 1955



—  21
Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

7811/7242 S a f ( 'r  Ş ( 'n « ii n  vo aı-, 
Ilalilpa fja  C a d .  Do^nı 
Boı-Hori N o .  1 2 1 .  
Kars.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

8598/7986 Hüseyin Denıirei. 
tsmetpaşa IVIah. 
Imtfullah So.
N o .  38.
Trabzon.

(Arzuhal hulâsası : Kars vüâı/eti 
merkez ve mülhak kazalarının ik- 
fisaden kalkınmalar'i için serd olu
nan bâzı tahmiyıler hakkında).

Müstediler ; Kars vilâyetinin tarihî, zirai ve yeraltı servet 
ve nüfus durumlarını açıklıyarak; çok zengin olan maden ser
vetlerinin işletilmemekte olmasına da işaretle bu vilâyetin, mer
kez ve mülhak kazalarının iktisaden inkişafını temin maksadı 
ile :

1. Mevcut demiryolu hattının ana hatta kavuşturulmasını,
2. Hidro - elektrik santralinin faaliyet sahasına geçirilmesi 

ve mevcut tesislerin ihtiyaca elverişli bir. hale konulmasını,
3. Haftanın her iki gününde umumi pazarlar ihdas olun

masını istemektedirler.
Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısın4a : Bu memleketin ik

tisadi ve maddi imkânlarına göre; ancak senenin yaz ve bahar 
aylarına tesadüf eden 5 ayı zarfında devamlı hayvan pazarlan 
kurularak geniş ölçüde hayvan alım satımları yapılmakta ol
duğu,

Banka aracılığı ile yaptırılmış olan Kars Hidro - elektirik 
tesislerinden makine, elektrik ve teçhizat kısmının katî kabulü
nün 13 . IX . 1953 tarihinde icra edilerek Nafıa Vekâletinin tas
dikine sunulduğu, şehrin gösterdiği inkişafa nazaran kifayet
siz duruma gelen takatin artırılmasını istihdaf eden etüdün de 
bu sırada yapılmış bulunduğu,

Su ve yapı kısmının muvakkat kabulünün yapıldığı ve ka
bul heyetince lüzumlu görülen noksanlann ikmali ve diğer za
ruri işler için 60 000 lira tutarındaki keşfin Nafıa Vekâletince 
de tasdik olunarak ihale evrakının hazırlanmakta olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında enciimenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

298 10 . 1 .1955

(Arzuhal hulÂsası : Çocuğunu öl
dürenler hakkında takibatı kanu
niye ifasına dair).

Müstedi : idare ettiği otobüsle ve kasten, oğlu Ali’nin idare 
ettiği otobüse çarparak çamurlukta bulunan diğer oğlu Mus
tafa’nın ölümüne sebebiyet vermiş olan Salih Salihli hakkında; 
Akçaabat Sorgu Hâkimliği tarafından yapılan tahkikatın ilti- 
zamkâr bir şekilde yapılarak, adı geçenin serbest bırakılmış ol
duğundan şikâyetle, çocuğunu öldürenler hakkında takibatı ka
nuniye de bulunulmasını istemektedir.
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Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis konusu çarpış
ma hâdisesi üzerine Akçaabat Müddeiumumiliğince bizzat ya
pılan hazırlık tahkikatı sonunda, otobüs şoförlerinin tevkifleri 
hakkında yapılan talebin Sulh Hâkimliğince kabul edilmediği 
ve Sorgu Hâkimliği nezdinde açılan dâva üzerine yapılan ilk 
tahkikat neticesinde de Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde son 
tahkikat açılmasına karar verildiği; yapılan muamelelerde bir 
yolsuzluğa rastlanmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercilerinde derdesti rüiyet bulu
nan bir meseleye taallûkuna binaen ve Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 54 ncü maddesi muvacehesinde vâki talep halj^nda En- 
cümneiraizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

299 10 . 1 .1955

9117/8489 îbrahinr Arvas ve 
ar.
Eski \"an Milletv('- 
kili.
K’e(jiör(‘n - Ankara.

(Arzuhal hulâsasın Keskin Bele
diyesince yapılan bir istimlâkten 
şikâyet).

Müstediler : Maliki bulundukları, Keskin kazasının Karış
tıran köyünün mezkûr kaza belediyesi tarafından kanuni ve 
muhik bir sebebe istinat olunmaksızın ve çok cüzi bir bedel 
karşılığı istimlâk edildiğinden şikâyet etmektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mahallin asliye hu
kuk mahkemesine intikal etmiş olan bu ihtilâfın, tarafların 
sulhan anlaşmaları üzerine mezkûr mahkemece 22. I V . 1953 
tarihinde karara bağlandığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
landığı anlaşılan vâki şikâyet mevzuu hakkında encümenimiz- 
ce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

300 10.1.1955

9211/8580 Haşan Şen.
Xo. 58 A. Feneri. 
Beykoz - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası: 1942 senesin
de, ciheti askeriyece işgal edilmiş 
bulunan arazisinin kira bedelinin 
verilmediğinden şikâyet).

Müstedi : Encümen Riyasetinden vekâlete havale buyuru
lan arzuhali zıyaa uğratıldığından dola3n aynı mevzu ile alâ- 
kah olarak Millî Savunma Vekâletine vermiş olduğu ve dos
yaya bağh her iki istidasında :

Anadolufeneri’nde l^in arazisinin Karadeniz Boğaz Ku> 
mandanlığmm Çakılı Topçu Alayı birlikleti tarafından 1942 
yılında işgal edilip bu tarihten beri, vâki müracaatlarına rağ> 
men ne mukavele akdedebildiğinden ve ne de bedeli icar’ ala-
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Encümcn kararı ve nc sebepten verildiği

madığından şikâyet etmektedir.
Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Memnu mın- 

taka dâhilinde kalan mezkûr arazi için köy ihtiyar heyetince 
13. V I . 1951 tarihinde takdir olunan 700 lira bedeli icara ka
naat getirmiyen müstedi ile yapılan anlaşma sonunda senelik 
icarın 1 500 lira olarak tesbit, 1951 ve 1952 yıllarına ait icar 
bedellerinin de bu miktar üzerinden ödendiği;

Arada her hangi bir mukavele ve yapılmış bir müracaat 
bulunmadığı için bu tarihten önceki yıllar için mezkûr miktar 
üzerinden icar ödenemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan vâki ta
lep hakkında, bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

301 10 . 1 .1955

MHin.ct F('h ın i 
< ! iiv {‘n.
A şa "i Zu v a r .AJah. 
K {i,y-ızıııan.

(A rzu h a l  huJâsfisu 2502 sayrh K a 
nunim Teşkilâtı /Esasiye K a n u n u 
na ınvhalcfeiindcn  şikâjfct).

Müstedi : Kağızmanda Hacı Recep ailesi tarafından bu
lunduğunu, geniş emlâk ve akaara sahip olan bu ailenin hicret 
3Öizünden halen fakruzaruret içerisinde kaldıklarını ve 474: 
sayılı Kanunun 5 nci maddesi ile tasahubettikleri cüzi hak
larının da Teşkilâtı Esasiye Kanununa muhalif olarak tedvin 
olunan 2502 sayıh Kanunla ellerinden alındığından şikâyet 
ve tazallümühal ederek; 4 - 5 yüz bin lira değerinde tahmİDî 
ettiği gcyrimenkullerine kıymet takdir edilmek suretiyle be-' 
delinin Hâzinece bu aile vârislerine ödenmesini veyahut buna 
mukabil Garp vilâyetlerinden birinde arazi ve emlâk verilmesini 
istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin iddia 
ettiği gayrimenkullerin tevzi olunduğuna dair bir kayit bu
lunmadığı gibi. Dağıtılmış olan arazinin de Hâzinenin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunan senetsiz yerlerdeki gayrimen- 
kullerden ibaret bulunduğu.

Buı sebeple iddianın vârit olmadığı bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Bir kanunun Teşkilâtı Esasiye Kanu

nuna muğayereti iddiasından ibaret bulunan şikâyet mevzuu 
hakkında Dahilî Nizamnamenin 53 ncü maddesine tevfikan 
Encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

302 1 0 .1 .1955
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9290/8G53 Dr. 0])orat()r Ali 
Î k'gür.
Bahariye Cad. Ali 
Svıavi So. No. 14. 
Kadıköy - İstanbul.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Emeklilik iş- 
Icminin kaldırılması hakkında).

Müstedi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkra
sına tevfikan emekliye sevk edilmesinde isabet bulunmadığın
dan bahisle, baklandaki tekaütlük işleminin kaldırılmasını iste
mektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Otuz hizmet yılını doldurmuş olan müstedinin kanunun verdiği 
salâhiyete binaen tekaüde sevk edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin, tekaüde sevk edildiği tarih
te cari usule göre, hakkındaki idari tasarruftan dolayı kaza 
merciine müracaatta bulunmuş ve bu baptaki dâvasının ise 
süre aşımı noktasından reddedilmiş olduğu evrak arasında 
mevcut 31 . III . 1951 g^n ve 1192/2538 sayılı ilâm mündere- 
catından anlaşılmasına ve şimdiki talep ve şikâyeti de redde
dilen mezkûr dâvanın mevzuunu teşkil etmiş bulunan bir hu
susa taallûk etmesine binaen, zikredilen talep ve şikâyet hak
kında bu sebeple Encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

303 10 . I . 1955

9326/8685 Ayşe Ünüulu. 
Cankurtaran Seyit 
Haşan So. No. 10. 
Sultanahmet - îstan- 
bul.

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik iş
leminin kaldırılması ve tekrar tav- 
zifi hakkında):

Müstedi : Hiçbir kanuni sebebe istinat edilmeden, 5434 sa
yılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasına tevfikan emekli
ye sevk edildiğinden bahsile, hakkındaki bu muamelenin ipta
lini ve tekrar tavzifini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Otuz hizmet yılını dol
durmuş olan müstedinin sağlık durumu V3 meslekî başarısızlı
ğından dolayı mezkûr B fıkrasına tevfikan emekliye ayrılmış 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îdare, müstedi hakkındaki tekaütlük iş
lemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olmasına 
göre, bu husustaki talep ve şikâyet hakkında Encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına, âzadan Hüseyin Ortakcı- 
oğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle karar verildi. ^

Karar No. Karar tarihi

304 10 . I . 1955
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

AI<‘Vİü(lc !İs;m\ 
Kcmek C'ad. No. (id. 
Malatya.

{.[/■zııhal hulâsası : liir ihbar hak- 
’,(n(la j .

IV.ı.dstcîûi ; Adana Nalıa .ou İşlerinde memur olup; Darende 
Arıkeriili: Şubesiıdo kayıtlı Hidayet K adıoğlu ’nun; askerlik va
zifesini ycvpnıadığı h?Jda mıılitelif hilelerle ve alâkalılara men- 
ı'aat ten;iîı etmek öiırciiyle terhis muamelesini ita ettirdiğini ih
bar ederek, icabeden kanuni takibatta bulımulmasını istemek
tedir.

Milli Lîüd.afaa V>îk.-ılet:nin cevabi yazısıncl.ı : Adı g’eçen 
Hidayet A-Jadıoğlu'n'i ait n’ aameleii ev.^akın yapılan incelemc- 
r.ir-le ; îhLa’ ı̂n doğra oHuğıı anlas’ larak hak'kında icabeden 
<̂ ezai ■ t.kibatı' a bulunrjrrtak ü;jer3 dosyasının Adlî Amirliğe gön- 
dsriîdifi kendi si’ pn de Gelibolu'da bulunan 4 ncü Tümen 
e:nr:,i':î Li:::.ijt*j sevk olundağu bildirilmektedir.

O-orf.2*’- : Vekâlet cevabına g'öre, talep hakkında
tâyin*, m^c’meleye :r»ahrvl .pfÖTÜlm, digine karar verildi.

Kar;*.r No. Karar tarihi

305 10 . I . 1%5

•'<>î' /̂ÎH)24 IlaDKİİ öjTMs. .
S;n*ay Malı. 2 nci 
So. \(». U>.
S ilifk e .

( A r i ı / h a l  h ) i . l ‘ l s ; ı s '  :  h u h i  ı n t v t v  

l i i f t  t  V ( .  v r h â h ' ^  ( ' D i i ' i  » ı c o ş )  t a h ‘ -

h d ' (  i ' l ' i r ) .

Müstedi : Çalışmakta olduğu Silifke Belediye Başkanlığı 
emrindeki vazifesinden 1809 sayılı Kanuna uyan bir fiil isnat 
olunm.ak suretiyle; bidayeten işinden meni ve bilâhara vilâ
yet er-ırine almanjk ufîaklaştmldığmı ve buna ait muhakeme 
safahatını ve nihayet dosyasının 5677 sayılı Af Kanunu ile or
tadan kaldn'ilmış olduğunu ifade ederek; işten men’ini icabet- 
tirmiycn diğer bir suçtan dolayı mahkûm edilmiş olduğu 5 ay 
hapis ve 5 ay memuriyetken mahrumiyet cejiasmm da tecil edil
miş ve rikir olunan Af Kanununun şümulüne girraekte bulun
masına b’naen iadei memuriyet ettirilmesini ve vekâlet emri 
maaşlarmın tediyesini istemelrtedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin vazife
sinden mütevellit suçundan dolayı işten meni olunup, bilâha
ra azledilerek 1609 sayılı Eanun hükümlerine tevfikan hakkın
da tahkikat ^^apılmak üsere mahkemeye verildiği, neticei mu
hakemede 5 ay hapr« ve 6 ay da memuriyetten mahrumiyet 
cezasına mîihkûm edildiği, tecilen katileşen bu kararın neti
cesi 5C77 sayılı Af Kanunu ile ortadan İcalkmış ise de yeniden 
vazifeye tâyin hususunun dairesinin takdirine bağlı bulundu
ğu, açık maaşlarının da kendisine ödendiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar trrihi

306 10 . 1 .1955
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08î)8/9214 Abdürrahmaıı Pi'kri 
BakırcıoğIn. 
I){‘i)iirlibah(;<' A^<k;1i 
So. No. İT).
Aııknra.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Eneümeu kararı ve ııe sebepten verildiği

(Arzuhal huiâmsı : tJııuh'U ınu- 
UDieli'sivİH kaldınlnıası hakkindu).

Müstedi : 31 yıllık, her türlü şaibeden âri ve tertemiz geçen 
bir devlet memuriyetinden, sadece vekilin keyfi ve indî bir 
karan ile ve keza 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi ile vâzıı 
kanunun istihdaf ettiği maksada muhalif olarak bu kanuna 
tevfikan emekliye sevk edilmiş bulunduğundan şikâyet ede
rek; aldığı 40 aded takdirname ile, temiz sicili ve yaşının he
nüz 52 olduğu nazara alınmak suretiyle; bu haksız ve mesnet
siz muamelenin kaldırılmasını, mümkün olmadığı takdirde 
emekli aylığının bir üst derece üzerinden tahsis olunmasını iste
mektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Müddeti hizmeti 
31 küsur yıla baliğ olan dilekçinin; 5434 sayılı Kanunun 39 
ncu maddasinin B fıkrası ve keza Yüksek Meclisin 1728 sayılı 
kararı ile tanınan mutlak yetkiye dayanılarak tekaüde sevk 
edilmiş bulunduğ-u ve bu muamelede kanuna aykırılık olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi hakkındaki emeklilik muame
lesi ; 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi ve zikir olunan kararla 
idareye tanınan takdir haklana istinadetmekte bulunduğun
dan; talep hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini mua
meleye mahal görülmediğine, âzadan Hüseyin Ortakcıoğlu’nun 
vâki muhalefetine karşılık ekseriyetle karar verildi.

Kai'ar No. Karar tarihi

307 10 . 1 .1955

10147/9444 Nusret Gündoğ. 
Seferberlik ]\Ialı. 
Edirıi(‘.

(Arzuhül hulâsası 
)nü(lâetinp dair).

hJvioklilil:

Müstedi : 1927 - 1932 yıllan aracında, mülga Tütün înhioar 
ldaj*esinde geçen hizmetinin 5434 sayılı Kanıınun geçici 65 nci 
maddesine muhalif olarak emeklilik hizmetinde kabul edilme
diğinden şikâyet etmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mülga Tütün İdare
sinde çalışmakta iken inhisarların tevhidi dolayısiyle açıkta 
kalan müstedinin burada geçen hizmetinin 1935 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesine göre, tazminat verilmek suretiyle tasfiye 
edildiği ve 5434 sayıh Kanunda da bu hizmetlerin emekliliğe 
esas hizmete ekleneceği hakkında bir hüküm de bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza meriüne ait olan vâki talep 
hakkında, encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

308 10 . I . 1955
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Encümen kiiıvu ı re ııe sebepten veıildiği

10608/f»«r)4 flüseyin Tantur.
Vıldırım Mah. m â  
Kırklaroli

K(‘nuıı Ata(‘r}»:iıı. 
^̂ “8İltuJumba Ordu 
<’ad. No. 3M 
Kat : 4 te.
İtileli - lstaııl)iıl.

(Arzuhal hulâsası : Lülehutyaz 
Mal ^Iiidiİ1'lü()iifni^ı bir mvdahah - 
s i ı i ( / ( ‘ >ı şilraifei).

Müsledi : Medeni Kanunun 639 ncu maddesinde yazılı ikti
sabı müruruzaman müddetince 25 yıldır, maik sıfatı ile niza- 
sız ve fasılasız tasahubetmekte olduğu gayrimenkultinden do
layı Lüleburgaz Mal Müdürlüğünce adına eerimisil tahakkuk 
ettirildiğinden ve bu arazi üzerindeki hakkı tasarrufunun 
selbedildiğinden şikâyet etmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Askerî kışlalara 50 
metre mesafede bulunan ve istimlâk yoüyle Hazine mülkiyetine 
intikal etmiş olan bahis mevzuu araziye fuzulen tasahubetti- 
ğinden dolayı nıüstedi adına eerimisil tahakkuk ettirilmiş bu
lunduğu; bu bakımdan Vekâletçe yapılacak her hangi bir mu
amele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Tetkiki kaza merciine ait olan vâki şi
kâyet mevzuu üzerinde encümenimizce tâyini muameleye ma
hal göriilmediğine karar verildi.

K»mr No. Karar tarihi

309 10 . 1 .1955

(A rzu h a l  hulâsası : Knıeklilili uıu- 
ıiın< h ‘siıır)i l,<tl<lınlması ha/:/, ında /.

Müstedi : Ayırma Meclisi Genel Kurulu karariyle; 21 . IX .
1950 tarihinde terfi ettirilmiş bulunduğu halde, Adliye Vekâleti
nin 13 Temmuz 1951 tarihli emirleriyle ve 5434 sayılı Kanunun 
39 cu maddesinin B fıkrasına tevfikan emekliye sevk edilmiş bu
lunduğunu, mezkûr muamelenin gerek zikir olunan kanuna ve 
gerekse 1728 sayılı Yüksek Meclis kararına muhalif olduğunu 
zira : Vâzıı kanunim bu muamele için aranmasını derpiş etti
ği lüzumun; fikrî ve mânevi kudret ve kabiliyetini kaybetmiş 
olmakla tahakkuk edebileceğine; kendisinin terfi etmiş bulun- 
masıaa ve hakır.da Hâkimler Kanununun 45 nci maddesine uyu
larak her han^i bir muamele de tatbik edilmemiş bulunduğuna 
göre sadece; terfi muamelesinde taşıdığı menfi kanaati muhafa
za edeceği tabiî olan 1 Numaralı Ayırma Meclisi kararına da
yanılarak yapılan emekli raua,melesindeki isabetsizliğin açık 
bulunduğunu belirterek, vâki mağduriyeti bakımından mezkûr 
hukuki tasarrufun iptal olunup, iadei memuriyet ettirilmesini 
istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Zikir olunan maddei 
kanuniyenin verdiği mutlak salâhiyete dayanılarak ve görülen 
lüzum üzerine emekliye sevk edilen dilekçi hakkında başkaca 
yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi hakkındaki emeklilik muame
lesi; 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrası ile ida
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reye tanınan takdir hakkına istinat etmekte bulunduğundan; 
talep baklanda bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye 
mahal görülmediğine âzadan Hüseyin Ortakcıoğlu’nun vâki 
muhalefeti üzerine ekseriyetle karar verildi

Karar No. Knrar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

310 10 . 1 . 1955

10758/9990 Musbah Elnadır.
(lanı id i ve Malı. Si
lifke Cad. No. 242. 
Mersin.

(Arm kül hulâsası: Israil Hükü
meti tarafından zapt olunan men
kul e-'̂ ya bedelinin tazmini ialehi- 
ne dair).

Müstedi : Yafa’da bulunan 128 küsur bin lira değerindeki 
menkul eşyasının İsrail Hüldimeti tarafından zaptedilmiş oldu
ğundan bahsile; bunun tezmifi ettirilmesini, kesa 4 küsur bin 
dönümlük Bürüssebi’de ve Halilürrahman’da bulunan 3 parça 
tarlasının da hangi hükümet elinde bulunduğunun tesbitini iste
mektedir.

Hariciye Vekâletinin cevabi yazısında : Bu hususlar hak
kında gereken muamele yapılmak üzere dilekçiden bâzı vesika
larla, tamamlayıcı malûmat istenilmiş olduğu ve henüz bir 
cevap alınamamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâla talep hak
kında encümenimizce tâyi.ni muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

311 10 . I . 1S55

10948/10185 Hüseyin Ayclııı.
İ3ernek Mah. Kış 
Sinema Kar. No. 4. 
Malatya.

(Arzuhal hulâ:-.ası : Ziraat Banka
sından satınahihrı arazilerimi l:en- 
disint teslim olvnmadrğından şi
kâyet).

Müstedi : Ziraat Bankasından bilmüzayede satınalıp, bede
lini dahi ödemiş bulunduğu 10 parça gayrımor.îîulnn mezkûr 
bankaya bordu durumda olan sahibi e'/ve l̂erirİTi ''?>l'̂ Q̂tle mu
kavemet ve mümanaatlan yüzünden el’an kendisine teslim edile
mediğinden şikâyet etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Müştekinin men’i mü
dahale talebi ils vâld müracaatının bahis mev?:nu yerler üzerinde 
z’iyod durumda olmadığı için nahiye madürriğü tarafından 
mahkemeye müracaata muhtariyetinden Dahsilo karara bağlan
mış olup, mumaileyhin hulcuk mahkemesinde açmış olduğu dâ
vanın henüz derdest bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup; nitekim 
vazifedar mahkemeye dahi intikal etmiş olduğu anlaşılan vâki 
şikâyet mevzuu üzerinde; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü
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Luaddesi muvacehösindc encümenimizce tâyini muameleye ma
hal g’örülmediğine karar verildi.

Karar No. Kanır îarihi

312 10 . 1 .1955

looT Nişantaş.
1— 48/11881 Abdülhamit Cad.

No. 56/6.
Taiim 'ıane.
Beyoğlu - İstanbul.

f Arzuhal hulâsası : Emeklilik mn- 
amclesindcıı şikâyet).

Müotedi : 5434 Kanunun 39 ncr. maddesinin (3 ) fık
rası hükmüne tevfikan emekliye ayrılmış olmasmm tamamen 
yersiz ve isabetsiz oldu,'Junu beyanla, hakkındaki bu muamelenin 
kaldınimasını istemelrtedir.

Sıhhat ve tctiınai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Otuz hiz’ ıiet yılını doldurmuş olan müstedi haldanda tansim 
edilmiş olan tezkiye varakalarına ve teftiş raporlanra ve vâki 
şikâyetlere bakılarak kendisinin 5434 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesinin (B) fıkrası gereğince emekliye .̂ evk edilmiş olduğu 
ve ileriye sürdüğü iddiaların haîdkata tevafuk etmediği bildi- 
nlmelrtedir.

G-ereği düşünüldü : îdare, ınüstedi hakkındaki emeklilik 
i.ılemipi, hair: olduğı?. takdir yetldsine dayanarak yapmış olma
sına oföre, mumaileyhin bv. husustaki talep ve şikâyeti hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına, âzadan 
Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle karar 
verildi.

Kar?-r No. Karar tarihi

313 10 . 1 .1055

n30n/lono8 Bel,i,v fnsM.
l'^tfuiyo ]\Iüdüriyofı
karşısında
Xo. 32. Ap.
Fatih - İstanbul.

■''Aj'zvhaJ hvlnsasî : MühadiJ hakkı 
ı>h\ral: rcrihniş olan emlâkin filin- 
'hiii (thndifnndan şikâyet).

Müstsdi : İVIidilli’de bırakmış olduğu emvali g‘aj'’rimenkule- 
sine mukabil ve mübadil sıfa»ı ile Bergajna İskân Komisyonu 
tarafından adın?. teff*i5 olunup, mafevk makamatça da tasdik 
olunan grayrimenkulleri altı yıl tahtı tasarrufunda bulundur- 
dı;ktan sonra; bilâhara sıfatı muhacereti olmadığı ileri sürüle
rek bunların istirdadı cihetine gidildiğinden şikâyetle; mağdu
riyetinin telâfisi için kabul edilen istihkakına mukabil ga>Tİ- 
menkul emval veyahut arazi verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 18 . III . 1930 g-ün 
ve 193 sayılı Teffiz Komisyonu kararı ile; İstanbul doğum
lu olan müstedinin mübadillik ile ilgisi bulunmadığından teffiz 
işleminin vaiziyle iptal ve tefviz edilmiş olan emvalin de da
ha o tarihte gerek iskân ve gerekse satış suretiyle başkaları
na verilerek tasfiye edilmiş olduğunun anlaşıldığı.

Bu duranı karşısında islıân hakkına sahip olmıyan müste-
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diye iskân yoliyle bir tahsis veya teffiz yapılmasına imkân ol
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediği
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

314 10 . 1 .1955

11400/10601 Osman ( Ic ik ;.
A l i b ( ‘.v So.
Rakka I .
l-icvkoz - İsta n lt iıl.

(A rz u h a l  hvlâsası : Içyuğı .s(({iını- 
sına mümimaat ohnulvfjundnn şi
kâyet).

Müstedi : Aslen Rize li olup, Beykoz’da bulunan Rizeli 200 
hane meyanında kendisinin de bu kazaya gelerek bakkallıkla 
iştigal etmekte ve dükkânında Karadeniz bölge halkının geniş 
mikyasta istihlâk etmekte olduğu içyağı satışı yapmakta oldu
ğunu, yaptığı bu satıştan dolayı mahkemeye verilmesinden 
duyduğu tees.sürü ifude ederek; her hangi bir şekilde mahkû
miyetine meydan verilmemesini ve sıhhat için zararlı olmıyan 
bu maddenin satışına müsaade edilmesini istemektedir,

îktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Gayri- 
kabili ekil olan içyağı satışından dolayı mahkemeye verilmiş 
olan müstedinin; beyan ettiği şekilde ve Karadeniz mıntakası 
halkının kullandığı salamura içyağının İstanbul piyasasında 
bulunamadığı için üzerinde tetkikat yapılamadığı; son defa me
riyete giren Gıda Maddeleri Nizamnamesine de esasen içj^ağ- 
ları hakîanda gereken hükümlerin konulmuş olduğu bildiril- 
melctedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre vâ
ki talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

315 10 . 1 .1955

1145,‘)/10fi4() M a h m u t  Dörtfiii/, ve 
ar.
(,'akalf 11' ı ‘ köyi’nı< 1 ('.
( V v h a r ı .

(Arzuhal hulâsası: Müsteciri hıı- 
lunrhılları hazhu (irazimıhı </ör- 
in(7ih'rı rrrîIHiğinrhv şH:oyft).

Müstediler: Hâli araziden olup, icaren tahtı tasarrufların
da bulundurdukları arazilerin başkaca metruk arazi olmasına 
rağmen ellerinden alınarak göçmenlere verildiğinden şikâyet ve 
tazallümühal etmektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında: Dilekçilerin, filhaki
ka 300 dönümlük hâli bir araziden 170 dekarını 1 . VII . 1951 
tarihine kadar icarları altında bulundurduklarını, bilâhara 
mezkûr araziden 75 dekarının bu köye mürettep 4 göçmen 
ailesine tahais edildiği 95 dekarlık bakiye kısmının da dilek-
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çilere kiralandığı. 130 dekarının da köy merası ve mezarlık 
olarak kullanıldığı. Köy şahsiyeti hükmiyesince; müstediler 
adına kiralanmış olan kısım üzerinde de mülkiyet iddia edil
diğinden ihtilâfın hükmen halline zaruret hâsıl olduğn bildi
rilmektedir.

Gereğ-i düşünüldü: Vekâlet cevabına göre; vâki Ulep hak
kında Encümenimizce tayini muameleye mahai görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

316 10 . 1 .1955

J l ;)07/10»)97 <'),smaıı Karakıı>:.
liadoiDİi köyüıulcıı. 
I'imirda .̂

10940 Mustafa Dedo.
l->odurf>a kö>'ütul( 
muhtar.
^abanözü.

(Arzuhal hulâsası : YcnimehmetU 
Sahiyesi MiuJiirii Sa(hk Herkin- 
( r'Hrv sih'âyci).

Müatedi : Polath kazasının Yenimehmetli nahiyesi müdürü 
Sadık Seçkiner’in istediği menfaati temin edemedikleri için 
maişetlenni temin maksadı ile 11 hanede 60 nüfus yarbşmiş 
bulundukları Hacıosmanoğlu köyünden kendilerini uzaklaş- 
tırdığıni ve sair suiistimallarini 13 madde halinde belirterek; 
nalla hükümet aleyhine tahrik eden bu müdür hakkında icabe- 
den kanuni takibatta bulunulmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin covabi yazısında: Adı geçen nahiye, 
müdürü hakkında yapılan tahkikat neticesinde, kaza idare 
heyetinin 8 . V . 1953 gün ve '2\ sayılı kararı ile lüzumu mu- 
hakomesine karar verilmiş olup kendisinin de memuriyetten 
istifa eLnıiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanuni icabı yapıldığı anlaşılan vâki 
talep hakkında ayrıca Encümenimizce tâyini muameleye ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

317 1 0 .1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Güvem nahi- 
lif Müdvrihıihi tarziyesi htfkktv- 
(la).

Müstedi : Semer köyü ile köylerinin müşterek intifama tah
sis edilmiş bulunan meraya Semer köyü tarafından vâki mü
dahale üzerine eski nahiye müdürü tarafından verilen men’i 
müdahale kararına ve Şabanözü ve Kızılcahamam kazası kay
makamlarının mezkûr meranın her iki köyün müdahalesinden 
uzak bulunması hakkındaki müşterek kararlarına rağmen; ye
ni tâyin edilen Nahiye Müdürü tarafından bu kararlar nazan 
itibara alınmaksızın mezkûr meranın jandarma kuvveti ile adı 
geçen köye teslim edilmesinden şikâyet ederek, haklmnda 
ieabeden takibatta bulunulmasını istemektedirler.
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1 1 8 Ü 1 /Î0 9 ^ İ7  Durııuiij  T ) a ,i
F ı n ı u ' i  l l a n ı d i  'Cu
r a n  eliyit'.
Ceyhan.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Her iki kaza kay
makamının mahallinde müştereken tanzim eyledikleri kararın 
jüüûarga köylüleri tarafından nazarı itibara aimnuyarak mez- 
Icûi- araziye vâki müdahale ve tecavlizleri üzerine; Güvem Na
hiyesi Müdürlüğünce verilen men’i müdahale kararının taraf
lara tebliğ edildiği, sözü geçen nahiye müdürü hakkında yapı
lan tahkikat neticesinde kaza idare heyetince ittihaz edilen 
men’i muhakeme kararının vilâyet idare heyetince de tasdik 
edilliği bildirilmelrtedir.

Gereği düşünüldü : Kanuni icabı yapıldığı anlaşılan vâki 
şikâyet mevzuu haklanda encümenimizce tâyini muameleye 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

318 10 . I . 1955

- i hui(h(isı : (uK^menlere 
rırihjı (inızisimn i ı̂dcsi 
(hlj.

Müstedi : Babasının sağlığında tahrir heyetince verilen 
120 dönümlük araziden 60 dönümünün elinden alınarak göçmen
lere verildiğinden tazallümühal ederek iade edilmesini iste
mektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Mevzuubahis arazi 
Hâzineye ait olup, dilekçinin fuzuli şagil olduğu ve bu arazinin 
kendisine Arazi Tevzi Komisyinu tarafından verilmediği ta
hakkuk ettiğinden 50 dönümünün alınarak göçmenlere tevzi 
ve tahsis olunduğ-u bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü - Vekâlet cevabına göre, vâki talep hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

319 10 . I . 1955

1218/i 21 fi T îa ııf  O a y r a k .  
N u r i y e  k ö y ü n d e n .  
H e n d e k .

(Arzuhal hulâsası : Mağduriyetle
rini intaccdcn Hendek Sulh IIu- 
L’ul' Hâhimliğinin 945/5 ve yine, 
cyıu yer Asliye Hukuk re Ceza 
mahkemelerinin 951/143 ve JOO 
sayîh dosyalarmın tetkik ve hak
kının teslimi hakkında).

Müstedi : Orman idaresi ile müdahil Hüseyin Bican aleyh
lerine kendisi ile babas\ tarafından Hendek Sulh Hukuk, As
liye Hukuk ve Ce.ûa mahkemelerinde açmış oldukları men’i 
müdahale, tapu iptal dâvaları ile bu dâvalarda yalan şahadet 
edenler hakk ndaki şikâyetlerinin, maliki bulundukları gay
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rimenkul üzerindeki hakkı tasarrufları; evvelce verdikleri 
hilafı hakikat beyanlarını ceza dâvasının niyeti sırasında leh
lerine olarak tevil etmiş bulunan ehlivukufun ifadelerine ve 
tapu tatbikatına lâyık oldug-u şeldide ehemmiyet verilmeme
si üzerine aleyhlerine neticelenmiş bulunduğundan şikâyet 
ederek; bahsettiği dâvalarla alâkalı 945/5, 951/143 ve 100 sa
yılı mezkûr mahkeme dosyalarının celp ve tetkik buyurularak 
haklarınm meydana çıkarılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısmda ; Müstedi ile orman 
idaresi ve müdahil Hüseyin Bican arasında cereyan eden men’i 
müdahale ve ecri misil dâvası müstedi aleyhine neticelendikten 
başka babayı tarafından adı geçen müdahil Hüseyin Bican aley
hine açılan men’i müdahale ve tapu iptal dâvalarının da keza 
reddedilmiş ve yalan şahadet ettikleri iddia olunanlar hakkm- 
daki dâvanın beraetle neticelenmiş ve kanun yollarından da 
geçmek suretiyle kesbi katiyet etmiş bulunduğu açıklandık
tan sonra; hâdise mahiyeti ve tahkikat safahatı arz ve izah 
olunduğu üzere yapılan muamelelerde usul ve kanuna uymı- 
yan bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi muvacehesinde talep hakkında encümenimizce tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karal No. Karar Tarihi

320 1 0 .1 .1955

* -24 /11 3 57  Xihat Hivol.
Vidinli Tcvfikj)aşa 
Cad. No. 10/12. 
Bayazit - Istaııbııl.

(Arzuhal hulâsası : KmcJdilik mu
amelesinin iptali hakkında).

Müstedi : İstanbul Tekel Başmüdürlüğü özlük tnlori Aııiri 
iken, hiçbir kanuni sebep bulunmadığı halde tekaüde sevk edil
mesi üzerine açtığı dâva neticesinde bu muamelenin iptal ve 
tekrar vazifesine iade edilmiş bulunduğunu, ancak aradan 4 ay 
sonra tekrar emekliye sevk edilmiş olmasındaki isabetsizliğe ve 
hafcızlığa i.'saret ederek; sicil dosyasının tetkila ile kanımun 
maksadına nnıbalif olarak tesis olunan bu tasarrufun,iptal olun
masını istemektedir.

Gümrük vo inhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 
sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasına tevfikan, 30 hiz
met yılını doldurmuş bulunduğundan dolayı emekliye çıkarılan 
dilekçinin bu muamelenin rof’i hakkında aldığı Devlet Şûrası 
karr.n üzerine tekrar vazifelendirilmiş olduğu, ancak Büyük 
Millet Meclisin’n 1.6 . V . 1951 ofün ve 1728 sayılı karan ile : Bu 
tasarrufun idar3nin mutlak takdirine bırakılmış olması üzerine; 
yapılan tashihi karar talebinin adı geçen merci tarafından ka
bul ve eski kararın iptal ve aç’ lan dâvanın reddedildiği 15 . X I I .
1951 tarihirıde ikinci dofa olarak emekliye sevk edildiği. Şikâ
yet konusunun kaza merciinin tetkikinden geçmiş ve karara
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bağlanmış bulunması bakımından mumaileyhin yeniden bir va
zifeye tâyin edilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi hakkındaki emeklilik muamele
si zikir olunan maddei kanuniye ve kararla idarenin haiz oldu
ğu takdir yetkisine istinadetmekte bulunduğundan, vâki talep 
hakkında bu bakımdan Encümenimizce tâsdni muameleye ma
hal görülmediğine âzadan Hüsejân Ortakcıoğlu’nun vâki muha
lefetine karşılık ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümoii karan ve ue sebepten verildiği

321 10 . 1 .1955

12453/11568 Abdülbari ÜRur.
Çayır karşısı Dııııı- 
lııpınar So. Koca
man Ap. Dairo 5). 
('('boci - Ankara.

(Arzuhal hulâsast: Emeklilik iş- 
Ifmillin haldınhnaiit ve tekrar tav
zifi hakkında).

Müstedi : Mensup olduğu kurumlardan karar alınmadan 
Adliye Vekâletince re’sen ve 5434 sayılı Kanunun 39 ncu mad
desinin B fıkrasına tevfikan emekliye sevk edilmiş olmasının 
hak ve adalet mefhumlariyle kabili telif olmadığını beyanla, 
hakkındaki bu muamelenin kaldırılmasını ve tekrar tavzifini is
temektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Otuz hizmet yılını dol
durmuş olan müstedinin 5434 sajmlı Kanunun 39 ncu maddesi
nin B fıkrasının mutlak sarahatine ve görülen lüzuma binaen 
emekliye sevk edilmiş olduğu ve hakkında yapılacak bir işlem 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îdare, müstedi hakkındaki tekaütlük iş
lemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olması
na göre, mumaileyhin bu hususta vâki talep ve şikâyeti hakkın
da Encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına, âzadan 
Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

322 10 . 1 .1955

12724/11826 Fikri Fırat.
Kaşıkbudak Mah. 
Yukankarataş So. 
No. 15. 
])ivarbakır.

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik mu
amelesinin iptali hakkında).

Müstedi : Sin, sıhhat ve sicil bakımından vazife görmesine 
mâni hiçbir hali olmadığı halde gayrikanuni ve sebepsiz olarak 
5434 saîalı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasına dayanıla
rak emekliye sevk edildiğinden şikâyetle; tekrar vazifeye iade 
edilmesini istemektedir.

Gümrük ve İnhisarlar Velîâletinin cevabi yazısında : 30 hiz
met yılını doldurmuş olduğundan dolayı, 5434 sa3nlı Kanunun 
rnezkûr maddesine tevfikan 1 . IX . 1950 tarihinde emekliye 
çıkarılmış olan müstedi hakkında; Yüksek Meclisin bu baptaki
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kararı muvacehesinde yapılacak muamele olmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Emekliye şevki tarihi itibariyle, o ta
rihte kaza merciine müracaat etmesi icabeden müstedinin vâki 
talebi hakkında bu bakımdan Sncümenimizce tâyini muamele
ye mahal görülmediğine karar verildi.

Karâr No. Karar tarihi

323 10 . I . 1955

.'0.)4/M4f,7 İdi'js; K;ıı-fitfi.ş. (A)'z\ıh(ii İnilâsası : Ihtziuc foji-
/i.\'<ınlı k("»yiin<l<', rtıklornia râl.ı fuzuli hsahıı/ıtdiı

şikâı/fl).

Müstedi : Köyün ileri gelen nüfuzlu şahsiyetlerinden bazıla
rının ellerindeki tapulu arazi hudutlarını g'enişletmek, tebdil 
ve tağyir etmek suretiyle Hazine topraklarına fuzulen tesahübe 
çahştıklanndan şikâyetle, topri.ğa ihtiyaçlı bir durumda olan 
fakir halkın durumunun göz önünde bulundurul;))’ak bu halin 
önlenmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi y.ızısında ; Me.zkûr köyde Tapu- 
laın ı Komisyonunım hiilen faaliyette bulunmakta olmasına 
binaen, Hazine topraklarının tesbit ve bu konudaki dâvaların 
da halledileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünül diı : Müstedinin; daha önce ve aynı men İde 
vâki müracaatı üzerine, selef komisyon tarafından 19 . X II .
3 951 gün ve 1401 sayılı ve Vekâlet cevabına g'öre Komisyon 
ca yapılacak muamele olmadığına dair bir karar verilmiş oldu
ğundan vâki talep hakkında yeniden tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

324 10 . I ! 1955

l-Tıf) S}il)alıa1 Kop. ( A r z ı ı h a l  l ı i ( ] â s < ( s ı  :  A l d ı f j ı  h i r  ı l n -

*.îilışTiıa f:iakanlı<>! m n ı  V < l - < V c t i n v <  i n f a t  f t h m -

' l a k t i l o l a n n d a i ı .  n i ı K İ u f ^ n d a n  s i h â i f t  I ) .

Aiıkfı I"l.
Müstedi : Tediye olunan maaşından, Gelir Vergisi Kanununa 

aykırı olarak asgari geçim indirimi yapılmaması münasebetiyle 
yaptığı itİYa.zm İtiraz ve Vergi Temyiz Komisyonlarınca kabul 
olunmasına rağmen mezkûr kararın ancak bir aylık (Mart 1951 
ayma) ait olduğu beyanı ile mütaakıp aylarda yine bu kanuni 
muafiyet hakkından istifade ettirilmediğinden, dolayısiyle istih
sal ettiği bir ilânım infazına Maliye Vekâletince yanaşılmadığm- 
dan şikâyet etmektedir.

Maliye Veki'':^tinin 29 Nisan 1952 tarihli cevabi yazısında : 
Aylık e,"ası üzerinden ödenen istihkaklarda her avın istihka
kından ke.'îilen vergi başlıbaşma bir ihtilâf mevzuu olacakından
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ve malî kaza mercilerince bu hususta verilen kararlarda itirr.’ ' 
taallûk ettiği ayın vergisine mahsus ve münhasır olup nitekim 
hâdise dolayısiyle Temyiz Komisyonunca İttihaz olunan kararda, 
ihtilâfın taalluk ettiği dönem gösterilmiş bulunduğundan dilek- 
çTirı, ?Tart 1951 intihkalandan kesilen vergi hakkında istihsal 
ettiği î .̂arann diğer aylardald vergi tevldfatma tekmilinin müra- 
kü'ı: ola’nıvaca^ bildirilmektedir.

Çalışma Vekâletinin 10 . X I I . 1954 taıihli cevabi yazısında: 
M~.liv0 V.'ikâlctinden ahiren alınan örneğin ilişik yası dairesinde 
rıüst-^dinin 1.951 Martından itibaren maa^î.mrdan fazla Isesilen 
ver‘;il rİR raerkoz mubasebeciliğince kendi=;ine ret ve iade olun
duğu bildirilmekte vp Maliye Vekâletinin Morkez Mnhan'‘hes’no 
yazdığı bahis mevzuu yazı ile de adı geçenin başkaca bir geliri 
bulunmadığı anlarıldığı takdirde mütaalap aylarda>dı ücreti''ri 
hakkında da Danıştay kararı dairesinde muamele ifası emir 
olunmuştur.

Gereği düşünüldü ; Çalışma Vekâletinin işarına görs yerine 
getirildiği anlaşılan talep hakkında, bu bakımdan encümeni- 
mizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar veıildi.

Karar No. Karar tarihi

326 10 . 1 .1955

12988/12073 Mehmet Emin 
özden.
Nazımbey Mah. Bal- 
C'ioğlu So. No. 4. 
Ankara.

(Arzuhal hulâsam : Tekailtlük nııt- 
avıelfsmin iptali hakknuln).

Müstedi : 43 yıllık memuriyet müddeti zarfında adlî ve idari 
hiçbir ceza görmediği ve sicillerinin de hüsnühalini teyidetmek- 
t€ bulunmasına rağmen; çalışm.akta olduğu Ankara PTT Böl
ge Müdürlüğü kalem şef muavinliğinden keyfî bir şekilde 5434 
sayılı Kanunun 39 ncu maddesine dayanılarak tekaüde sevk 
edildiğinden şikâyetle; mezkûr muamelenin iptalini talebet- 
mektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında ; 1300 doğ-umlu 
olup; 1326 yılında Devlet hizmetine girmiş olan müstedinin sin 
ve son tezkiye durumuna göre ve zikrolunan maddei kanuniye- 
ye tevfikan tekaüde sevk edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi hakkındaki emeklilik muame
lesi; mezkûr maddei kanuniye ile idareye tanınan takdir hakkı
na istinat etmekte bulunduğundan talep hakîan.ca, bu bakım
dan encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine âza- 
dan Hüseyin Ortakcıoğlu’nun vâki muhalefetine karşılık ekse
riyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

326 10 . 1 .1955
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1308/1219 İzzet Karabaş.
SaraejiuiK.'hu;̂ ! 

S(3rdap So. No. 14. 
tstaııbul.

37

Enjüjnf tı kai’an ve ııc sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Yetim ııyhğı- 
ıinı mevzuat hilâfına kesildiğin
den şikâyet).

Müstedâ : Doğuştan âmâ br kimse bulunması itibariyle ve 
1683 sayılı Kanunun 54 ncü maddesine tevfikan bağlanmış olan 
yetim aylığının ahiren yürürlüğe giren 5434 sayılı Kanuna tev
fikan kesilmiş bulunmasındaki isabetsizlikten şikâyet etmekte
dir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1683 sayılı Kanuna 
tevfikan aylık alan bu kîibîl kimseleıin mâlûliyet ve muhtaç
lıkları zail olmadıkça evlenmeleri halinde dahi ayhklannm te
diyesine devam edilmesi hususunun İstanbul Valilisine tebliğ 
edilmiş bulunduğu gibi, müştekinin aylıklarının da ödenmekte 
olduğu bildirilmektedir.

'Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; isteğin yerine 
getirilmiş olduğu anlaşılmasına binaen; vâla talep hakkında, 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

327 10 . 1 .1955

1:508J/12J83 Belıeet Akman. 
13293/12387 Mimar Iveıııalettin 

Cad. No. 28. 
İzmir.

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik î.j- 
Icminin kaldırılması hakkında).

Müstedi : 5434 sayılı Kanunun 39 ııcu maddesinin B fıkrası
na tevfikan emekliye sevk edilmiş olmasında isabet bulunma
dığından bahsile, hakkındaki bu muamelenin kaldırılmasını 
istemektedir.

Gümrük ve tnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Otuz 
hizmet yılını doldumıuş olan müstedinin, görülen lüzum üze
rine emsalleri arasmda mezkûr fıkraya müsteniden tekaüt edil
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği dü.'îünüldü : îdare, müstedi hakkındaki emeklilik iş
lemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olma- 
Oina göre, mumaileyhin bu hususta vâki talep ve şikâyeti hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına, âsa- 
dan Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

328 1 0 .1 .1955



38
A r / . ı ı l i i i l

N'c.
Aıv/ülıal sahibijıİ!)

adı, soyadı ve adresi

•’ l lOO/ rj ' JOI  KcıııaU'ttiı ı  Altuua.\ 

IMılı ı ı ı  C a d .  Kecai -  

/ a d ( ‘ 8<). No.  :>()/ 1. 
Ka(hk(')\ - İ stanbul .

I^ncüi ı U'M k a r a n  i ı i '  s i ' h i ' p t c ı ı  \ ( ‘ i - i td i ^ i

(Arzuhal hulâsası: Kmeklilik is- 
inniniv l{<ıt(lırıhn(i.sı halikında).

Müstedi : Yıpranma zammı hariç, otuz hizmet yılını fiilen 
doldurmadığı halde, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
B fıkrasına tevfikan emekliye sevk edilmiş olduğunu ve isti
dasında münderiç sair sebepleri ileri sürerek, halikındaki te
kaütlük işleminin kaldırılmasını istemektedir.

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
otuz hizmet yılını fiilen ikmal etmiş olmasından dolayı mezkûr 
fıkraya müsteniden emekliye ayrılmış bulunduğu ve Büyük 
Millet Meclisince ittihaz buyurulan 1728 sayılı kararla da ida
reye bu hususta mutlak bir takdir hakkı tanmmış olduğ-u ve 
binaenaleyh bahis mevzuu muamelede bir yolsuzluk görüleme
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İdare, müstedi hakkındaki emeklilik iş
lemini haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olması
na ve mumaileyh şekle mütaallik noktadan, yani otuz hizmet 
yılını fiilen ikmal etmediği halde tekaüt olunduğu yolundaki 
iddiasından dolayı vaktinde kaza merciine müracaat edebilir
ken o tarihte bu yola gitmemek suretiyle bu baptaki dâva hak
kını da kendiliğinden ıskat eylemiş bulunmasına binaen, vâki 
talep ve şikâyet hakkında, zikredilen sebeplerden, encümeni- 
ınizce muamele tâyinine mahal olmadığına, âzadan Hüseyin 
Grtakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle karar verildi.

Karîîr No. Kaı-ar tarihi

329 10 . 1 .1955

: {K;1 122()0 Fu a t  A k c r .
l)(Miii)‘taş Malı .  Kii-  
(;ükg('ii)ı So. \(). !l. 
. \oUara.

< A r z u h a l  h u l â s a s ı :  E m t k l i l i k  i s 

h a l i n i n .  k a l d t r ı h n a s ı  r <  h l ; r a r  U n ' -  

z i f i  h a k k i H ( h ı ) .

Müstedi : 5434 s?yılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fık
rasına tevfikan emekliye sevk edilmiş olmasının, kanun vazıının, 
hok l̂d m' .̂ksadır.a aykırı bulunduğundan bahsıle, hakkındaki 
bn mııanıelenin kaldınlmasım ve tekrar tavzifini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Otuz hizmet yılını dol
durmuş olan müstedinin görülen lüzuma binaen ve mezkûr fık
raya ı '̂üsteniden emekliye ayrılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İdare, dilekçi hakkındaki emeklilik işle
mini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olmasına 
göre, mumaileyhin bu hususta vâki talep ve şiksyeti hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına, âzadan 
Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karsı ekseriyetle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

330 10 . 1 .1955



A r/.ü lı;ıl
Xo.

Ar/.uluıl Siilıibiııiii
;i(lı,, soyadı ve julıvsi

18U;r)/122(i4 lla iD .ii Hâdi Oz(i\

1 l'iı ıta iıı S(), \,, '>I /.)
 ̂ 'il - İsı,•İlli,ı̂ j

39

l Oi K' ünı c i ı  k a r . ’ ir'i \ c  ı i f  s c b c j ' i o ı  \ c c i ! ( l i } > i

f A r z u  h<! I, İl ıı lâsa.sı : 7V lia ii 11 ii k ( n- 
lı )ititnn l:<ıl(lınhıu(sı r< tvhnıv 1ın'- 
l i f i  lnıl:l>ın(fıı).

Müstedi : 5434 sa.yıh Kanunun 39 ncu maddesinin (B ) fık 
rasının sevkı maksadına aykırı ve binaenaleyh tamamen yersiz 
ve mesnetsiz olarak emekliye sevk edildiğini beyanla, hakkın- 
daki bu muamelenin iptalini ve tekrar tavsifini istemektedir.

pJünakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin siciline 
ve sair şahsi hallerine bakılarak 5434 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesi (B ) fıkrasının verdiği salâhiyete müsteniden ve j^örü- 
’ on lüzuma binaen emekliye ayrılmış oldnğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : lia re , müstedi nakkındaki emeklilik 
işlemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olma- 
sraa ?̂;öre, mumaileyhin bu husuftaki talep vo şikâyeti hakkında 
encümenimiz 'e muamele tâyinine mahal olmadığına, âzadan 
Hüseyin Ortakçı oğlu ’nun mu'halefetine karşı ekseriyetle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

331 1 0 .1 .1 95 5

A ,-ir ( W .
•■^aiK-aktar I layrc i ı in 
•Malı. İji('ık('i .S(i.
Xo. î).

S a i n a l y a  -  İ s i a n ! ) i i l .

f  A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  T c k a ' û t H ' i k  ) n u -  

t n n e l e s i ı ı i v  k a l < h r ı h ) i a s ı  r r  f ( k r u r  

t a v z i f i  h a k k n n l a ) .

Müstedi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi B fıkrasının 
haklımda uygulanmasını gerektiren hiçbir sebep yok  iken bu 
fıkıv.ya tevfikan yersiz olarak emekliye sevk edildiğini beyanla, 
baklandaki tekaütlük işleminin kaldırılmasını ve tekrar tavzi- 
lir i istenıektedi’".

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Otuz hizmet yılını 
fiilon doldurmiiŞ olan müstedinin görülen lüzuma binaen mez
kûr S fıkrası gcr>rğincn emekliye ayrılmış olduğu ve tekrar 
tavzifino imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İdare, müstedi hakkındaki emeklilik iş
lemini, haiz olduğu takdir yetkisine müsteniden yapmış olma- 
,?ına göre, mumaileyhin bu baptaki talep ve şikâyeti hakkında 
r.acüraenimi2c3 muamele tâyinine mahal olmadığına, âzadan 
Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

332 10 . I . 1955
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13180/1227') Şi'hrımottin 
1G648/1 r)f)33 Ö/.türkeri.

Altıntaş AFalı. 352. 
So. No. 31 de. 
tzmii-.

l^n.'üiiieıı ka:ai‘i ve ne sebepten v'crildiği

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik iş
leminin kakhnlmdsı hakkında).

Miistscii : 5434 aayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıîn*a- 
sına göre emekliye sevk edilmesinin tamamen yersiz ve isabet
siz oldii'^andaı bahsiyle, halikındaki bu muamelenin kaldırıl- 
r/ıasmı istemektedir.

Maliye Vekâlotiniiı cevabi yazısında : Ctıız hizmet yılını 
doldurmuş olan ınüstedînin mezkûr fıkraya müsteniden ve gö
rülen lüzuma binaen emekliye ayrılmış oldıığn bildirilmektedir.

C-ereği düşünüldü : îdare, müstedi baklandaki emeklilik iş
lemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olma
sına göre, mumailyehin bu hususta vâki talep ve şikâyeti hak- 
Ivmda Encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına, âza- 
dan Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle 
karar verildi.

Karar No. Karar t ı̂rihi

333 10 . I . 1955

1320î)/12305 Hüsnü Öden.
Neeatil)ey .\lah. Ala- 
tai} So. No. 7. 
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik iş
leminin kaldırılması hakkında).

Müstsdi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi B fıkrasının 
baklanda uygulanmasını icabettiren hiçbir sebep yok iken bu 
fıkraya tavfikan em:îdiye sevk edildiğini vc bu mııa’uelenin 
Laiiia.nen yersiz olduğunu beyanla iptalim vo telarar tavzifini 
isteniĞİi-tedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : 7 . X . 1937 ta
lihinde Deviec Denıiryoliaii İdaresine intisabctmiş olan müste- 
jinin 54S4 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi B fıkrası gereğince 
rc’seıı emekliye sevk edilmiş olduğu ve bu muamelenin kaldırı
larak tala-ar tavsifine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; İdare, müstedi baklandaki tekaütlük iş
lemini, haiz olduğu takdir yetkisini kullanarak yapmış olma
sına göre, mumaileyhin bu husustaki talep ve şikâyeti hakkın
da Encümeniınizce muamele tâyinine mahal ol:nadığma, âza- 
dan Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

334 10 . I . 1955



-  41
Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Knsünıon iiaran ve ne sebepten verildiği

13142/12241 A. Cevdet Ök.
Vah Cad. 848/4. 
Karşıya'ka - İzmir.

(Arzuhal hulâsası : Tekaütlük iş
leminin kaldırılması vc tekrar tav
zifi hakkında).

Müstedi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrası
na tevfikan emekliye sevk edilmiş olmasının yersiz bulunduğu
nu beyanla, baklandaki bu muamelenin iptalini ve tekrar tavzi
fini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin bah
sedilen kanunun 39 ncu maddesi B fıkrasının verdiği yetkiye 
müsteniden ve görülen lüzuma binaen emekliye ayrılmış Dİduğu 
bildirilmelîtedir.

Gereği düşünüldü : îdare, müstedi hakkındaki tekaütlük iş
lemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olması
na göre, mumaileyhin bu hususta vâki talep ve şikâyeti hakkın
da Encümenimizce muamele tâyinine mahal, olmadığ-ına, âzadan 
Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle karar 
verildi.

K&rar No. Kurar tarihi

335 10 . 1 .1955

K^223/12818 A. Kıza Çııvırlı.
Kumsal Arkası So 
No. 7.
.Sarıver - Büvükden*

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik iş
leminin kaldırılması ve tekrar tav
zifi hakkında).

Müstedi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrası
na tevfikan emekliye ayrılmış olmasında isabet bulunmadığın
dan bahsile, hakkındaki bu muamelenin kaldırılmasını ve tekrar 
tavzifini istemektedir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Otuz 
hizmet yılını doldurmuş olan müstedinin görülen lüzum üzerine 
emekliye sevk edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İdare, müstedi hakkındaki emeklilik iş
lemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olması
na, göre, mumaileyhin bu hususta vâki talep ve şikâyeti hak
kında Encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına, 
âzadan Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle 
karar verildi.

Karar Ko. Karar tarihi

336 10 . 1 .1955

3240/12335 s.tk , Araç,oğlu.
^^vahoğlu Mah. 
>̂ 0. 18.
^onya.

(Arzuhal hulâsası: Tekaütlük mu- 
aynelesinin kaldırılması ve tekrar 
tavzifi hakkında).

Müstedi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrası
na tevfikan emfekliye ajoılmış olmasının yersiz ve isabetsiz oldu
ğunu beyanla, hakkındaki bu muamelenin kaldırılmasını ve tek-
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rar tavzifini istemektedir.
İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Otuz hizmet 

yılını doldurmuş olan müstedinin idarece mezkûr fıkraya miıs 
teniden emekliye sevk edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İdare, müstedi baklandaki emeklilik iş
lemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olmasına 
göre, mumaileyhin bu hususta vâki talep ve şikâyeti hakkında 
Encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına, âzadan 
Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

337 10 . 1 .1955

13245/12340 Ö. liifat Eryüksel. 
16809/1.5680 Ordu Cad. No. 399/2 

Yapı Kredi Bankası 
üstü.
Aksarav - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik iş
leminin kaldırılması vc tekrar 
tavzifi hakkında).

Müstedi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkra
sına tevfikan emekliye sevk edilmiş olmasının tamamen yersiz, 
olduğundan bahsile, haklandald bu muamelenin kaldınimasını 
ve tekrar tavsifini istenıolctedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin mez
kûr B fıkrasının verdiği salâhiyete ve görülen lüzuma binaen 
emekliye ayrılmış olduğu bildirilmededir.

Gereği düşünüldü ; İdare, müstedi hakkındaki tekaütlük 
işlemini, hazi olduğu takdir yetkisini kullanarak yapmış olma
sına göre, mumaileyhin bu husustaki talep ve şikâyeti hakkın
da encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına, âzadan 
Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

338 10 . 1 .1955

13273/12367 Dr. Sami Örer.
Eski Sağlık Müdürü. 
Manisa.

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik i.ş- 
leyninin kaldırılması ve tekrar 
tavzifi hakkında).

Müstedi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkra
sına müsteniden emekliye sevk edilmiş olmasında isabet bulun
madığından bahsile, hakkındaki bu muamelenin kaldınimasmı 
ve tekrar tavzifini istemektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Müstedinin 36 sene hizmet etmiş ve 62 yaşını bitirmiş ve görevi
ne devam etmesinde de bir fayda melhuz bulunmamış olmasın
dan dolayı mezkûr B fıkrasına dayanılarak emekliye ayrılmış 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İdare, müstedi hakkındaki tekaütlük
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Kncüıııcn kararı ve ııc «(‘hoptoıı vcı-ildi^i

12874 Sabit Kiti- .̂
İstasyon 

^?efi 15H08. 
Aydın.

1<^2.)2/Ii38(j Hoşat Kırkalı.
 ̂ l i k a n  p a z a r  ( ’ ad. 

X o .  2S.
A f y o n .

işlemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olma
sına göre, bu husustaki talep ve şikâyet hakkında encümeni- 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına, âzadan Hüseyin Or- 
takcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

339 10 . 1 .1955

( A r z u h a l  h u l â s a s ı :  K m el:Iilik  iş- 

h m i n i v  haldınlmas^ lu irlcrar 

ta vzifi  h a k k ın d a ) .

Müstedi : Yersiz ve haksız olarak, 5434 sayılı Kanunun 39 
ncu maddesinin B fıkrasına tevfikan emekliye serk edildiğini 
beyanla, bu muamelenin kaldırılmasını ve tekrar tavzifini iste
mektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Otuz hizmet yı
lını doldurmuş olan müstedinin, görülen lüzuma binaen mez
kûr B fıkrası gereğince emekliye ayrılmış olduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : îdare, müstedi hakkmdaki tekaütlük 
işlemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olma
sına göre, mumaileyhin bu husustaki talep ve şikâyeti hakkın
da encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına, âza
dan Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

340 1 0 .1 .1955

( 'A rzuhal hulâsası : E m ek li l ik  iş- 

. leminİ7i ka ldın h n a st  h a k k ın d a ) .

Müstedi : Haksız ve mesnetsiz olarak, 5434 sayılı Kanunun 
39 ncu maddesinin B fıkrasına tevfikan emekliye sevk edildiği
ni beyanla, hakkmdaki bu muamelenin kaldırılmasını istemek
tedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Otuz hizmet yılını 
doldurmuş olan müstedinin, görülen lüzum üzerine mezkûr 
fıkraya müsteniden emekliye ayrılmış olduğu ve bu baptaki 
muamelede bir yolsuzluk bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îdare, müstedi hakkmdaki emeklilik iş
lemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olma- 
sma göre, mumaileyhin bu hususta vâki talep ve şikâyeti hak- 
kmda encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığma, âza
dan Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

341 1 0 .1 .1955
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13295/12389 Behçet Hvli.vaoğhı.
AkbıyiK Değirmeni 
So. No. 11. 
Sultanhamanı - Is-
tnnhn l

EncümeTi kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik iş
leminin kaldırılması 
favzifi hakkında).

ve tekrar

Mtistedi ; 5434 sajnh Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrası
na tevfikan emekliye sevk edilmesinde isabet bulunmadığından 
bahsile, bu muamelenin kaldınimasını ve tekrar tavzifini iste
mektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Siciline nazaran otuz hizmet 
yılını doldurmuş olan müstedinin 5434 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesinin B fıkrasına tevfikan 30 . XI . 1949 tarihinde emek
liye sevk edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin, tekaüt edildiği tarihte cari 
usule göre, hakkmdaki idari tasarruftan dolayı kaza merciine 
müracaatta bulunması mümkün ve caiz iken, bu yola gitme
mek suretiyle mezkûr tasamıfu zımnen kabul ve dâva haldanı 
da kendiliğinden ıskat eylemiş olduğu anlaşılmasına ve şimdi
ki talep ve şikâyeti de sakıt olan aynı hakka taallûk etmekte 
bulunmasına binaen, mezkûr talep ve şikâyet hakkında zikre
dilen sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

342 10 . I . 1955

13316/12410 İbrahim Münür 
Uslan.
Hacıeminefendi So. 
No. 24.
Nişantaşı - tstanbul.

(Arzuhal hulâsast: Tekaütlük mu
amelesinin kaldırılması ve tekrar 
tavzifi hakkında).

Müstedi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrası
na tevfikan emekliye ayrılmış olmasında icabet bulunmadığını 
beyanla, baklandaki bu muamelenin kaldırılmasını ve tekrar 
tavzifini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Otuz hizmet yılını fii
len ikmal etmiş olan dilekçinin mezkûr fıkraya tevfikan ve 
görülen lüzuma binaen emekliye sevk edilmiş olduğu bildiril* 
mektedir.

Gereği düşünüldü ; tdare, müstedi hakkmdaki emeklilik iş* 
lemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olması* 
na göre, mumaileyhin bu husustaki talep ve şikâyeti hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına âzadan 
Hüse3Tin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

343 10 . I , 1^ 8
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13317/12411 Ilikrnot Soyrck.
nacıkâmil So. 
N’o. 35.

bul.

13318/12412 Mustafa Kalkan- 
deleıı.
^amanpazarı Havva 
Hatun So. Xo. 4 /A . 
‘'^aınsuıı.
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K ik'Üiih'Ii knıvın \c ne sebepten \eril(li}ii

( A r z u h a l  / n ı / â s a s ı :  ' I ' c l a ı i i t l ü l , '  v ı v -  

s i ) n n  l, < ı l ( h n h ) t ( i s ı  İ K t h k n ı d d ) .

Müstedi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi B fıkrasının 
hakkında uygulanmasını gerektiren hiçbir sebep yokken, hak
sız ve yersiz olarak bu fıkraya tevfikan emekliye ayrıldığını be
yanla, bu baptaki muamelenin kaldırılmasını ve tekrar tavzifi
ni istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : 30 hizmet yılı dol
durmuş olan müstedinin görülen lüzuma binaen mezkûr B fık
rası gereğince tekaüt edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : idare, müstedi baklandaki tekaütlük iş
lemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olması
na göre; mumaileyhin bu husustaki talep ve şikâyeti hakkında 
encümenimizce muamele tâjdnine mahal olmadığına, âzadan 
Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

344 10 . 1 .1955

( A r z \ ı h ( i i  h u l â s a s ı :  E m e k l i l i k  i ş -  

i (  m i n i n  k a l d ı n l m a s ı ,  ' t e k r a r  t a v 

z i f i  V (  t a z m i n a t  l u r i h n e s i  h a k k ı n 

d a  ) .

Müstedi : 1 . 1 .1950 tarihinde yürürlü,T') giren 5434 sayıh 
Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkracına tevfikan Temmuz 
1949 tarihinde, yani bu kanunun meriyetinden evvel emekliye 
sevk edildiğini ve harb kıdem zammının da nazara alınmadı
ğını beyanla, tekrar bir vazifeye tâyinini ve arada geçecek 
zamana ait maaşlarının yansının kendisine *azminat olarak veril
mesini istemektedir.

Gümrük ve inhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 
sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrası hükmü, 1 . V I I . 
1949 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğundan müstedinin sözü 
geçen hüküm gereğince 13 . V II . 1949 da emekliye sevk edildiği 
ve mezkûr kanunun fiilî ve itibari hizmet müddetlerine ait mu
vakkat 14 ncü maddesinin 1,1.1950 tarihinde yürürlüğe girmiş 
olması hasebiyle bu tarihten önce tekaüt edilen müstediye mez
kûr madde hükmünün teşmiline imkân görülemediği ve binaen
aleyh mumaileyhin tekrar tavzifi ve buııunla ilgili sair dilek
lerinin kabulü cihetine gidilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin tekaüde sevk edildiği tarihte' 
cari usule göre hakkındaki idari tasarruftan dolayı kaza merciine 
müracaatla bilûmum müddeiyatını bu mernie karşı dermeyan 
etmesi mümkün ve caiz iken o tarihte bu yola gitmemek suretiyle 
mezkûr tasarrufu zımnen kabul ve dâva hakkını da kendi
liğinden ıskat etmiş olduğu anlaşılmasına ve şimdiki talep ve
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şikâyeti de sakıt olan aynı hakka taallûk etmekte bulunmasına 
binaen mezkûr talep ve şikâyet hakkında zikredilen sebepten 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarih’

345 10 . 1 .1955

13319/12413 İkbal ( îkc ê.
Hayat Okulu eski 
öğretmeni.
Alanva.

(Arzuhal hulâsası : Kmeklüik iş
leminin kaldırılması hakkında).

Müstedi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrası
na tevfikan emekliye ayrılmış olmasında isabet bulunmadığın
dan bahsile, hakkındaki bu muamelenin kaldırılmasını istemek
tedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Otuz hizmet yılını 
duldurmuş olan müstedinin görülen lüzum üzerine mezkûr fık
raya müsteniden emekliye sevk edilmiş olduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : îdare, dilekçi hakkındaki tekaütlük iş
lemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olması
na göre, bu husustaki talep ve şikâyet hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına, âzadan Hüseyin Ortakcı- 
oğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

346 10 . 1 .1955

13341/12435 Osman rğurel.
Kızıltoprak lelâliye 
Ap. 1). () da. 
Kadıköv - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik iş- 
leminİ7\ kaldrrüması hakkîvda).

Müstedi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrası
na tevfikan emekliye sevk edilmiş olmasında isabet bulunma
dığını beyanla, hakkındaki bu muamelenin kaldırılmasını iste
mektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Otuz hizmet 
yılını doldurmuş olan müstedinin 5434 sayıh Kanunun 39 ncu 
maddesinin B fıkrası mucibince görülen lüzuma binaen emekli
ye ayrılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; îdare, müstedi hakkındaki emeklilik 
işlemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olma
sına göre, mumaileyhin bu hususta vâki talep ve şikâyeti hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına, âza
dan Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

347 10 . 1 .1955
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IM 6 .V 1 2 4 3 İI A l i  U lv i

N'<!catil)(.y (?ad Vo^il-
ıi'nıak So. No. 4 
"̂lU’tnıaıı Ap. 

Ajıkara.
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l<]nc*ünıon karan \e ne seb('pten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik is- 
Inninin kaldırılması re tekrar 
invzifi hakkında).

Müstedi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrası
na tevfikan emekliye sevk edilmiş olmasının tamamen yersiz 
olduğunu beyanla, hakkındaki bu muamelenin iptalini ve tek
rar tavzifini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Otuz hizmet yı
lını ikmal etmiş ve 1313 doğumlu bulunmuş olan müstedinin 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi B fıkrasının vermiş oldu
ğu yetkiye müsteniden ve görülen lüzuma binaen emekliye ay
rılmış olduğu ve tekrar tavzifine imkân bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : îdare, müstedi baklandaki tekaütlük iş
lemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olması
na göre, mumaileyhin bu hususta vâki talep ve şikâyeti hakkın
da encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına, âzadan 
Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

348 10 . 1 .1955

13367/12401 Hüsnü Falay.
19 Mayıs Malı. Ta- 
limathane So. No. 7. 
Samsun.

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik iş
leminin kaUhrılması hakkında).

Müstedi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkra
sına tevfikan emekliye sevk edilmesinde isabet bulunmadığın
dan bahsile, bu muamelenin kaldırılmasını ve müktesep hakla
rının mahfuz tutulmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Otuz hizmet yılını 
doldurmuş olan müstedinin kanunun verdiği salâhiyete binaen 
tekaüde sevk edilmiş olduğu ve bu muamelede bir yolsuzluk 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin tekaüde sevk edildiği tarih
te cari usule göre hakkındaki idari tasarruftan dolayı kaza 
merciine müracaatta bulunması mümlâin ve caiz iken bu yola 
gitmemek suretiyle mezkûr tasarrufu zımnen kabul ve dâva 
hakkını d?ı kendiliğinden iskat etmiş olduğu anlaşılmasına ve 
şimdiki talep ve şikâyeti de sâkıt olan aynı hakka taallûk et
mekte bulunmasına binaen mezicûr talep ve şikâyet hakkında 
zikredilen sebepten Encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

349 10 . I . 1955
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13301/12485 F’erit Arraç.
Demirlibahçp Hat 
boyu Çine Ap. 
Ankara.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Tekaütlük mn- 
tım clesindev şikâye i }.

Müstedi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi (B) fıkrası
nın hakkında tatbikini gerektiren hiçbir sebep yokken bu fık
raya müsteniden yersiz olarak tekaüt edildiğini beyanla, bu 
muamelenin iptalini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Otuz hizmet yılını 
ikmal etmiş olan dilekçinin görülen lüzuma binaen mezkûr (B) 
fıkrasına tevfikan emekliye sevk edilmiş olduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : İdare, müstedi hakkındaki tekaütlük iş
lemini, haiz olduğu takdir yetkisini kullanarak yapmış olma
sına göre, mumaileyhin bu husustaki talep ve şikâyeti hakkında 
Encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına, âzadan 
Hüseyin Ortakçıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

350 10 . I . 1955

14295/13315 Ahmet G M en iz .
Yeni Mah. No. 10. 
Reyhanlı.

(Arzuhal hulâsast: Emeklilik mu
amelesinin ref’i hakkında).

Müstedi : Sin ve sicil bakımından manii istihdam en ufak bir 
hâli olmamasına rağmen, 5434 sayılı Kanuna istinaden ve bu 
kanunun ruh ve maksadına aykın olarak; mücerret 30 hizmet 
yılını doldurmuş bulunduğundan dolayı emekliye sevk edildi
ğinden şikâyet ederek; bu muamelenin ref’i ile iadei memuriyet 
ettirilmesini istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
39 ncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 12 . VIII . 1950 
tarihinde emekliye çıkarıldığı; mumaileyh hakkında Devlet Şû
rası 5 nci Dairesince ittihaz olunan 51/2405 sayılı ilâmın tasdik
li bir örneğinin gönderildiği bildirilmektedir.

Mezkûr kararda hulâsatsn ; Bu mevzuda açılan iptal dâva
sının; 1728 sayılı Büyük Millet Meclisi Kararı muvacehesinde 
tetkik kabiliyeti görülmediğinden dolaja ret olunduğu belirtil
mektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi hakkındaki emeklilik muamele
si, idarenin haiz bulunduğu kanuni takdir hakkına istinat et
mekte olduğundan talep hakkında Encümenimizce tâyini mup- 
mleeye mahal görülmediğine âzadan Hüseyin Ortakcıoğlu nu»; 
vâki muhalefetine karşılık ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

351 10 . 1 .1955
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14310/13328 Mahir Oeııı;.
Merk(>/. Okulmıda. 
öğretmen.
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(A rz u h a l  hulâsası : KmeklUih  û* 
kmivin kahlınhuası hakkında) .

Müstedi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkra
sına tevfikan emekliye sevk edilmesinde isabet bulunmadığın
dan bahsile, hakkındaki bu muamelenin kaldırılmasını ve tek
rar tavzifini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Otuz hizmet yılını dol
durmuş olan müstedinin başarısızlığından dolayı 5434 sayılı Ka
nunun 39 ncu maddesinin B fıkrasına tevfikan emekliye sevk 
edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îdare, müstdei hakkındaki tekaütlük iş
lemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olması
na göre, mumaileyhin bu husustaki talep ve şikâyeti hakkında 
Encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına, âzadan 
Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

352 10 . 1 .1955

14471/13481 Zihni Vural.
Vanyolu Mah. 
Krciŝ .

(Arzuhal hulâsası: Nisan 1951 ay
lığının itffirdadidilmemesi hakkın
da }.

Müstedi ; 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrası
na tevfikan emekliye sevk edildiğine mütadair olan emri 3 Ni
san 1951 tarihinde tebellüğ ettiğini, 6 Nisan 1951 tarihinde de 
tekaüdünün fiilen icra kılındığını, tekaütlük emrini tebellüğ et
mezden evvel Nisan aylığını almış, emekli maaşı da Mayıs 1951 
iptidasından itibaren bağlanmış olmasına göre Nisan aylığından 
25 günlüğün kendisinden istirdadı cihetine gidilmesinde kanuni 
isabet bulunmadığını beyanla, gereğinin yapılmasını istemekte
dir.

Maarif Vekâletinin 24 Ekim 1952 gün ve 38854 sayılı cevabi 
tezkeresine bağlı Bitlis Valiliği yazısında : Müstedinin bahis 
mevzuu borçtan kurtanlmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bu durum karşısında, vâki istek hakkın 
da Encümenimizce artık muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

353 10 . 1 .1955
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15227/14221 Necati Eren.
Yeni ıMah. .Vuroylu 
So. No. 27.
(Üsküdar - İstanbul.

Eneünieu karan ve ne sebe])ten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Tekaütlük mv- 
(imelesinin iptali hakkımda).

Müstedi : Sin, sıhhat ve sicil durumu bakımından istihda
mına mâni hiçbir hali bulunmadığı halde Mayıs 1952 tarihin
de tâyin edilmiş bulunduğu 12 nci Süvari Tümeni Tetkik Ku
rulundaki vazifesinden 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
B fıkrasına tevfikan tekaüde sevk edildiğinden şikâyet ederek 
durumunun incelenip, haksız yere yapılmış olan bu muamele
nin iptal edilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Yüksek Mec
lisin 1728 sayılı Kararma uyularak müstedi hakkında yapılacak 
bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi hakkmdaki emeklilik muamele
si idarenin haiz olduğu kanuni takdir hakkına istinadetmekte 
bulunduğundan vâki talep hakkında bu bakımdan encümeni- 
mizce tâyini muameleye mahal görülmediğine, âzadan Hüse
yin Ortakcıoğlu’nun vâki muhalefetine karşılık ekseriyetle ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

354 10.1.1955

15728/14686 Tah.siıı Akear. 
20185/18826 Alipaşa OrtakapiHi 

karşısında No. 10. 
hMirne.

(Arzuhal hulâsası: Tekaütlük mu
amelesinin iptali ile' iaâfi numn- 
riıjet ettirilmesi hakkında).

Müstedi : 33 küsur senelik memuriyeti zamanında en ufak 
bir mücazat görmemiş ve hakkında her hangi bir takibat dahi 
yapılmamış olduğu halde 1950 seçimlerinde Halk Partisinin 
mebus namzedi olan ve İstanbul Başmüdürü Hâmit Zülfü’nün 
arkadaşı Hulûsi Sidal’a; emrindeki jeep otomobilini vermemiş 
olduğu için; adı geçen başmüdür tarafından kendisi hakkında 
garazan tanzim olunan menfi sicile dayanılarak emekliye sevk 
olunduğundan şikâyetle; baklandaki müfettiş raporları ve diğer 
tezkie varakaları incelenmek suretiyle haksız ve mesnetsiz olan 
bu muamelenin iptali ile iadei memuriyet ettirilmesini istemek
tedir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Edime 
Gümrük Muhafaza Müdürlüğünden mütekait müstedi Tahsin 
Akçar, daha önce vazife gördüğü Mersin ve İzmir’deki çalışma
larında da verimli olamadığına göre tezkiyesinin gareze müste
niden doldurulduğu hakkındaki iddiası vârit bulunmadığı gibi, 
hakkında 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasına 
tevfikan yapılan emeklilik muamelesinin de 1728 sayılı Meclis 
karan ile idareye tanınan mutlak takdir hakkına istinat etmek
te olduğundan, mezkûr tasarrufta bir gayrikanunilik bulunma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi baklandaki emeklilik muamele-
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Sİ, zikir olunan kanun ve kararla idarenin haiz bulunduğu tak
dir hakkına istinat etmekte olduğundan talep hakkında Encü- 
menimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine âzadan Hü
seyin Ortakcıoğlu’nun vâki muhalefetine karşılık ekseriyetle ka
rar verildi.

Karar No. Kaıar tarihi

355 10 . 1 .1955

< ) ( İ S S / K ı r a n f ) a y .
Knıt)iyot Müdürü. 
Bilocık.

(A rznlu ıl  hulûstıs} : 70 linnjfi »İmi 
ferfiiniiı mt.vznai hilâfına gecih- 
tirihnis hııIvndKğırndatı sil;â\j(i).

Müstedi : 30 Ağustos 1950 tarihinde terfi müddetini dol
durup, tezkiye varakası ve teftiş raporunda terfiine mâni bir 
husus da münderiç bulunmadığı halde; 70 liraya olan terfii- 
nin geciktirildiğinden şikâyet etmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Filhakika; müste
di 60 liradaki 3 yıllık terfi müddetini 3 0 . V III. 1950 tarihinde 
doldurmuş ise de, 1949 yılına ait tezkiye muhtevasına göre ter- 
fiinin geri bırakıldığı, 1950 yılı tezkiyesi ile de terfi ettirilmiş 
bulunduğu ve bu mevzuda açtığı idari dâvanın da Devlet Şû- 
rasınca reddedildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
landığı anlaşılan talep hakkında; encümenimizce yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

35e 1 0 .1 .1955

1 7 3 0 0 / 1 0 1 8 8  ( V v d ı- I
Krkul.
Taliıııhaıu» Lâinartin 
Ctıd. No. 26/1 

îJenyuva Aj).
Taksim - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası: Tekaiitlüh nıv- 
drnelesiniv hütün fiilî rc hukuln 
nt ticchrijjh hirlikte iptal olun
ması hakhmda).

Müstedi ; Re’sen emekliye şevkini icabettirir hiçbir kanuni 
lüzum ve sebep bulunmadığı halde 30 Ağustos 1951 tarihli bir 
kararla; 30 hizmet yılını doldurduğu mucip sebebi ile 5434 sa
yılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasına dayanılarak emek
liye sevk olunduğundan şikâyetle; iktisabettiği Tuğgeneralliğe 
kadar olan bilcümle terfilerine mesnet ittihaz olunan sicilleri 
müspet, keza uhdesine tevdi olunan bilcümle mühim va.'îifeler- 
de de daima muvaffakiyet; takdir ve sevgi kazanmış bir kimse 
bulunmasına rağmen; hakkında tatbik olunan bu muamelenin 
mücerret kanuni hakkı olan son terfi muamelesinin; hâsıl olan 
kadro imkânları muvacehesinde dahi geciktirilmekte bulundu
ğundan dolayı açmış olduğu idari dâvadan duyulan hissi infi
alden ileri geldiği tezahür etmekte bulunduğundan bu mâruzâ
tını teyidedecek bulunan dosyalan celp ve tetkik buyurulmak
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suretiyle; kendisini, efradı ailesini ve muhitini rencide eden 
bu haksız ve sebepsiz tekaütlük muamelesinin bütün fiilî ve hu
kuki neticeleriyle birlikte kaldırılmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı Ka
nunun mezkûr maddesinin verdiği salâhiyet ve Ordu Sicil Yö
netmeliğinin 33 ncü maddesine tevfikan Yüksek Askerî Şûra
dan alınan mütalâaya dayanılarak emekliye çıkarılmış olan 
müstedi hakkında; Meclisin son kararı muvacehesinde yapıla
cak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi hakkındaki emeklilik muame
lesi; 5434 sayılı Kanun ve 1728 sayılı Kararla idareye tanınan 
takdir hakkına dayanılarak yapıldığı anlaşıldığından bu bakım
dan talep hakkında tâyini muameleye mahal görülmediğine 
âzadan Hüseyin Ortakcıoğlu’nun vâki muhalefetine karşılık 
ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

357 10 . I . 1955

16757/15632 Haydar Arkmı.
Kezaıi(‘ So. No. öS. 
Solimiv<' - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası: Tekaütlük mu
amelesinin iptali hakkında).

Müstedi : Kütahya Orman Başkâtibi iken meni istidam hiç
bir hali olmadığı halde; Orman Umum Müdürlüğünce 3 Ağus
tos 1951 tarihinde haksız olarak emekliye çıkarıldığından bah- 
sile; henüz 48 - 49 yaşlarında ve sicillen müspet bir kimse ol
ması itibariyle hakkındaki bu muamelenin iptalini ve iadei 
memuriyet ettirilmesini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Bilfiil 30 hizmet yı 
lım dollurmuş olduğu için; 5434 sayılı Kanunun 39 ncu mad
desinin B fıkrasına tevfikan emekliye çıkarılan mumaileyh 
hakkında tatbik olunan bu muamelede bir gayrikanunilik ol
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi hakkındaki emeklilik muame
lesi; zikir olunan kanunla idareye tanınan takdir hakkına is- 
tinadetmekte bulunduğundan vâki talep hakkında bu bakım
dan encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
âzadan Hüsejdn Ortakcıoğlu’nun vâki muhalefetine karşılık 
ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

358 10 . I . 1955
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16807/15678 Mcci, Büyüko.türk^ 
■''■<'vl«,hai' ilah. Dar--
•’üşfjifa Münilpaija

No. 5fi
A k s a r a y  - (slaııl)iıl.

(Arzuhal hulâsası: Tekantlük nıu- 
ınmlpsinirt iptali hakktvfla).

Müstedi : 309 ncu Piyade Alayı Kumandanı iken, lekesiz ge
çen 36 senelik askerlik hayatına bakılmaksmn ve hiçbir kanu
ni sebebe dayamimaksızın 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi
nin B fıkrasına istinaden emekliye sevk edilmiş bulunduğunu 
ve duyduğu teessüsü belirterek; durumunun incelenmesini ve 
bu haksız muamelenin kaldırılmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 36 jallık 
müddeti hizmete göre; 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
B fıkrasına tevfikan tekaüde sevk edilmiş bulunan müstedi 
hakkında yapılacak başka bir muamele görülmediği bildiril
mektedir.

Oereği düşünüldü ; Müstedi hakkmdaki emeklilik muame
lesi idarenin haiz olduğ-u kanuni takdir hakkına istinadetmek- 
te bulunduğundan, vâki talep hakkında bu bakımdan encüme- 
nimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine âzadan Hüseyin 
Ortakcıoğlu’nun vâki muhalefetine karşılık ekseriyetle karar 
verildi.

Kftrar No. Karar tarihi

3Ö9 10 . 1 .1965

16 953/15798 M a h i r  l^ r tu ğ r u l .
Kurtuluş Cad. Say
dam So. \o. 41. 
Antakva.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı :  T e k < ( ü i l ü k  m u -  

( i n ı t l f s i n İ 7 i  i p f d l i  h a k k ı n d a ) .

Müstedi : Hatay Vilâyeti Belen Nahiyesi Müdürü iken vali
liğin yaptığı bir teklif üzerine 5434 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesinin B fıkrasına tevfikan ve tamamen haksız, mesnetsiz 
ve keyfî bir şekilde emekliye sevk edilmiş bulunduğundan 
şikâyetle; fiilî ve itibari hizmet müddeti 41 yıla bâliğ olduğu 
halde; henüz 53 yaşında ve memlekete hizmet edebilecek bir 
çağda bulunup sıhhat ve sicil durumu bakımlanndan da hiç
bir mâni hali olmadığını ve terfi müddetini ikmal edip ve sade
ce kadro beklemekte bulunduğ:u da istidasına bağ-lı vekâlet ya
zısından anlaşılacağına göre; henüz kendisini hiçbir suretle 
teftiş etmemiş ve beraber bulunduğu 3 ayhk kısa bir müddet 
içerisinde keza kendisi hakkında bir kanaat edinmesi mümkün 
bulunmıyan valinin sicil mevzuatına aykın olarak yaptığı tek
life istinadeden bu muamelenin iptal olunarak iadei memuri
yet ettirilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin ve Emekli Sandığı Umum Müdürlüğü
nün cevabi yazısında : Hatay valiliğince; hizmetinden sureti 
katiyede istifade edilemiyeceğinden 5434 sayılı Kanunun 39 ucu 
maddesinin B fıkrasına tevfikan emekliye sevk olunması tek
lif olunan müstedinin emekliye şevkinin 23 . X . 1950 tarihinde 
tasdik edilmiş bulundu^.

1728 sayılı Karar ile de bu mevzuda idareye mutlak takdir
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hakkı tanınmış bıüunduğundan yapılan muamelede her hangi 
bir yolsuzluk olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin, emekliye sevk olundugTi 
tarihte idarenin bu tasarrufu aleyhine kazamerciine müracaat 
hakkı mevcut bulunduğu halde bu mercie baş vurmıyarak Mec
lise müracaat ettiği anlaşılmakla, bu bakımdan vâki talep üze
rine encümenimizce tâyini muameleye mahal g-örülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

360 10 . 1 .1955

17U 2/ir)% 0 y\. Himmet ()ztürk.
Mesudiye Mah. Xo. 
.10 So. No. 87. 
Mersin.

(Arzuhal hulâsası: T(l:aütlvl,' mıı- 
ıitiK leşinin iptali rr iazminai ifası 
h(tkkında).

Müstedi ; Emekli Sandığı Kanununun tesbit etmiş olduğu
55 yaş haddini ikmal etmeksizin 51 yaşında tekaüde sevk edil
miş bulunduğundan şikâyet ederek, haksız olarak yapılmış olan 
tekaütlük muamelesinin iptal ve iadei memuriyet ettirilmesi ve 
vâki zararlarının da müsebbiplerine tazmin ettirilmesini iste
mektedir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti ile Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünün cevabi yazılarında ; Fiilî 
ve itibari hizmet müddeti 36 küsur seneyi bulan müstedinin; 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrası ve 1728 sayılı 
Meclis Kararı ile tanınan mutlak takdir hakkına dayanılarak; 
ve yaşına bakılmaksızın 14 . VII . 1952 tarihinde tekaüde sevk 
edilmiş bulunmasında kanuna aykın bir cihet olmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi hakkındaki emeklilik muame
lesi, Vekâlet işarında belirtilen kanun ve kararla idareye tanı
nan takdir hakkına dayanılarak yapıldığı anlaşıldığından vâki 
talep hakkında bu bakımdan Encümenimizce tâyini muameleye 
mahal görülmediğine âzadan Hüseyin Ortakcıoğlu’nun vâki mu
halefetine karşı ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

361 10 . I . 1955

17765/16541) Ali Rı/a Eikinei 
ve ar.
Karaiiğa(‘ Mal>. 
Iğclır.

(Arzuhal hulâsası : Nakdî yardım 
talebine dair).

Müstediler : Birinci Cihan Harbi sırasında harap olan ve 
Ermeni mezalimi yüzünden terk etmiş bulundukları ve 20 yıl
dır da Ağn Dağına olan yakınlığı dolajasiyle gayrimeskûn bir 
durumda bırakılan köylerine dönmek ve burasını tekrar imar 
ve ihya etmek üzere kendilerine yardım yapılmasını istemekte
dirler.
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Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin adı ge
çen köyde ve kaza merkezinde bulunan arazileri ile birlikte bir 
kısım Hazine arazisini de işgal ve işletmekte bulundukları, do- 
layısiyle muavenete muhtaç bir durumda olmadıkları gibi köy
lerinin yasak, boşaltılmış bölgeler dışında bulunması itibariyle 
haklarında iskân yoliyle bir muamele de yapılamıyacağı; 5826 
ve 6093 sayılı kanunlar muvacehesinde de isteklerinin yerine 
getirilmesine imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında Encümenimizce bir muamele ifasına ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

362 10 . I . 1955

1 «5:^9/17259 Fuat Tolâtar.
D a h il iy e  V V k â le ti  

M a h a l lî  İdarehM- 
r n ııııi)  M ü d ü r lü m ü  
M ü ı n e y y i / i .
Ankara.

( A r z u l i d l  h u l â s a s ı :  S ı n ı f  f ı ı ı z i f i  

( ■ ( z a s ı n i ) i  k a h l ı v ı J m t ı s ı  I m k k ı n d u ) •

Müstedi : 1949 yıhnda; muhafaza ve mesulij’̂ eti altında 
bulunan ambardan malûmatı haricinde 50 top kâğıt çıkarıldı
ğından dolayı levazım müdürü ile aralarında çıkan bir müna
kaşa, hakaret telâkki olunmak suretiyle; smıf tenzili cezası ile 
tecziyesi hakkında ittihaz olunan kararın iptali için açtığı 
idari dâvanın, mahkeme karan ile sabit görülen tahrik keyfi
yetinin nazarı itibara alınmadan reddedilmiş bulunduğunu, 
halbuki aynı hâdise dolayısiyle kendisine verilen sınıf tenzili 
cezasından dolayı yine Devlet Şûrasına başvurmuş olan Behire 
Tümer’in dâvasının bu yönden kabul edilmesi ile; aynı hâdise 
üzerine birbirine mübayin iki karar verilmiş olması ürerine 
hakkındald kararın da adı geçen hakkındaki karar dairesinde 
ıslah edilmesi için yapmış olduğu müracaatın da; tetkik kabi
liyeti görülmediğinden keza reddedilmiş olduğunu belirterek; 
Yüksek Encümence dâvasına rüvet olunup, 30 . VI . 1952 ta
rihinden muteber olmak üzere 40 liraya terfi ettirilmesini ve 
mezkûr ceza dolayısiyle zayi olan sair haklarının iadesini ve 
aynca münasip görülecek bir tazminat itasına karar verilme
sini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin; hakkın
da Vekâlet înzıbat Komisyonunca sınıf tenziline dair müttehaz 
karar aleyhine Devlet Şûrasına açmış olduğu dâvanın; Devlet 
Şûrası 5 nci Dairesinin 25 . X . 1949 tarihli kararı ile redde
dildiği gibi diğer bir şahıs hakkında verilen emsal karar dola- 
jasiyle yaptığı müracaatın da tetkikine imkân bulunmadığına 
mezkûr dairece 28 . IV . 1953 tarihinde karar verilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü
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maddesine göre; talep hakkında Encümenimizce tâyini muame
leye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

363 10 . I . 1955

19688/18347 Abdülkanir Erel. 
18219/16947 Camiikebir Mah. 

Bipa.

(Arzuhal hulâsası: Tekaüt ayhğt 
tahsisi ve ikramiye itası hakkin- 
da).

Müstedi : 1319 yılında askerlikten müstebdel olarak terhis 
olunup; a3mi tarihte jandarma meslekine intisabetmî f bulundu
ğunu ve 20 yıllık tekaütlük müddetini doldurmasına 1 yıl kala 
gayrikanuni olarak 1338 tarihinde kaydının terkin olunması 
yüzünden tekaüt aylığından ve ikramiyeden mahrum bırakıl- 
dığını beyanla; 1328 tarihinde tabedilmiş bulunan nizamname
nin 26 ve 27 nci maddelerine göre, Jandarma Kiîçük Zâbit ve 
neferlerinden fasılasız ve vukuatsız olarak 15 sene hizmet eden
lerin tekaüt aylığına müstahak olacağı yazılı bulunduğu ve 
Balkan Harbinden itibaren sebk eden sair vatani hizmetleri de 
nazan itibare alınarak; hizmetine bigajrrihakkin nihayet veril
diği tarihten muteber olmak üzere kendisine tekaüt aylığı tah
sis olunmasını ve ikramiye itasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Jandarma Umum 
Kumandanlığında bu gibi silâh ends^lann kayıtlan olmadığı 
ancak kendi ifadesine göre müddeti hizmeti 20 yıla baliğ ol
madığı için terhis edildiği tarihte mer’i bulunan mülga 1325 
tarihli Askerî Tekaüt Kanununun 34 ncü maddesine tevfikan 
müstediye maaş tahsisinin mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümence tâyini muameleye mahal görülmediğine karar ve
rildi

Karar No. Karar tarihi

364 10 . 1 .1055

19784/18442 Ahmet Demirtaş.
Hükümet Cad. Kun
duracı Kâzım Kara- 
yuva eliyle.
Samsun.

(Arzuhal hulâsası : Kendisine bif 
iş temini hakkında). '

Müstedi : Kendisine bir iş temin edilmesini istemektedir.
Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Samsun İş ve İŞÇ̂ 

Bulma Kurumu şubesince, kendisine yapılan şifahi tebliğatfl 
rağmen iş almak üzere müracaat etmediği anlaşılan müstedi- 
nin; arzu ettiği takdirde bir işe yerleştirilmesinin mümkün bu* 
lunduğu bildirilmektedir.

Ckreği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabın» görei
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talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül- 
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

365 10 . 1 .1955

Osman özelicv 
Ahmet Acaı- So.
No. 12.
Aksarav - İstanbul.

(Arzuhal hnlâsası : Hirinci defa 
!ia}))la)i fckavtliik devresine aii 
maai^larının ödenmesi hakkında}.

Müstedi : Bursa Ziraat Mektebi Tabiiye öğretmem iken 
Ziraat Vekâletinin 6 . XII . 1949 tarihli bir emri ile 5434 sayılı 
Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasına istinaden tekaüde 
sevk edilip, baklandaki bu muamele aleyhine vâki müracaatı 
üzerine, Devlet Şûrası 6 nci Dairesinden lehine istihsal ettiği
4 . II . 1950 tarihli bir ilâma istinaden de 16 . I . 1951 tarihin
de vazifesine iade olunduğunu, aradan 7 ay geçtikten sonra 
tekrar tekaüde sevk edilmiş bulunduğunu beyanla; tekrar 
tavzifi üzerine birinci tekaütlük devresine ait ödenen tekaüt 
ayhklan kendisinden tahsil edildiği halde bu zamana ait 14 
aylık maaşları tediye olunmadığı için Bursa Sulh Hukuk mah
kemesinde açtığı tazminat dâvasının da 1728 sayılı Tefsir 
kararına uyularak reddedilmesi ile mağdur elilmiş bulundu
ğunu belirterek mezkûr istihkakının tediyesi esbabının temin 
buyurulmasını istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi hakkmdaki 
ilk ve son emeklilik muameleleri kendi beyanı veçhile açık
landıktan sonra; talebettiği 13 aylık maaşlarının; bu zaman 
zarfında vazife görmediği için tediyesine imkân görülemediği 
ve bu mevzuda açtığı dâvanın Bursa Asliye Hukuk Mahkema- 
since reddelilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara 
bağlanmış olan talep hakkında encümenimizie tâjdni muame
leye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

366 10 . I . 1955

-0603/191(55 Ahmet Demirtaş. 
144()/1444 Posta Cad. No. 24. 

Ankara.

( A r z u h ( d  h u l â s a s ı :  Mirasçısı l>v- 
h n ı d u f j ı ı  u u d l a r  ü z e r i n d e ,  k e n d i  

h a l . k ı  i - e f n ı o l u n ı n a k  suretiyle: 
k a r d i s h r i  t a r a f ı n d a n  t a p - u  ahndı- 
( j ı n d a n  ş i k â n (  I ) .

Müstedi : İlişik tasdikli ilmühaber münderecatından da an- 
laşılac.i:>’i veçhile; kendilerine irsen intikal eden mallar üzerin-
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de; kanuni hakkı ketmolunmak suretiyle; kardeşleri tarafın- 
dan hakkı karardan tapu alındığından şikâyet etmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr gayrimen- 
kullerin, 1951 yılında müşteki ile kardeşleri beyninde rızaen 
taksim olunduğu ve iddia edildiği gibi bu yerlere her hangi bir 
tecavüz ve müdahale vukubulmadığı için hâdisenin 5917 sayılı 
Kanunun şümulü dışında kaldığı. Tescil ve mülkiyet mevzuun
da da 5519 sa3nlı Kanuna tevfikan mahkemeye müracaat olun
ması icabettiği belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan talep 
hakkında bu bakımdan Encümenimizce tâjdni muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

367 10 . 1 .1955

21009/10.518 A b d ü lko rin ı Z i i ı l i .
Yonidoğan Sakalar 
Noktası karî^ısındîi 
No. 372.
Ankara.

(Arzuhal hulâaası 
!l(i vatani hizmet 
mafi) hnlkrnrhı).

Mâlûliyei vc- 
(i}/hg> hağlatı-

Müstedi : Ağrı isyanı sırasında, Hükümetin emri ile; istih
barat, takip ve jandarmaya yardım işlerinde çalışırken şakiler  ̂
le vukubulan bir müsademede yaralanarak sol bacağını kay
betmiş olduğunu, bu mesbuk hizmetinden dolayı Dahiliye Ve
kâletince; kendisine vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sı için hazırlanıp iki defa Başvekâlete gönderilmiş bulunan lâ
yihanın; Maliye Vekâletinin ne gibi hizmetlerden dola}^ kimle
re ne suretle vatani hizmet tertibinden aylık bağlanacağı hak
kında tedvin edilmiş bir kanun bulunmadığına dair olan noktai 
nazarına istinaden geri çevrilmiş bulunduğunu, ancak; kabul 
olunan bu hizmetleri karşılığı Vekiller Heyetinin 1937 tarih ve 
2/6771 sayılı Karan ile Birinci Umumi Müfettişlikçe 500, Jan
darma Genel Komutanlığınca 150 ve Dahiliye Vekâletince de 
100 lira yardımda bulunulduğunu ve takma bacak bedeli olan 
60 lira 30 kuruşun da Millî Müdafaa Vekâletince ödendiğini ve 
bu hususta tekrar yaptığı müracaat üzerine durumu Dahiliye 
Vekâletince tekrar Başvekâlete arz edilmiş ise de; imkân daire
sinde gerekli yardımlar yapılmış olduğu ve Büyük Millet Mecli
since de istisnai ve olağanüstü hizmeti görülenler dışında vata
ni hizmet tertibinden aylık bağlanmadığı beyanı ile talebinin 
yine is’af edilmemiş bulunduğunu belirterek ihtiyar, hasta ve 
fakru zaruret içerisinde bulunan 7 nüfuslu bir aile sahibi oldu
ğundan; kendi durumunda olup 6154 sayılı bir Kanunla aylık 
bağlanan Rifat Topal adındaki vatandaş gibi kendisine de mer- 
hameten maaş tahsisi talebinde bulunmaktadır.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Cereyanı hal aynen
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müstedinin beyan ettiği şekihie arz ve izah olunduktan ve mu
maileyhin geçici yardımlardan ziyade daimî olarak bir aylık 
bağlanmasında ısrar etmekte ve zaman zaman bu yoldaki mü
racaatlarını tazelemekte olduğu belirtildikten sonra malûliyeti 
ve yapmış olduğu hizmetleri mevsuk bulunan bu vatandaşa, va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasının bir kanuni mevzu 
olması itibariyle Vekâletçe yapılacak bir muamele olmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili bulunan 
talep hakkında Encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

IOn<*ÜMi»̂ n karai‘1 ve ne s«ıİM̂ pUîn verildiği

368 10 . 1 .1955

- 2 1 7 2 / 2 0 6 5 2  H a tic e  P a ı-lıv a n .
NIU/Hn2 Hco M a lı .  

S ;n u l ık l ı .

(Arzuhal hulâsası: Maaş ve ihra- 
miye itası hakkında).

Müstedi : 5 nci derece harb malûlü iken 15 . VI . 1940 ta
rihinde vefat eden kocası Haşan Hüseyin’in; 4387 sayılı Kanu
nun neşri tarihi olan; 15 . I . 1943 tarihinden önce vefat etmiş 
bulunması hasebiyle; kendisinin; emsallerine verilmekte olan 
maaş ve tütün ikramiyesülden mahrum kaldığını beyanla; bu 
ikiliğin giderilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Bu malûlün 
tarihi vefatında mer’i olan 1683 sajalı Kanunda; bunlann ye
timlerine aylık bağlacanağına dair bir kayıt olmadığı için müs- 
tediye maaş bağlanamadığı gibi, kendisinin ifade ettiği şekilde; 
kocası zikir olunan 4381 sayılı Kanundan önce vefat ettiği için; 
bu kanuna göre verilmekte olan tütün ikramiyesinden de fay
dalanmasının mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında; encümenimizce bu sıfatla tâyini mua
meleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

369 10 . 1 .1955

İsmail G a n i o ğ h ı .  
M a h k e m o  B a ş k â tib i .  
T a v ş a n l ı .

(Arzuhal hulâsası: 5887 saııılı K a
nunun 8 nci mafhle.sinin tadili 
hakkında).

Müstedi ; 5887 sayıh Harçlar Kanununun 57 nci maddesin
de noterler için derpiş edilmiş bulunan beyiye aidatından; hare 
pullan sarfiyatına memur ve aynı zamanda kefalet aidatı ile il
zam edilmiş bulunan mahkeme başkâtiplerinin de istifadelerini 
temin için mezkûr kanuna bir fıkra ilâvesini istemektedir.
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Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgi
li bulunan talep hakkında; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 
nci maddesine göre; encümenimizce, bu sıfatla yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

370 10 . 1 .1955

Ucis 
Konya 

Fahri Ağaoğlu

Kâtip 
Klâzığ 

S. Tol-er
A İyon K. 

N . K o r a l i  ( O l

( j a n k ı n  
T .  A k m a n

rojHun 
//. O r f a h < ' i o ( ) l I I

h^rzıncan 
T .  t i c n o c a l

Maı-din Mardin S('ylıan
/>. Knh ))\ I\. I\. TinnıroğlII S. rn

Siird 
S. fit'diil,

(Arzuhal sayısı : 128)

T. B. M. M. Mathansı
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Islıak (Jetin.
(J('za (‘vindo.
Ilus.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Cezasının affı 
hakkında).

Müstedi : Demokrat Partinin en hararetli bir taraftarı oldu
ğunu, bu partinin muvaffak olması ve iktidarı ele alması için 
feragat ve sadakatle çalıştığını, mahkûmiyetine sebep ittihaîî 
edilen suçun faili olmadığını, olmasına da ahlâki temayülleri 
ve herkesçe malûm olan hüsnühali itibariyle katiyen imkân 
bulunmadığını, mezkûr suçun Halk Partisi mensuplarının bir 
eseri tertibi olup maalesef mahkemenin de bu tertibe inanarak 
kendisini mahkûm etmek suretiyle adlî bir hata işlediğini be
yanla, cezasının Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi 
mucibince affını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi îshak Çetin’iıı 
madde tâyini suretiyle hakarette ve ayrıca sarkıntılıkta bulun
mak suçlarından dolayı yapılan muhakemesi sonunda üç ay 
on beş gün müddetle hapis ve 150 lira da ağır para cezasına 
mahkûm edildiği ve bu baptaki hükmün katileşmesini mütaakıp 
hapis cezasının infazına geçildiği ve affı mucip kanuni bir sebep 
gör ülemediği bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi mucibince bu işin 
görüşülmesinde Adliye Vekâletini temsilen hazır bulundurulan 
bu Vekâlet Ceza İşleri Umum Müdürlüğü Başmuavini Cahit 
Uluğ’un Vekâlet cevabını tekrardan ibaret olan mütalâası alın
dıktan ve mahallinden getirtilmiş olan dâva dosyası da etraflıca 
incelendikten sonra;

Gereği düşünüldü : Adile Dönmez adındaki bir kadına mad
de tâyini suretiyle hakaret ettiği iddiasiyle Asliye Ceza mahke
mesine tevdi edilmiş bulunan müstedinin bu mahkemece yapı
lan muhakemesi sonunda üç ay hapsine ve kendisinden 150 lira 
ağır para cezası alınmasına hükmedilerek bu ceza usulen tecil 
olunmuş ve bilâhara hükümlünün Sulh mahkemesince ajmr ka
dına söz atmak suçundan dolayı ayrıca on beş gün hapsine ve 
müeccel hapis ve para cezalarının da infazı lüzumuna karar 
verilmiş bulunmasına ve Temyizin tasdikiyle kesinleşen bu ka
rar aleyhine tashih yoluna müracaatı istilzam eden her hangi
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bir sebep görülemediği Başmüddeiumımıiliğin mezkûr dosya 
arasında mevcut bu baptaki yazısından anlaşılmasına ve aksi 
sabit oluncaya kadar mı^teber ve mamûliinbih olan muhakeme 
zabıtnamesi münderecatına nazaran, rûüstedinin vâki af talebi 
dikkate alınacak değer ve mahiyette bulunmadığından, bu tale
bin reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

371 11 . I . 1955

1 0 1 2 4 /9 4 2 1 N a z m i  E r k m e n  ve 
F a z ı l  B a r ı n ,  H a ş a n  
K â z ı m  A l t a n  ve A l)-  
d u l la h  Ş in e m o ğ lıı. 
V c n i c a m i  c iva rı  
Çeşme M a h .  l l ” ;iıı 
S o . N o .  2.
A n k a r a .

(A rz u h a l  hulâsası : EmeliUHk h<t- 
rarının iptali ve  tekrar vazifei/c 
l:'>!lini i'( inaaslarnnu lurilmcsi  
h akk ınd a).

Müstediler : Kendileri Posta Telgraf ve Telefon Genel Mü- 
dürlüğ-ünün otuz senelik emektar ve sadakatla çalışmış memur
larından olup 5434 sayüı Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu 
maddesinin B fıkrası ile 40 ncı maddesine istinaden 14 . X . 1950 
tarihinde Münakalât Vekâletince re’sen emekliye şevklerine ka
rar verilmiş olmaları üzerine Danıştaya açmış oldukları dâva 
neticesinde bu emeklilik kararının iptaline hüküm almış ve tek
rar vazifeye tâyin edilmiş iseler de bilâhara mezkûr kanunun 
39 ncu maddesinin B fıkrasına göre yeniden vekâletçe emeldi- 
ye sevk edilmeleri adalete ve kanuna muhalif bulunduğundan 
bahsile ikinci emekli muamelesinin iptaliyle memuriyetlerine 
iadelerini ve Ekim 1950 den Nisan 1951 tarihine kadar geçen 
müddete ait maaşları ile ikinci defa vazifeden uzaklaştırıldık
ları tarih olan Haziran 1951 tarihinden itibaren kadro maaşla
rının tam olarak verilmesini istemektedirler.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin be
yan ettikleri cereyanı hali belirttikten sonra mumaileyhlerin tek
rar 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasına tevfi
kan ve Yüksek Meclisin 1728 sayılı Kararı ile vekâlete tanılan 
mutlak yetki dairesinde emeldilikleri onanmış bulunmasına ve 
evvelîd iptal kararından sonra işe başladıkları 5 - 5, 7 - 5, 5 - 7 
ve 11 . V . 1951 tarihlerine kadar arada geçen müddete ait ma
aşları için Danıştaya idari dâva açılmış ise de henüz bir karar 
verilmemiş olmasına ve emeklilikleri icra edilmiş olmasına gö
re memuriyetlerine iadelerine imkân görülememiş ve emekli 
maaşlarını alacakları mahalle kadar da yollukları ahiren verdi
rilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îdare, müstediler hakkındaki em eklilik  
işlemini haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış ve 11 •
V . 1951 tarihine kadar olan maaşları hakkındaki taleplerinin 
de kaza merciine intikal etmiş olmasına göre mumaileyhlerin 
bu husustaki vâki talep ve şikâyetleri hakkında encüraenimizce



Arzuhal Arzuhal ■ahibinim
No. adı, soyadı ve adresi

İ0548/!)801 Etlıeın Erj^üıı. 
13241/12380 Alan ]\ralı. No. 41. 

Siird.

-  3

muamele tâyinine mahal bulunmadığına âzadan Hüseyin Or- 
takcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

372 1 1 .1 .1955

(Arzuhal hulCmm: Emeklilik mn- 
fmu'lesiniîi iptali hakkında).

Müstedi : Sicilinin düzgün olduğunu ve 1947 senesinde 
gelir müdürlüğünden defterdarlığa terfi ettiğini defterdar- 
lılrta bulunduğu dört sene zarfında iki defa terfii yapıldığı 
halde 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrası gere
ğince emekliye sevk edilmesinin yersiz olduğundan bahsile 
emeklilik muamelesinin kaldırılmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında: 5434 sayılı Kanunun 
39 ncu maddesinin B fıkrasının yonımlanmasma mahal olma
dığına dair Yüksek Meclisce miittehaz 1728 sayılı kararla sözü 
edilen madde hükmüne dayanılarak uygulanan emeklilik işle
minin tamamen idarenin ihtiyaç ve takdirine bağlı bulunduğu 
kabul olunmuş ve kurumların gördükleri ve takdir ettikleri 
lÜEumun bir dâva mevzuu olamıyacağı da takarrür ettirilmiş 
ve görülen ihtiyaca mebni dilekçinin yukarda zikredilen fıkra
ya müsteniden emekliye sevk edilmiş bulunduğu bildirilmek 
tedir.

Gereği düşünüldü: İdare, müstedi hakkındaki emeklilik 
işlemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olma
sına göre mumaileyhin bu husustaki vâki talebi hakkında en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına âzadan 
Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

373 1 1 .1 .1955

^09/10609 Nevzat Arnıaf^an.
ve ar.
Nulıku yii.su Harnifiıı- 
lık Cad. No. 55. 
ösküdar - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : 5434 .myıh 
Kanunun 39 ncu maddesi muci- 
fnncc yapılan (mekliHk muamele
sin o itiraz).

Müstediler: Sicilleri her bakımdan düzgün ve takdire değer 
bir durumda bulunduklarından ve hiçbir kusur ve sebep mev 
cut olmadığı halde 1951 senesi Ağustos ayı içerisinde 30 yıh 
tamamlanmış olduklarından 5434 sayılı Kanunun 39 ncu mad
desi gereğince emekliye sevk edilmeleri hak ve adalet pren
siplerine uygun olmadığından v® dilekçe zirinde isimleri ya
zılı arkadaşlarının istisna edildiğinden bahsile sicillerinin tek- 
rak tstkik olunarak haklarında verilmiş olan emeklilik kara
rının tashih edilmesini istemektedirler.
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: 5434 sayılı Kanu
nun 39 ncu maddesinin B fıkrası mucibince müstedilerin 30 
seneden fazla fiilî hizmet sürelerini doldurmuş olmaları itiba
riyle 30 . VIII . 1951 tarihinden itibaren emekliye çıkarılmış 
ve 30 hizmet yılını ikmal edenlerin emekliye şevkleri idareye 
tanınmış bir hak olmakla beraber dilekçede mevzuubahis şabıs 
lardan bazılarının da bu kere 26 . XII . 1951 gün ve 24890 
sayıh kararname ile emekliye şevkleri tekemmül etmiş ve bu 
madde, hükmünün tatbikine dair olan ve 23 . V . 1951 tarihli 
resmî gazete ile neşredilmiş bulunan 1728 sayıh Büyük Millet 
Meclisi tefsir kararı ile de açıklanmış bulunduğu veçhile müs- 
tediler haldanda uygulanan işlemde kanuna aykırı bir cihet 
görülmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : idare, müstediler hakkındaki emeklilik 
işlemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olma
sına göre mumaileylerin bu husustaki vâki talepleri hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına âzadan 
Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

374 1 1 .1 .1955

13417/12502 İzzet Öğüt.
Körbaklkal IIacıba.şı 
Mektep So. No. 49. 
Üsküdar - İstanbul.

(Arzuhal lıulo.sdfii : Tekaütlük 
muamelfüinin kaldınhnası ve tek
rar işine ahnması hakkmda).

Müstrdi : 1313 doğumlu olup İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğündeki görevini muvaffakiyetle çalışmakta ve 
âmirlerinin takdirlerini kazanmış bulunmakta iken haksız ve 
kej^i olaraka emekliye ayrılmış olduğundan bahsile sicilinin 
tetkik buyurulaı^k yapılan bu haksız muamelenin' hükümsüz 
kalmasına ve tekrar işe ahnmasına emir buyurulmasını iste
mektedirler.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Müs- 
tedinin 1952 yıh vekâlet bütçesinde tasrruf maksadiyle 14 
muamele memur kadrosu (L) cetveline alındığından kadrola
rın mevcut memurlarla değiştirilmesi için 30 sene hizmetliler 
arasında ve muamele memurlarının en kıdemlisi olmalarından 
diğer bir memurla beraber 5434 sayıh Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 ncu maddesinin B fıkrasiyle vekâlete verilen yetki
ye de dayanılarak emekliye a3n:ılmış ve yapılan muamelede 
kanuna aykın bir cihet olmadığı gibi mumaileyhin 40 seneyi 
aşan hizmetine mukabil 212 lira 50 kuruş emekli aylığı bağ
landığı ve aynca da (3 600) lira ikramiye verildiği ve mağdu
riyeti bahis konusu olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İdare, müstedi hakkındaki emeklilik 
işlemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olma- 
aına göre mumaileyhin bu husustaki vâki talebi hakkında en-



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

13418/12503 Ahmet Zekni 
Ayören.
Floşnudiyc Mah. Ay- 
lon So. No. 16. 
Eskişehir.

cümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına âzadan 
Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı re ne sebepten rerildî i

376 11 . I . 1955

(A rzuhal hulâsası : Em eklilik ka
rarının kaldırüması halikında).

Müstedi : Emekli Kanununun 39 ncu maddesinin B fıkrası
na göre emekliye ayrılmış olduğunu, 1316 doğumlu olup 30 
yılı aşan öğretmenlik hayatında memlekete nafi birçok genç
ler yetiştirdiğini, 1928 yılında Devlet Demiryollarının Eskişe
hir’deki aile mektebi öğretmeni olarak vazifeye başladığı, sıh
hatinin yerinde ve yaşının müsait ve vazifesine bağlı olup hiç
bir noksan ve kusuru bulunmadığını beyanla âmirlerinin yan
lış görüş ve kanaatine istinaden haksız ve yersiz olarak hak
kında tatbik edilen bu emeklilik kararmm kaldırılmasını ve 
zayi olan haklarının ve eski vazifesinin verilmesini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin mez
kûr idare emrinde çakşırken otuz fiilî hizmet yılını doldurmuş 
bulunmasından dolayı 5434 sa5ah Kanunun 39 ncu maddesinin 
B fıkrası gereğince kurumuna verilen salâhiyete binaen re’sen 
emekliye sevk edilmiş ve ytıpılan bu muameleyi mütaaktp ken
disine Emekli Sandığınca 1 . VIII . 1951 tarihinden itibaren de 
181 lira 50 kuruş emekli aylığı bağlanmış ve emekli işleminde 
mumaileyhin ınağduıiyetini intacettirecek gayrikanuni bir ci
het bulunmamış ve emeklilik muamelesinin ref’ine imkân gö
rülememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : idare, müstedi baklandaki emeklilik iş
lemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olma
sına göre mumaileyhin bu husustaki vâki talep ve şikâyeti hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
âzadan Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

376 1 1 .1 .1955

’ 3«!>/12504 Kâ. ıın Karslıoğlu. 
Hoşnudiye Mah. Ay- 

So. Bakkal Os- 
Şakar eliyle. 

Eskişehir.

(A rzuhal hulâsası: Em eklilik ka
rarının kaldırılması hakkında).

Müstedi : Devlet demiryollarının Eskişehir’deki özel yatılı 
ilkokul müdürlüğünü yapmakta ve muvaffakiyetle çalışmakta 
bulunduğu sırada 30 hizmet 5nlını doldurduğundan emekliye 
sevk edildiğini ve halen hizmet 3nllan kırka yaklaşanlar yerle
rini muhafaza etmekte olduklarmı, vazifesine bağlı ve haşarılı
ğı sicili ile sabit iken âmirlerinin keyfi, hareketleri 5rüzünden
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bu muameleye mâruz kaldığını ve üzüntü içerisinde bulunduğu
nu beyanla keyfi olarak yapılan bu emekli muamelesinin kaldı
rılmasını ve zayi olan haklanın iade edilmesini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Demiryolları ida
resinde 30 fiilî hizmet yılını ikmal etmiş bulunanların 5434 sa
yılı Kanunun 39 ncu maddesi B fıkrasının tatbiki suretiyle re’- 
sen emekliye sevk edilmeleri kararlaştırılmış ve bir hayli per
sonel emekliye sevk olunmuş ve 1309 doğumlu olan müstedi de 
bu meyanda mezkûr kanunun madde ve fıkrasına istinaden ida
rece re’sen emekliye sevk edilmiş ve mumaileyhe 1 . X . 1951 ta
rihinden itibaren 260 lira aylık bağlanmış ve emekliye sevk işi 
kanunun vermiş olduğu salâhiyete müsteniden yapılmış bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : tdare, müstedi hakkındakL emeklilik iş
lemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olmasına 
göre mumaileyhin bu husustaki vâki talep ve şikâyeti hakkın
da Encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına âsa- 
dan Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetin karşı eksriyetle ka
rar verildi.

Karar No. Karar tai'ihi

377 1 1 .1 .1955

13426/12511 Hüsnü Bilginoğlu. 
21868/20352 Şelıit Asını 

Nü. 103/3.
Beşiktaş - İstanbul.

(Arzuhdi ]ıulâsası: Tekaütlük mıı- 
(inıelesinin kdhlinlnuifii ve hukıt- 
kukunun iadesi hakkmda).

Müstedi : İstanbul Paket Postalan Müdürlüğündeki vazife
sinde muvaffakiyetle ve takdirle çalışmakta iken 48 yaşında 
ve 30 hizmet yılını doldurmuş, sıhhati yerinde olmasına ve sicili 
tertemiz bulunmasına rağmen ke3rfî ve hissi hareketler sebebi 
ile Emekli Kanununun 39 ncu maddesinin B fıkrasına tevfikan 
re’sen emekliye sevk edildiğinden bahis ve şikâyetle sicilinin 
celp ve tetkikiyle usulsüz ve adaletsiz olan bu emekli muamele
sinin kaldırılmasına ve hukukunun iadesine karar verilmesini 
istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : PTT hiz
metlerinin daha verimli ve rasyonel bir şekilde ifa
sını sağlamak maksat ve gayesiyle bu idarenin kuruluş ve çalış
ma şekilleri üzerinde yapılan ve yapılması tasarlanan değişik
liklerden müspet neticeler elde edilmek için mânevi takat ve 
fikrî kudretleri kalmadığına ve yüksek kadrolan işgal ederek 
yetişmiş enerjik elemanlara mesuliyetli makamlar tevdiine en
gel teşkil ettiğine kanaat getirilen memurlar meyanında müs- 
tedinin de 5434 sayılı Emekli Kanununun 39 ncu maddesinin B 
fıkrasına göre 30 . V . 1951 tarihinde re’sen emekliye sevk edil
miş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşnüldü : İdare, müstedi hakkındaki emeklilik işle
mini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olmasına



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi En cüm en  k a ru n  ve no seboptoıı verild iğ i

göre mumaileyhin bu husustaki vâki talep ve şikâyeti hakkında 
Kncdmenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına âzadan 
Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

378 11 . I . 1955

1'5429/12514 A. Fuat Vurtta.'j.
Anafartalar ( ’nd. 
Aııafartalaı- Maıı 
X... 1.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Emekli lara- 
rnun h<ıhhnhnası hakkında).

Müstedi : Hatay Valiliğinden müfettiş valiliğe getirilerek 
Sayın Halil Özyörük’ün Dahiliye Vekili iken otuz seneyi ikmal 
etmesi sebebiyle emekliye sevk edildiğini ve yapılan bu muame
lenin hissi olduğuna kaani bulunduğunu ve hükümet takdir 
hakkını yerinde ve adaletle kullandığına kaani olmadığını uzun 
bir memuriyet ve meslekinin her safhasında takdirnameler al
dığını ve istidada isimlerini gösterdiği birçok sayın milletvekili 
zevatın bazısı mesai arkadaşı bazısının da memleketlerinde va
zife verdiği için kendisini yakînen tanıdıklarını, 1319 doğum
lu olup memlekete uzun seneler hizmet edecek halde bulundu
ğunu, seçimlerde tarafkirlik yapmadığını, Demokrat Parti ida
re kurulunun bizzat neşrettiği melfuf İskenderun gazetesinin 
13 Mayıs tarihli nüshasının başmakalesi yüksek vicdanınıza 
bir kanaat verir ümidinde bulunduğunu beyanla sicilinin tetki
kiyle emeklilik hakkındaki haksız olarak verilen kararın kal
dırılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin .5434 
sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrası ile idareye tanınan 
ve Büyük Millet Meclisinin 16 . V . 1951 gün ve 1728 sayılı Ka- 
rariyle teyidedilmiş bulunan mutlak yetkiye istinaden 19 . IX .
1951 tarihinde 30 fiilî hizmet süresini tamamlamış bulunduğun
dan emekliye çıkarılmış ve yüksek tasdika iktiran etmiş ve ve
kâletçe mumaileyh hakkında yapılacak başka bir muamele bu
lunmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : idare, müstedi hakkındaki emeklilik iş
lemini haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olmasına 
göre mumaileyhin bu husustaki vâki talep ve şikâyeti hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına âzadan 
Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

379 1 1 .1 .1955
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

13457/12540 Mehmet Özalp.
Gülabibey Mah. 
Siverek.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Tekaütlük ka
rar ımn kaldırılması hakkında).

Müstedi : Viranşehir özel idare memuru iken hakkında mu
cip bir sebep olmadan ve sıhhi durumuna dair verilmiş bir ra
por da bulunmadan sırf kaymakam Muzaffer Erman’m garazı 
yüzünden 30 sene hizmet yılını doldurmuş olması sebebiyle 5434 
sayıh Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrası mucibince emekli
ye sevk edilmiş olması mağduriyetini mucip olduğundan bahis 
ve şikâyetle tetkik edilmekte olduğunu haber aldığı Meclis ka
rarının mağdurlar lehine katileştiği takdirde mağduriyetinin 
telâfisi hususunun nazara alınarak karar münderecatının ken
disine de teşmil edilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Urfa valiliğinden 
alınan cevabi yazıda : Müstedinin 30 hizmet yıhnı doldurmuş 
olmasından 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu mad
desinin B fıkrasına tevfikan re’sen emekliye sevk edildiği ve 
Emekli Sandığınca mumaileyhe maaş tahsis edilmiş ve tahak
kuk eden ikramiyesi de tamamen ödenmiş bulunduğu ve müs
tedinin tekaüde şevkinde bir kanunsuzluk görülmediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : idare, müstedi hakkındaki emeklilik iş
lemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olması
na göre mumaileyhin bu husustaki vâki talep ve şikâyeti hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına âza- 
dan Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

380 1 1 .1 .1955

13460/12543 Seyfettin önen.
Topcukarakol So. 
No. 19.
Büyükdere - İstan
bul.

(Arzuhal hulâsası : Emekliye ay
rılışının ne gibi esas ve hesaplara 
göre yapıldığının hildirihnesi' 
hakkında).

Müstedi ; 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrası 
gereğince emekliye sevk edildiğinden askerî hayatının son gü
nüne kadar fasılasız olarak hep kıtada geçtiğinden kursa iştirak 
ettiğinden sağlık sicil durumunda bir lekesi olmadığından do
ğum, mahkeme karan, büro gibi hususlar da göz önünde tutulsa 
jrine bir sebep olmadığından bahsile keyfiyetin incelenmesini ve 
adaletin tecellisini ve bir haksızlık varsa müsebbipleri hakkında 
gereken kanuni takibatın yapılmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı Ka
nunun 39 ncu maddesinin yorumlanmasına mahal olmadığına 
dair 1728 sayılı Büyük Millet Meclisi Kararına göre idare bu 
fıkraya dayanarak yapmış olduğu tasarruf, mutlak takdir hak
kına dayanmakta ve murakabe sahası dışında bırakılmkta oldu-



Arzulıal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

•^474/12,)r);j Hasri (Jardak.
(Jar.lak cıiK'kli 
l'ııs ımidii i 'ü.  
Iiâj),s('lci.

ğu halde vekâlet bu takdir hakkını kullanırken şahsın özlük 
dosyası Genelkurmay Başkanlığınca teşkil edilen yetkili bir he
yete tetkik ettirilerek mesaisinden istifade edilip edilmiyeceği 
İncelenmekte olduğundan ve kendisinden istifade edilemiyeceği 
kanaatine varıldıktan sonra mezkûr kanuni maddenin tatbik 
edilmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İdare, müstedi hakkındaki emeklilik iş
lemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olması
na göre mumaileyhin bu husustaki vâki talebi hakkında Encü- 
merıimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına âzadan Hü
seyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

381 11 . I . 1955

ım-
(Arzuhal hulâsdsı : 'J'ckdiUIük ka
rarının reji hakkrnda).

Müstedi ; Kırşehir nüfus müdürü iken sebepsiz olarak emek
liye sevk edildiğini 48 yaşında olduğunu beş takdirname aldığı
nı sicilinin fena olmadığını beyanla sicilinin celp ve tetkikiyle 
tekaütlük kararının ref'edilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 5434 sa
yılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrası ile idareye tanınan
16 . V . 1951 gün ve 1728 sayılı Meclis karariyle teyidedilm.iş 
mutlak yetkiye dayanılarak emeîdiye çıkfirılması 28 . V III . 1951 
tarihinde onanmış bulunduğu ve mumaileyh hakkında vekâlet
çe yapılacak başka bir muamele g-örülmemiş olduğu bildirilmek
tedir.

Geerği düşünüldü : İdare, müstedi hakkındaki emeklilik iş
lemini, haiz olduğu takdir yetldsine dayanarak yapmış olması
na göre mumaileyhin bu husustaki vâki talebi hakkında Encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına âzadan Hü
seyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

382 11 . I . 1955

l-’ fi+O Ziya Aklan.
 ̂akı fi a 1* İdaresi al

tında 55 Xo. İli dük
kanda arzuhalci
< i iresim.

(Arzuhal hulâsası : Tarhcdilen 
delir Vcrfiisindcıı indirim yajul- 
nıası hakkında).

Müstedi : Emekli maaşından 75 kuruş Gelir Vergisi kesil
mekte ve 48 lira ayhkla icar ettiği dükkânda arzuhalcilik yap
makta olup bundan da senede âzami 500 lira kadar bir gelir te
min etmekte ve Mâliyece 147 lira Gelir Vergisi tahakkuk etti- 
rihnekte olduğundan bahsile fasla olan bu vergiden nispet ve 
adalet dairesinde indirim yapılmasını istemektedir.
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Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1952 bütçe yılı için 
götürü serbest meslek kazancı üzerinden alınan verginin indi
rimsiz olarak hesaplanması iktiza etmekte ve uygulanan işlemde 
kanuna aykın bir cihet mevcut bulunmamakta ve müstedinin 
fazla vergi alındığı iddiasının varit görülmemekte olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

383 11 . I . 1955

13586/12652 l.smail x\kyı]<lız.
Maliye TaiıakkuU
Sorvisi
Vezirköprü.

(Arz uha l  hulâsası : Tekaütlük )hh - 
(it)iel(sinin iki sene daha (leri bı 
rak ıhııası l ıakknula j .

Müstedi : 30 hizmet yılını tamamladığından dolayı 5431 
sayıh Kanunun 39 ncu maddesi gereğince emekliye şevki cihe
tine gidilmekte olduğundan bahsile çocuklarının tahsili bakı
mından bu muamelenin iki sene daha geri bırakılmasını iste
mektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Samsun Valiliğinden 
alınan cevapta müstedinin iki buçuk senedir teşkilâtlarında 
çalıştığı ve bu süre içinde görevinde başarı gösteremediği bu 
hareketinden dolayı ihtar cezası dahi verildiği halde mesai 
sinde gayretle çalıştığı görülemediği, 32 sene 4 ay hizmet müd
detini bilfiil dolduran mumailyehin vücudundan hiç’ûiı suretle 
istifadeye imkân görülemediği anlaşılmış ve müstedinin emek
liye şevkinde kanuna aykırı bir cihet bulunmamış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İdare, müstedi hakkındaki emeklihk 
işlemini haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olma
sına göre mumaileyhin bu husustaki vâki talebi hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına âza- 
dan Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

384 1 1 .1 .1955

13637/12698 Hâmit Sunıan.
Maçka Cad. Nar- 
manlı Ap. Kal. o. 
Daire 3.
ŞİRİİ - tstanbııl.

(Arzuhal hulâsası; Emeklilik mu
amelesinin kaldınhnası hakkın
da ).

Müstedi : 5434 sajnlı Emekli Sandığı Kanununun 39 ncv 
maddesinin B fıkrası gereğince haksız olarak emekliye şevke 
dildiğinden 53 yaşında ve sıhhatçe de her suretle zinde oldu 
ğundan, yaş haddi olan 58 yaşma kadar hizmet edebilecek
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derecede genç bulunduğundan ve 32 sene süren askerlik haya
tında bir gün bile tebdilhava almadığından ve âmirlerinin 
takdir ve sevgilerine lâyik derecede vazife ifa ettiğinden, ili
şik doktora diploma suretinden anlaşılacağı veçhile yabancı 
dil ve meslekî ilimlerden imtihan vererek mutahassıs olduğım- 
dan ve saireden bahsile vekâletteki şahsi dosyasının incelenip 
mağduriyetinin tasdik edilmesini ve adaletsiz olarak yapılan 
emeklilik muamelesinin kaldırılmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı 
Kanunun 39. maddesi B fıkrasının yorumlanmasına mahal 
olmadığına göre 1728 sayıh Büyük Millet Meclisi kararına na
zaran idarenin bu fıkraya dayanarak ynpmış olduğu tasarruf 
mutlak takdir hakkına, dayanmakta ve murakabe sahası dışın
da bırakmakta olup vekâlet bu takdir hakkını kullanırken 
emekliye sevk edilecek şahsın dosyasını tetkik etmekte ve 
müstedinin de dosyası tetkik edilmiş ve kendisinden istifade 
edilemiyeceği kanaatine varıldığı ve durumu Erkânı Harbiyeı 
Umumiye Reisliğince teşkil edilen yetkili bir heyet tarafından 
tetkik edildiği ve idarenin mutlak takdir ve salâhiyetine müb- 
teniden yapılan ve kazai murakabe sahası dışında tutulan işbu 
emeklilik muamelesinin yüksek encümenlerince iptali cihetine 
gidilnıemesi arz edilmektedir.

Gereği düşünüldü : îdare, müstedi hakkıdaki emeklilik 
işlemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olma
sına göre mumaileyhin bu husustaki vâki talep ve şikâyeti 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadı
ğına âzadan Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekse
riyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

385 11 . I . 1955

*̂40/12701 Flasaiı (îülcr.
•"̂ ayca köyünde aı- 
zuhak'i llyas ( ’ih'si/. 
eliyle.
^Hfcsun.'

i . 1 rzuhdi  
mâl fil 
(1(1).

hulâsası : Müt (  rah im 
ınaasınnı vo'Unu'Sİ hakknı-

Müstedi : Birinci Cihan Harbinde er iken mâlûlen memleke
tine avdet ettiğini ve mâlûliyet derecesinin tesbiti ve müstahak 
olduğu maaş ve ikramiyesinin verilmesi için askerlik şubesine 
istida ile müracaatta bulunduğunu ve muayenesi icra edilerek 
mâlûliyet derecesinin tesbit kılınmış ve yapılan takiplere rağ
men evrakın dört sene sonra bulunmuş olduğ'unu ve 1 . VI . 
1932 tarihinden itibaren 50 kuruş maaş ve 200 liralık da bir 
arazi tahsis kılındığını ve yedi senelik müterakim istihkakı ve
rilmiş ise de 17 senelik müterakim istihkakı verilmemiş olduğu
nu beyanla Millî Müdafaa ve askerlik şubesine vâki ilk müra
caat kayıtlarının çıkarılarak 17 senelik müterakim parasının 
kendisine verilmesini istemektedir.
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Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
mâlûliyet maaşı bağlanması ilk defa 1 Mayıs 1932 tarihinde is- 
te*niş mâlûliyetini de ancak 1939 senesinde tevsik edebilmiş ol
masına göre 3107 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince mü
racaatını takibeden ay başından yani 1 . VI , 1932 tarihinden 
itibaren mumaileyhe maaş bağlanmamış ve yapılan bu işlemin 
doğruluğu Divanı Muhasebatça da tescil edilmek suretiyle kabul 
edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki ihtilâfın tetkiki kaza merciine ait 
olduğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

386 1 . 1 .1955

K]()45/12705 ISadrettin özer ve 
ar.
Bez Fal)rikasında 
ıiH'nuır.
Kavseri.

(Arzuhal hulâsası: Prim Tali- 
matnaynesinin değiştiriljnesi hak- 
hında).

Müstediler ; Kendilerinin Kayseri Bez Fabrikasında prim- 
siz çalışan memurlarda» olduklarından bahsile İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde çalışan bütün personelin rasyonel çalışma pri
minden istifade edebilmelerini sağlıyacak şekilde yürürlükte bu
lunan Prim Talimatnamesinin değiştirilmesini istemektedirler.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : 3/6747 sayılı Ve
killer Heyeti Kararının birinci maddesindeki primin işletme 
yerlerinden itibaren kademe, kademe müessese ve teşekküllerde 
çalışanlardan işletmelerin yürütülmesinde ve bunların çalışma- 
lannm düzenlenip denetlenmesinde müessir mevkilerde bulu
nanlara verileceğine işaret olunmalcta ve (Sümerbank Personel 
Çalışma Primi Talimatnamesinin) 8 nci maddesine tevfikan bâ
zı elamanların ve bu meyanda öğretmenlerle eczacıların, ebe
lerin sağlık memurlarının, daktilo, siteno ve muhaberat işlerin
de çalışanların rasyonel çalışma priminden istifade etmelerine 
imkân bulunmamakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

387 1 . 1 .1955

1:îü4 8 /12708 Hüseyin Ateş.
Parsenti köyü muh
tarı hancı Cemal 
Okay eliyle.
Siliriic.

(Arzuhal Jmlâsası : Sulh Hâkimi 
Lûtfi TemeVin yapUyı tehditten 
dolayı hakkında icaheden tedbirin 
alınması hakkında).

Müstedi : Ali Okur adındaki şahısla aralarında mevcut men’i 
müdahale dâvasının keşfi sırasında Sulh Hâkimi Lûtfi Tomel’in 
(bu adama ne için ev yaptırdın, zaten kolunun birisi yok öbü-
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rünü de ben keserim, seni hapse atarım, orada gözlerin açılır.) 
diye kendisine bağırıp tehdidettiğinden şikâye-le mumaileyh 
yargıç hakkında icabeden işlemin yapılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Verilen tahkik izni
ne istinaden Silifke Ağır Ceza Reisliğince yapılan soruşturma 
evrakı incelenmiş ve neticede hâkimin müştekiyi tehdidetmedi- 
ği sonucuna varılmış ve ancak bitarafhğı hakkında şüphe uyan
dıracak ve başka şekilde tefsire mahal verecek tarzda konu^- 
ma ı̂ doğru görülmemiş ve bu duruma göre Sulh Hâkimi Lûtfi 
Temel’e izah olunan hareketinin benzer hallerde tekerrürüne 
meydan verilmemesi lüzumunun önemle tebliğ olunduğu ve key
fiyetin böylece dilekçiye tebliğ edilmiş bulunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vaki şikâyetten dolayı lâzımgelen tah
kikatı ve incelemeyi yapmış olan Vekâletin yukarıya alınan 
cevabına ve hakkında şikâyet olunan hâkimin sonradan meslek
ten a3n*ıldığı da anlaşılmış olmasına göre bu bapta encümeni- 
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

388 1 1 .1 .1955

136.51/12711 Muhittin Güven.
Sarıyer Dere Boyu 
No. 22.
İstanbul.

(Arzuhal hnlâsdsı : Emeklilik iş
lemine ve üst derece maaş veril
meden cmelıliye aevkme itiraz 
hakkında).

Müstedi : Kanuni müddetleri doldurup terfie hak kazandığı 
halde bu hakkının verilmeden 5434 sayılı Kanunun 39 ncu mad
desinin B fıkrasına tevfikan ve üst derece maaşının verilmesi 
hakkında Devlet Şûrasına açmış olduğu dâvanın reddolundu- 
ğundan bahisle gayrikanuni yapılan bu muamelenin düzeltil
mesini ve terfian 50 lira asli maaş üzerinden emeklilik maaşının 
tahsisine emir buyurulmasını istemektendir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Seyhan 
Emniyet kadrosunda başkomiserlerden iken ?0 seneden fazla 
hizmet ifa etmiş olması dolayısiyle ve görülen lüzum üzerine 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasına tevfikan 
emekliye sevk edildiği ve 15 . V . 1951 tarihinde ilişiği kesilmiş 
bulunduğu ve yapılan bu muameledeki idari tasarrufun mutlah. 
olduğu ve idari kaza merciine müracaata imkân bulunmadığı 
1728 sayılı Kararla belirtildiği ve mumaileyhin emekli maaşının 
da (50) lira üzerinden tahsisini istemekte ise de müstedinin he
nüz 50 lira maaşı almadan meslekle ilişiği kesilmiş olduğundan 
bu dileğinin de yerine getirilememiş ve bu hususta Devlet Şûra
sına açmış olduğu dâvasının da reddedilmiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Kısmen vekâlet cevabına, kısmen de ka-
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Ar/uluıl Ar/ulıal sahibinin
X(>. İKİ), soyadı vo {uh’osi Kik'Üukmi i^aıan w  ne sol)(_‘|)tt'iı verildiği

za merciince incelenip karara bağlanmış olan bir hususla ilgili 
istek hakkında Encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

389 11 . I . 1955

;)(îr)2 r J 7 1 2  Mc'dl ( A r z u l u ı l  I n ı l â s a s t t  :  K m t h H  y n a a s

K ı ın ı U ö y  T e r a z i  ı n i l ; t ( t n n < f a ) i  rr  i h r < ı m i ı i ( ' ( } v v  n t a f / -

.Malı. < f y > '  d n i r ) .

S a r n c i '  - İs1 ; ın in ! Müstedi : Barem içi vazifede iken 1946 tarihinde barem dışı 
müteferrik müstahdem kadroya geçirildiğinden ve 29 . XII • 
1949 tarihinde de 4222 sayılı Kanuna tevfikan emekliye çıkarıl
mış olması yüzünden emeldi maaş ve ikramiye bakımından mağ
dur edildiğinden ve bu hususta Devlet Şûrasına açmış olduğu 
dâvalarının da reddedilmiş bulunduğundan ve saireden bahsile 
her iki kararın kül halinde totkik buyurularak hakinnda adilâ
ne bir karar verilmefrini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevibi yazısında ; 1307 do
ğumlu olup 59 yaşını bitirmiş olan ve hizmet süresi 
37 seneye varan müstedinin emekliye ayrıldığı 29 . XII . 1949 
tarihinde yürürlükte olan 4222 sayılı Kanunun 17 nci maddesi
nin idareye verdiği yetkiye istinaden idarece 15 kişi meyalımda 
emekliye sevk edilmiş ve mumaileyhin şikâyet konusuna taallûk 
eden hususlardan dolayı Devlet Şûrasına açtığı idari dâvaları
nın da reddedilmiş olduğu ilişik Devlet Şûrası Beşinci Dairenin 
3281 ve 1546 sayılı kararlarından anlaşılmış ve yapılan muame
lenin kanun hükümlerine uygun bulunmuş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenip karara bağlanmış olan bir hususla ilgili istek hak
kında Encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

390 11 . I . 1955

1 1 2 7 1 ' )  Maksut Mcmizİİcİ. tArz\thal hulâsas ı :  tsl.ân
( 'a iıiiik (* l) ir .Malı. si luıLknıdd).
TnrIuıl Müstedi : 1931 yılında Yugoslavya’dan yurda gelen göçmen

lerden olduğunu 21 seneden beri Turhal’da oturup şimdiye ka
dar iskân edilmediğinden bahsile iskân edilmesini istemektedir.

Devlet Vkilliğinin cevabi yazısında : Dilekçinin kanunda ya
zılı süre içinde iskân dileğinde bulunmadığından iskân hakkını 
zayi ettiği anlaşılmış ve bu vaziyet karşısında iskânına kanunen 
imkân bulunmamış, ancak müstedinin toprağa muhtaç çiftçi ol
duğu takdirde b'-ıînııduğu bölgede Toprak Komisyonu faaliyete
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geçtiğinde durumunun gföz önünde bulundurulmasının Tokad 
Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

391 11 . I . 1955

•^()f)2/12722 irü sa iııc ll in  S (‘i-f*iıı.
1!) Mayıs Malı. S i i  
l(‘y ıııa ııi.v(' So. .\tı. 1 I 
Sa ın su ıı.

^ A r z u h a l  h n l û s a s ı  :  I ' J r i n c  m u t t a 

s ı l  H a z i n i  y (  a i i  a ı  s ( t s i n n ı  k o n d i -  

s İ H f  v e r i l m e s i  h ( ( k k ı t u J n ) .

Müstedi 1943 yılında vukubulan zelzeleden mutazarrır oldu
ğundan bahsile evine muttasıl ve Hâzineye ait arsanın kendisine 
verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin müteaddit 
defalar bu konu üzerinde müracaatta bulunmuş olup isteğinin 
is’afına kanunen imkân bulunmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre b u  hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

392 11 . I . 1955

Alıınot Ozdoınir.
( V'lâl M a h .  do B a k  
kal O s m a n  K a y m a z  
<‘liyl( ‘.
T n r i ı a l .

(Arz\(hal hulâsası : Mâlûl maaşı 
hağlanmadığından ve ikramiye- 
flrn fazla vergi kesildiğin d ev si-
l./hfef edildiğine dair).

Müstedi : Turhal Şeker Fabrikasında çalışırken hastalan
dığından ve hastalığına ait raporun kendisine gönderilmediğin
den ve mâlûliyet maaşı bağlanmadığından ve verilen ikrami
yeden fazla miktarda vergi kesildiğinden bahis ve şikâyetle se
fil ve perişaniyetine meydan verilmemesi için kanunsuz kesilen 
vergilerin iadesini ve kanunen gereken işlemin icrasını ve mâ
lûl maaşı bağlanmasını istemektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : îş Kanunu hüküm
lerine tevfikan müstedinin işten ayrıldığı sırada kıdem tazmi
natı olarak ödenen 750 lira ile aynca şirket yönetim kurulu 
kararınca tazrainat olarak verilen 1 800 liradan o zamanki ver
gi kanunlarına göre (895) lira 92 kuruş vergi kesilerek maliye 
şubesine yatırılmış olduğu, aynca gerek vergi mevzuu ve ge
rekse hastalık vaziyeti hakkında müstediye fabrika idaresin
ce lüzumlu izahat ve malûmat verilmiş olduğu bildirilmektedir.

0 ;̂rûği dLirAnüîdü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
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ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahfil ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

393 1 1 .1 .1955

18 6 ()7 / 1 2 7 2 (;  Celâl Veijil.
İtfa iye' M e y d a n ı  
Hın n iy e t O tt 'l in d i ' .  
A n k a r a .

(Arzjnhd! hulâsdsı : Tarlasının  
i l inden aJındığından .' îkâjicl (dil-  

. (Hğine dair).

Müstedi : Galip adındaki şahıstan almış olduğu tarlayı ta
puya raptetmek suretiyle on senedir bilâniza tasarruf etmek
te bağ; bahçe ve bina yaparak oturmakta iken köyleri miite- 
g’allibesinden Medetağa köyün şahsiyeti mâneviyesini ileri 
sürerek mera yapmak üzere bu gayrimenkulü hakkında dâva 
açtığından bahsile haksız olarak açılan bu dâvanın durdurul
masını hak ve hukukunun vikaye ve muhafaza edilmesini iste
mektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısnda : Ispir Asliye Hukuk 
Mahkemesince son defa verilen 9 . 1 .  1950 tarihli kararın müs
tedi tarafından temyiz edilmesi üzerine Temyiz Mahkemesi Bi
rinci Hukuk Dairesince tasdik ve tashihi karar talebinin de red
dedilmiş olduğu ve müstedinin iadei muhakeme talebinde bu
lunması üzerine mahkemece bu talebinin reddi hakkında ittihaz 
olunan karar aleyhine temyiz yoluna başvurulduğu ve dosya
nın Temyiz Mahkemesine gönderilmiş olduğu ve idareten ya
pılacak bir muamelenin mevcut bulunmadığı ve keyfiyetin mu
maileyhe tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine 
intikal etmiş olan istek hakkında encümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

394 1 1 .1 .1955

13082/12740 Şefik J^irvan ve ar.
ilaJıtağa köyünde. 
Tarsus.

(Arzuhal hulâsası : Hazine ara
zisinden toprak verilmesi hakkın
da).

Müstediler : Topraksızlıktan perişan bir halde oldukların
dan bahsile köylerinde bulunan zengin şahıslar elinde olan Ha
zine arazisinin kendilerine dağıtılmasını istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Tarsus kazasında Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu hükümlerine göre arazi dağıtımına 
başlanıp müstedilerin köyü arazisine el konulduğunda Hâzine
ye ait yerler varsa belirtilerek kanunen hak sahibi çiftçilere 
dağıtılması lüzumu mezkûr kazada çalışmakta olan 4G numaralı 
toprak komisyonu başkanlığına yazılmış olduğu bildirilmektedir.
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Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Başvekâlet cevabı
na göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

395 1 1 .1 .1955

13683/12741 Hüseyin Balcı ve ar. 
15444/14417 Ağzıdelik köyünden. 

Tarsus.

(Arzuhal hulâsası : Tahliye kana
lından zarar (jördühlerine dair).

Müstediler : Seyhan Sağsahil sulama şebekesine ait tahliye 
kanalından zarar gördüklerinden sefil ve perişan ve âtıl bir 
duruma düştüklerinden bahrâle bu yüzden doğan mağduriyet
lerinin önlenmesine delâlet bu30irulmasmı istemektedirler.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen tahliye ka- 
nalımn tathiri işi, halen şube emrine tahsis edilecek ekskava
törün mevcut bulunmaması dolayısiyle kabil olamamış ve bu 
sene az su vermek suretiyle taşkınlıklara mâni olunacak ve 
ekskavatör temin edilir edilmez bu kanalın tathiri cihetine gi
dilerek tevlidetmekte olduğu zararların önleneceği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü ; İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabı
na göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

396 1 1 .1 .1955

13684/12742 İbrahim Karatepe ve 
ar.
İbrahimiye köyünde. 
Viranşehir.

(Arzuhal hulâsast : Toprak talebi 
hakkında).

Müstediler : Barındıkları İbrahimiye köyünün haricinde ve 
ziraate elverişli olmıyan uzak köylerden topraklandırıldıklanna 
itirazen köylerine civar yerlerden topraklandınimalannı iste
mektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Müstedilerin durumlarının 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve tüzük hükümleri dairesin
de incelendirilmesi ve kanuni gereğinin yapılması ve sonucun
dan merkeze ve müstedilere de cevaben bilgi verilmsi hususu 
5 . V . 1952 tarihinde Urfa Valiliğine yazılmış olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Başvekâlet ceva
bına göre bu hususta Encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

397 11 . I . 1955
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12744 Mustafa Dağdoloiı. 
riacı Halil köyünde 
Afanisa.

Arzuhal \rxuhal »tthibiuiıı
No. adı, soyadı ve adrt ŝi Miicüiik'U k aran  ve m; ,sel)(!pU‘U viU'iUli^i

(Arzuhal lıulâsdsı : Oğlu Jıayathı 
ise kurtanliiKisı, değihc h u c J u U i v  

halihındd tahihaf ı/aptlmusnıo da
ir).

Müstedi : Oğlu Ramiz’in 20 gün evvel Niğde’nin Eseren kö
yünden Veli Akbak ve arkadaşları tarafından elleri, kolları 
bağlanarak otobüse bindirilerek götürüldüğünü ve öldürülüp 
Asa köyünün mağaralarına gömüldüğünü beyanla suçlular hak
kında takibat yapılmasını ve oğlu hayatta ise kurtarılmasını 
istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Niğde C. Savcılığın
dan alınan karşılık yazıda : Müstedinin oğlu Ramiz’in 1950 yılı 
son aylarında Hasa köyünde oturmakta olan amcası Veli Ak- 
baş’ın yanına gelip 1951 yılının Mart ayında amcasının iki ha
lısını da alıp gittiği ve bir daha dönmediği, İzmir’e gidip gel
miş olan köylülerin müstedinin oğlunun Akhisar ve Turgutlu 
taraflarında çalışırken gördüklerinin tesbit edildiği gibi halen 
Çobanisa köyünde oturan eniştesi Ali Özyar yanında bulundu
ğunun anlaşıldığı ve şimdiye kadar böyle bir suçun işlendiğine 
dair esasen bir ihbarın vâki olmadığı bildirilmiş ve müstedinin 
oğlu hayatta olup babası evine gitmediğinden ve bulunduğu 
yeri de bildirmediğinden' bu yolda müracaatta bulunduğu anla
şıldığından yapılacak bir işlem bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında Encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

398 11 . I . 1955

13087/12745 Azize Yeşilyılniaz.
İlahinler Doro .Malı. 
Kağızman.

(Arzuhal hulâsası : Oğlundau 
kandı hayat şartiı/lf maaş bağ
lanması hakkında).

Müstedi : Eski polis memuru üvey oğlu Haşan Tahsin’in akıl 
hastalığından dolayı cüzi ikramiye ile alâkası kesilmiş ve sahip
siz olarak kendi yanında kalmış olduğundan bahsile Emekli 
Kanununa tevfikan kaydı hayat şartiyle emsali misillü muma
ileyhe maaş bağlanmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin üvey oğ
lu Haşan Tahsin’in 9 . III . 1952 tarihinde sıhhi durumunun 
Sağhk ve Sosyal Yardım Vekâletince 1683 sayılı Kanunun 43 
ncü maddesi gereğince âdi mâlûl olarak tesbit edilen 7 sene 6 
ay 18 günlük hizmeti için Divanı Muhasebatın tescilinden geçi
rilen 480 lirahk tazminatının mumaileyhe tediye edilmiş bulun
duğu ve bu hizmetleri için yeniden bir maaş tahsisi yapılmasına 
kanuni imkân bulunmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği dü.şünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta Bncü-
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Mncünıi'iı k aran  \(> ııc s(‘ l)(>|)t«;ıı verildiği

menimizce bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

399 11 . I . 1955

:j fiS f)/ i2 7 4 7  M .  K(Miıal T u r a n .
N’ akilhonl C a d .  N o .

S ıılta n a lın u ‘1 - İstan
bul.

(Arzuhal hulâsası : Mahkemeo 
i'pvilrn kararın bozulması hal
ikında).

Müstedi : Evinin altındaki dükkânı kiralıyan Tevfik Tez 
gör ismindeki şahıs hariçten evinin altına tonel açarak uyku 
halinde teneffüs havalarını zehirlemekle beraber evini askıya 
alarak yıkmak teşebbüsünde bulunmasından dolayı açmış ol
duğu dâvanın aleyhinde olarak karara bağlanmış olduğundan 
bahsiie bu kararın bozulmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin İstanbul 
Eminönü Sulh Hukuk Mahkemesine ikame ettiği tahliye dâva
sının reddedildiği ve mezkûr kararın Temyiz incelemesinden 
geçerek tasdik edilmek suretiyle kesinleştiği ve yapılacak bir 
işlem kalmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenip karara bağlanan ve Temyiz Mahkemesince de tasdik 
edilmek suretiyle kesinleşmiş olan bir hususla ilgili istek hak
kında encümenimizce tâjdni muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

400 1 1 .1 .1955

•^fino/12748 Macide Sükan.
Nooatiboy Mah. Fi- 
i'uzağa So. Xo. (> İS. 
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Ankara’ya 
nakli memuriyeti yapılmadığın
dan şikâyet edildiği hakkında).

Müstedi ; Subay olan kocasının Yedek Subay okuluna git
mesi üzerine kendisinin de Ankara vilâyeti emrinde öğretmen 
olarak maaşsız sıra beklemek şartiyle naklini birkaç defa iste
miş ve 1946 yılından beri merkez için sıra beklemekte bulun
muş olduğu halde tâyini yapılmamış olduğundan bahsiie ken
disi gibi birçoklarını mağdur eden ve insan haklarını hiçe sa
yan 93 sayıh Müdürler Kurulu kararının mucip sebeplerinin 
tetkik buyurulmasmı istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında: 1949 yılında 
Vekâletler Kurulunun tasdikinden geçen ilkokul öğretmenle
rine ait nakil ve tahvil yönetmeliği gereğince öğretmenlerin 
görevleri başında eşlerinin bulundukları merkezler için sıraya 
alınmaları usulü kabul edilmiş ve ilişikleri kesilen öğretmen
lerden sıra beklenilen merkezler dışında görev almayı iste
dikleri takdirde tâyinleri yapılacağı tebliğ edilmiş ve müste
dinin de Ankpra merkezi dışında vazife alamıyacağını bildir
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mİL; ve hizmet borcu da olmadığından tâyini yapılmamış v j 
müstedinin sıra beklenilen merkez diamdaki her hangi bir 
açıkta görevlendirilmesini istediği takdirde bir vilâyet emrine 
tâyini müînkün bulunmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

401 1 1 .1 .1955

13001/12740 Hüseyin Süi)ür»j:('ei. 
Şar köyünde. 
Burhaniye - Balık-
esıi'.

(Arzuhal hulâsası : Demir madeni 
aramasına müsaade edilmesi hak
kında).

Müstedi : Demir madeni aramak için İktisat ve Ticaret Ve
kâletinden ruhsatname almış olduğundan bahsile ormanlar da 
da gerekli keşfin yapılarak maden aramasına izin verilmesim 
isttmektedir.

Tanm Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin vekâlete 
verdiği 10 . III . 1952 tarihli istidaya göre işin arama safha
sının bittiği İktisat ve Ticaret Vekâletince kendisine işletme 
ruhsatnamesi için gerekli işlemin yapılmasının istenilmesi 
üzerine mumaileyhten tekrar işletme anında taahhüt senedi 
ahnarak demir madeni işletmesinde orman bakımından başka 
bir mahzur bulunmadığı mezkûr vekâletçe bildirilmekte oldu
ğu ve mumaileyhin maden ormanlarında yalnız orman baln- 
mından ilgilenmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

402 11 . I , 1955

13692/12750 Zekeriya Üstün
Demirci Ahmet oğlu. 
Sürmene.

(Arzuhal hulâsası : Müsadere edi
len 8 heşihirlik altının iadesi hak
kında).

Müstedi ; Erciş pazanda dellâl elinden beheri 250 liraya 
almış olduğu 8 aded beşibirlik altunu memleketi olan Sürme 
ne’de piyasaya arz ettiğini ve bu altunlarının kaçak diye em
niyetçe elkonularak Adliyeye teslim ve tevkif edildiğini ve 
bilâhara bu paraların Türk altını ve zijmet eşyası olduğu Darp
hane raporu ile tevsik edilmesi üzerine tahliye edilmiş ise de 
altınlarının Hâzineye maledilmiş olması mağduriyetini mucip 
bulunmuş olduğundan ve bu bapta verilmiş bir kararın ken
disine tebliğ edilmemiş bulunduğundan bahsile dosyasının 
tetkikiyle altınların iadesini istemektedir.
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Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mevzuubahis altun- 
lann kalp olduğu anlaşıldığından Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 2/392 inci maddesi mucibince Trabzon Ceza Mah
kemesince müsaderesine 24 . II . 1953 tarihinde karar verilmiş 
ve mezkûr karanıı da müstediye tebliğ edilmiş bulunduğu vo 
verilen kararda kanuna uymıyan bir cihet bulunmamış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenip karara bağlanmış olan bir hususla ilgili istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

403 11 . I . 1055

12751 F a t m a  Tolalc.
V aıiK'îil  i l’ ö yü n d cn .,  
V a kfık('l)i) ' .

{ . [ r z u l u ı l  h u l â s a s ı  :  K a z d  n c i i c e -  

s i ) i ( / e  v e f a t  ( ' d e n  k o c a s n u l a n  y a r 

d ı m  y a p d m a s ı  J ı a L l ı n d a ) .

Müstedi ; Ereğli Kömürleri İşletmesi işçilerinden iken ge
çirdiği iş kazası neticesinde vefat eden kocası Mehmet Çolak 
için yardım yapılmadığından bahsiie kendisiyle kızına 
tazminat verilmesini istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen işçinin 
öliimünü mütaakıp İşçi Sigortaları Kurumunca temini ve Vak
fıkebir nüfus memurluğunca tanzim edilmiş bulunan nüfus ka
yıt örneğinden; sigortalının karısı Fatma ile kızı Nezahat Ço- 
lak’ın mumaileyhin ölümünden sonra 5524 sayılı Kanun gere
ğince nüfusa tescil edilmiş oldukları anlaşılmış ve bu itibarla 
4772 sayılı Kanunun 20 nci maddesi hükümlerme tevfikan hak 
sahibi sayılmıyan müstediye ve kızına kanunen yardım yapıl
masına imkân görülememekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

404 1 1 .1 .1955

Molııııct Sayan. 
Tersane Cad. 
171.
Clalata - İstanbul.

(Arzuhal hulâsan: Ailesi (fradı- 
Xo. na fena muamele yojjan Ahmei

()zdemir re of/ullan hakkında ta
kibat yapılmasına dair).

Müstedi : Köydeki ailesi efradına mütemadi bir surette 
fena muamele yapmakta olan Ahmet Özdemir ve oğulları hak
kında takibat icrası için vekâlete Sivas vilâyetine ve Dahiliye 
Vekâletine gönderdiği dilekçelerine cevap verilmediğinden ve
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saireden bahsile Ahmet Özdemir ve oğulları hakkında takiba« 
yapılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Müstedinin babası 
Halil Sayan’ın C. Savcılığınca alınan 6 . V . 1952 tarihli 
ifadesinde düğün dolayısiyle oynanan cirit oyunundan dolayı 
Ahmet Özdemir ve arkadaşları ile aralarında çıkan münakaşa
da birbirlerini tahkir ettikleri ve Hüseyin Özdemir ismindeki 
şahsın karısı Hatun’un da karısına hücum edip dövmesi üze
rine karakola şikâyette bulunmuş iseler de köy ihtiyar heyeti
nin müdahalesi üzerine şikâyetinden vazgeçtikleri 'gibi halen 
de bir şikâyeti olmadığı ve bu hususta da Adliyeye de bi\- 
müracaatta bulunmadıkları anlaşılmış ve keyfiyetin de dilekçi 
ye tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimiiice tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

405 1 1 .1 .1955

13698/Jli7r)r) A y ş e  Veşilalaıı. 
1 H 7 70 '1 5 ()4 f)  B a l ı k  l^ıza rn u h t

Bakkal Oiikm - ('(‘lebi 
(‘liy lc .
< )r«lu.

(Arzuhal k-u^âsdsı : ()lii kar(leşin( 
(lif bir ferağ ni}ia'»u leşindi vd  i- 
li)( jiolsKZ har< 1,1 tinden şiL'âıjıl).

Müstedi : Ölü hemşiresi Elveda’nm vefatından evvel muris
lerinden müntekil gayri menkulleri Hârun Akkaya adındaki 
şahsa ferağı havi vekâletname ile 200 liraya sattığı ve bilâhara 
bu satıştan rücu ettiği halde adı geçen Hârun tarafından mah
kemeye müracaatla dâvâlının gıyabında alacağının tahsiline hü
küm almış ve icraya vererek infaz ettirmiş ve dâvanın cereyanı 
sırasında borçlu mezbure kardeşi ölmüş ve vârisi de kendisi bu
lunmuş ve işe ıttılâ hâsıl etmiş olmasiyle mumaileyh Hârun hak
kında dâva açmış ise de Af Kanunu hükümlerine göre affedil
miş olduğundan bahisle mağduriyetten kurtarılmasını ve hakkı
nın meydana çıkarılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Müstedinin kardeşi 
borçlu müteveffanın dâvanın cereyanı sırasında öldüğü iddia 
edilerek tebliğatı yapan mesul memur ve alacaklı haklarında 
yapılan şikâyet ve ihbar üzerine takibata tevessül ve mahkeme
ye tevdi olunduğu ve fakat görülmekte olan bu dâvanın 5677 sa
yılı Af Kanununun şümulüne girmesi dolayısiyle ortadan kaldı
rıldığı ve borçlunun vârisi müstedinin iadei muhakeme yoliyle 
200 liranın istirdadını talebettiği dâvasının Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 445 nci maddesi gereğince reddine ka
rar verildiği ve davacının da kanun yollarına başvurmaması 
hasebiyle mezkûr kararın kesinleşmiş bulunduğu ve idareten 
yapılacak bir işlem bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince
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incelenip karara bağlanmış ve kesinleşmiş olan bir hususla istek 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

406 n  . I . 1955

l->702/I27r)!» B(>kiı- IO\{‘ iın<‘iı. (  \ r z u h i i l  h u l â s a s ı :  H v İ i k  ( / i n  n

'l’ ü y s ü z  Uöyüıult*. İ K t ı ı d u t l a n n  t a z i y e s i ,  i M i r a  v <  t ş -

O s m a n iy c  A d a n a .  u n s u n u  i ( i ( l ( ' s i ) n  d a i r ) .

Müstedi ; 4 . III . 1952 gecesi biri yüzbaşı biri teğmen ve di
ğerleri de jandarma üniformasını lâbis 11 kişinin Mehmet Ars- 
lan’ın takipçisi olduklarını söyliyerek evine gelip kendisini bağ
lamak suretiyle 10 bin küsur lira parası ile beş aded reşadiye al
tınını ve silâhlarını gaspettiklerini, haydutlardan ikisinin yaka
landığını kaymakam ve adalet makamlarına yaptığı müracaat
larından bir netice alamadığını beyanla suçluların teçziyesiyle 
beraber para ve eşyasının kendisine iadesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bir kısmı subay elbi
sesini lâbis bulunan şahıslar tarafından müstedinin evine gidile
rek işlenen gasıp suçundan ve bu suça iştirakten sanık olarak 18 
şahıs hakkında âmme dâvasının açıldığı ve sanıklardan onu hak
kında son tahkikatın açılmasına, dördü hakkında muhakemenin 
men’ine ve firar halinde olup gıyaplarında tevkiflerine karar 
verilen dört şahıs hakkında da tahkikatın muvakkaten tadiline 
Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesince 5 . VI . 1952 tarihinde ka
rar verildiği sanıklar üzerinde çıkan ve halen emanet dairesinde 
suçla ilgili 465 lira 50 kuruşun muhafaza edilmekte olduğu ve 
hâdisenin kaza merciinde tahkik edilmekte olduğuna göre usulü 
dairesinde âmme dâvasına müdahale ederek her türlü iddiaları
nın ve haklanın bildirilmesinin müstedinin oğlu Mustafa’ya teb
liğ edilmiş bulunduğu suçun mahiyet ve asayişi aleyhindeki te
siri derecesi göz önünde tutularak lüzum görülen sair mahaller 
C. savcılıklariyle temas ve muhabereye geçilmiş olduğu ve fira
rilerin yakalanmaları için gerekli tedbirlerin alınması hakkında 
Dahiliye Vekâletine de yazılmış olup Vekâletçe de takibedil- 
mekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alınan vekâlet cevabına göre 
kaza merciine intikal etmiş olan bir hususla ilgili istek hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

407 11 . I . 1955
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13705/12762 Fasih Kaya.
Nazi k()yündo. 
Mahızgirt -

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ye ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Mardin’de (jö- 
rühnckte olan dâv<(sının başka ye
re nakledilmesi hakkında).

Müstedi : Af Kanunundan istifade ederek Suriye’de kalan 
ailesini getirmek üzere Suriye’ye gittiğini ve avdetine Suriye 
Hükümetinin müsaade etmemesi yüzünden kaçak olarak Derik 
kazasına geldiği sırada ayrıca Suriye’den kaçan kaçakçıları 
aramaya gelen gümrük memurları kendisini de bu kaçakçılar 
meyanına dâhil ederek yatak, yorgan ve eşyalarını aldıldarmı 
ve gümrük subayları tarafından türlü türlü eziyet yapıldığını 
ve kendisine ait cep saatini ve zencirini cebren alıp dövdükle
rini mahkemeye verildiğini, tevkif edildiğini ve bilâhara kefa
letle tahliye olunduğunu beyanla hakkın tecellisi için Mardin’
de devam etmekte olan muhakemenin başka bir yere nakil bu- 
yurulmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyet konusu olan 
hâdiseler kaza mercilerince incelenerek karara bağlanmış olma
sına ve bu kararlarda ilgililer tarafından temyiz edilerek dos
yaların halen Temyiz Mahkemesinde İncelenmekte bulunmasına 
göre temyiz tahkikatı neticesini beklemesi gerektiğinin müste- 
diye tebliği Mardin C. Savcılığına yazılmış olduğu bildirilmek
tedir. '

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine in
tikal etmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında Encümenimiz- 
ce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

408 11 . I . 1955

13706/12703 Abdülkadir ITanızn- 
oğlu.
Şeker Furuş ilah. 
91 nci So. Birlik 
Apt. X(). 6.
IConya.

(Arzuhal hulâsası : Emekli nıu- 
nmelesinin kaldırılması hakkında)

Müstedi : 36 sene süren fiili hizmeti sırasında ne mahkeme
ye verilmiş ve ne de mahkûm olmuş ve ne de açıkta kalmış şe
refli bir mâziye sahip ve sağlam olduğu halde 5434 sayılı Kanu
nun 39 ncu maddesinin B fıkrası gereğince emekliye sevk edil
mesi haksızlığı mucip bulunmuş olduğundan bahsile gayriadi- 
lâne verilmiş bulunan emeklilik kararının kaldırılmasını ve or
duda yeniden görevlendirilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasına göre 25031 
sayılı Kararla 10 . III . 1952 tarihinde emekliye sevk edilmiş 
vekâlet mezkûr kanunun yukarda yazılı maddesine dayanarak 
yapmış olduğu tasarruf, mutlak takdir hakkına dayanmakta 
olup yapılan işlemde bir kanunsuzluk olmadığı ve mumaileyhin 
cPA'îldilik işleminin kaldırılarak yeniden orduda istihdamına 
dair olan dileğinin yerine getirilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereğ dü'jünüldü : îdare, müstedi baklandaki emeklilik iş-



Arzuhal
No.

Arzulial sahibinin
adı, soyadı ve adresi

25

lemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olması
na göre mumaileyhin bu husustaki vâki talep ve şikâyeti hak
kında Encüraenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına âza- 
dan Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

409 11 . I . 1955

13707/127G4 Şcnı.sellin ( ' ığ a l .
K a r a k u l a  ]\Iah. Kski 
özol idare ta h s ild a rı.  
H ı n ıs .

13707/127G4 (A'mal Tuğf'i.
K a r a k u l a  M a lı .  lOski 
özol idare t a h s ild a rı,  
f fınıs.

(Arzuluıl lıulâsdsı : Kefalet aida- 
imın iadeni ve tazminat verilmesi 
hali kında ).

Müstediler : Yol parasının kaldırılması sebebiyle 1952 tari
hinden itibaren özel idare tahsildarlığı vazifesinden ayrıldıkla
rından ve her ay almakta olduklan ücretten kefalet aidatı ola
rak kesilen paralarının iadesi 1953 Nisanına bırakılmış olması 
mağduriyetlerini mucip olduğundan bahsile bu aidatının bir an 
evvel iadesine ve Özel İdare Talimatnamesine tevfikan üç bin 
lira tazminatın da verilmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin 1952 
senesinde ayrılmaları dolayısiyle aidatlarının 2489 sayılı Kanun 
gereğince Nisan 1953 tarihinde verilmesi lâzımg'eldiği cihetle 
vaktiyle sandığa gelen cüzdanları bu meşruhatla mahallerine 
iade edildiği ve kanun dışı muamele yapılması mümkün olamı- 
yacağı Kefalet Sandığı Başkanlığının 1514 sajalı yazısında be
lirtildiği ve tazminat taleplerinin de is’afına mevcut hükümle
rin: müsait olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta Encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
müstedilerin tazminat iddialarında İsrar ettikleri takdirde kaza 
merciine müracaatta muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

410 11 . I . 1955

/İ2767 Patına Karakırbaç:.
Oazipaşa Mah. Mek- 
topönü Ila.san Kara- 
kırbao eşi.
Sapanca.

(Arzuhal hulâsası: (iayrimenkul- 
lerine vâki tecavüzün m en ’i ve tes
lim edilmesi hakkında).

Müstedi : 55 - 60 senedir tahtı tasarrufunda bulunan ve 
vergileri tarafından verilen üç parçada ceman 35 dönüm tarla
larını Oflu Ali Çetin ile Şevki Bostancı namındaki şahıslar 
cebren işgal ve tecavüz etmekte ve satılığa çıkarmaya ve habe
ri olmadan başka şahıslara tescili yapılmakta olduklarından ve 
eski Muhtar Yusuf Bayrak’ta sahtekârlık yapmış bulunmakta 
olduğundan bahsile bu şahıslar suçlu olarak haklarında tahki
kat yapılmasını ve senelik mahsulünün ve masraflannın alın-



—  26

Arzulial
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

masını ve tarlalarının bir an evvel kendisine teslim edilmesini 
istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : İstidada bahis ko
nusu edilen gajrrimenkullerin şağilleri hakkında müstediye ta
rafından men’i müdahale ve tapu iptali ve adına tescili husu
sunda mahkemeye dâva ikame edildiği ve zamanında takibe- 
dilmediği ve dâvanın mütaaddit defalar ihya edilmiş olduğu 
asliye hukuk yargıçlığının 3 ve 337 ve 174 sayılı dosyalariyle 
sabit bulunmuş ve fakat dâvanın takibedilmemesi yüzünden sukut 
ettiği anlaşılmış ve mezburenin haberi olmaksızın âher şahıs
lara tescil edildiğini ileri sürdüğü gayrimenkullerden birisinin 
ilâma müsteniden Hikmet Çetin adına tescil edildiği ve diğer 
iki parça tapulu gayrimenkulün de Sapanca İcra Memurluğun- 
ca borcundan dolayı bilmüzayede satılarak Hasanoğlu Rauf’a 
ihalesinin icra kılındığı ve bunlar hakkında dâva ikame edilip 
halen mahkemesinin cereyan etmekte bulunduğu ve hâdisede 
bir yolsuzluk mevcut olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekillik cevabına göre kaza merciine 
intikal etmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında encümeni- 
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

411 1 1 .1 .1955

13711/127G8 Ilasan Şen.
Cephaneeioğlıı Çınar 
Cad. No. 91 Yaşar 
Şen eliyle.
Üsküdar - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası: Bir vazifeye 
tâyini hakkında).

Müstedi ; Üsküdar Orman İşletmesinde bakım memuru iken 
kadro tasarrufatma tâbi tutulduğunu bir seneden beri açıkta 
bulunduğunu açılan kadrolara tâyin yapıldığı halde kendisi
nin tâyin edilmediğini beyanla bir vazifeye tâyin edilmesini is
temektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında ; Mevcut kadrolara bil
gi ve başarısı görülenler tâyin olunmuş ve bunlara nazaran da
ha dûn evsafta olanlarla birlikte müstedinin açıkta bırakılmış 
ve hiçbir suretle vücudundan istifade edilemiyen müstedinin du
rumu itibariyle yeniden bir vazifeye tâyini mümkün görüleme
miş olduğu ve keyfiyetin mumaileyhe de tebliğ edilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi)^ tekrar tavzif edip etmemel 
mensup bulunduğu idarenin takdirine bağlı bir keyfiyet olma
sına göre vâki istek hakkında bu bakımdan encümenimizce tâ 
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

412 1 1 .1 .1955



13712/12769 Aziz Bdğbuğa vo ar.
Yukarı Zornik kö
yünde.
Patnos.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası: Mal ve hayat- 
lanmn emniyete alınması hakkın
da).

Müstediler : Eskiden beri ekip biçmekte oldukları cedlerin- 
den müntakil araziyi, kör Hüseyin Paşa oğlu Mehmet Suphan- 
dağ’ı tarafından ellerinden alınmak suretiyle mağdur ve peri
şan edilmelerinden ve adı geçenin sair fenahklanndan bahis 
ve şikâyetle gerekli tedbirin alınmasını ve can ve mallarının 
emniyete alındığı takdirde memleketlerine dönebileceklerini be
yan etmektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5098 sayılı Kanuna 
müsteniden eski yerlerine dönen müstediler, Mehmet Suphan- 
dağ’ı ile köylüler arasında fuzuli işgal sebebiyle münazaalar 
çıktığı ve ihtilâfların mahkemeye intikal eylediği ve Kerem 
Özer ve arkadaşlarının fuzuli müdahalelerinin menedildiği ve 
bu hâdiseler üzerine gerek adları geçen mütecavizlerin ve ge
rekse mahkemeye verilmiş olanların kaymakamlıkça ve icraca 
yapılan idari ve adlî muamelelerden kuşkulanarak müstedilerin 
şikâyette bulunduklan anlaşılmış ve icabeden önleyici tebdir- 
lerin tamamen ahnmış ve toprak tevzi işinin de ilgili Vekâ
lete intikal ettirilmesi lüzumu valiliğe yazılmış olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre adlî kaza mer
ciine intikal etmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında encü- 
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  27 ~

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

413 1 1 .1 .1955

3^13/12770 lîayri Karakuş
ve ar.
Tamdere köyünde. 
Giresun.

(Arzuhal hulâsası : Kredi talehinc 
dair ).

Müstediler : Giresun’un Tamdere köyü halkından olup zi
raat yapmış ve çift hayvanı almak için Ziraat Bankasından 
yardım yapılmasını istedikleri halde yapılmadığından bahsile 
emsalleri misillû kendilerine de yardım yapılmasını istemekte
dirler.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedile
rin durumu tetkik ettirilmiş ve tahakkuk eden zirai ihtiyaçla- 
nnın nispetinde gerekli kredinin sağlanmış bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

414 1 1 .1 .1955
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

137U/12771 Bekir Sezer ve ar. 
Ceza evinde. 
Nazilli.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Kızıl casus §6- 
hekcsiyle itham edilmesi hâdisesi- 
}(i çıkaranlar hakkında harekete 
(/erihııcsine dair).

Müstediler : Bâzı gazetelerde (Nazilli’de yakalanan kızıl 
casus şebeksi) başlığı altında yayınlanan yazılarda kendilerinin 
de itham edildiklerini beyanla asılsız olan bu hâdiseyi çıkaran
lar hakkında millî vicdanın harekete geçirilmesini istemektedir
ler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstediler ve arkadaş
larının fabrika işçileri arasında 1951 senesinden beri komünist
lik propagandası yaptıkları tesbit edilerek haklarında Türk Ce
za Kanununun 142 nci maddesine tevfikan son tahkikatın açıl
masına dair verilen karar üzerine dosyanın Aydın Ağır Ceza 
Mahkemesine tevdi edildiği ve duruşmalarının derdest bulun
duğu ve müstedilerin de savunmalarını mahkemeye bildirmeleri 
icabetmekte olduğu ve idareten yapılacak bir işlem görülmediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine in
tikal etmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

415 11 . I . 1955

13715/12772 ‘Ahmet Tan.
Ekinhisar köyünde. 
Sandıklı - Afvon.

(Arzuhal hulâsası: Köylerine aH 
^uya müdahalenin yncn’i hakkında)

Müstedi : Köylerine ait suya Kızık köylüleri tarafından mü
dahale deildiğinden şikâyetle vâki müdahalenin men’i ile su ih
tiyacının sağlanmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Kızık köyü sınırları 
dâhilinde çıkan ve şikâyet mevzuu olan su da müstedi ve köy 
halkının bir intifa hakkı bulunmadığı gibi Vilâyet Bayındırlık 
Müdürü ile Sandıklı Kaymakamı tarafından mahallinde yapılan 
inceleme sonunda köyün Kuzuluca mevkiinde saniyede %  20 lit
re su veren bir çeşmeye ait suyun köye getirilmesi veya köyün 
Cevizdere mevkiinde mebzulen bulunduğu kuvvetle tahmin olu
nan sulardan istifade edilmesi ve aksi halde Kızık köyüne ait 
sudan saniyede %  10 litrelik bir miktarının istimlâk edilerel  ̂
köye getirilmesi suretiyle köy ihtiyacının sağlanması mümkün 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma 
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

410 11 . I . 1955
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>^ark V('iıic(' k ö yü ıı-  
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ArrnhaJ Arzuhal sahibinin
No, adı, soyadı ve adresi

/'Arzuhal hulâsası : Oğlutın öhlü- 
r(u sanıklann tecziye edilmeleri 
hah'lnnda ).

Müstedi : Ağalara ortakçılık ederken ahiren toprağa ka
vuşup kendi arazilerini ekip biçmeği çekemiyen Remzi vo 
Memduh adlarındaki ağaların vakit, vakit tehdidine ve ızra
rına uğraması sebebiyle haklarında mahkemeye müracaat et
mesinden muğber olarak kendilerini takibe başlıyan Remiii 
Yardım oğlu Ali’yi hizmetkârlarına öldürttüğünden ve sanık
lardan Remzi tevkif edilmiş ise de Raşit’in firar ettiğinden 
ve Mahmud’un serbest bulunduğundan ve sanıklar yalan yere 
para ile şahit tedarik etmekte olduklarından bahsile hakla
rındaki tahkikatın derinleştirilerek en ağır cezalarla tecziye
lerini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Sanıklar ile müstedi 
arasında vukubulan müsademede müstedinin oğlu Ali’nin öl
düğü anlaşılmış ve sanıklardan Mehmet Sadık ve Mustafa 
Aktaş haklarında Remzi Yardım’ı öldürmeye tam derecede 
teşebbüsten ve Remzi Yardım Reşit ve Mahmut Savaş hakla
rında da Ali Aktaş’ı öldürmek ve Mehmet Sıddık’ı öldürmeye 
teşebbüs cürümlerinden âmme dâvası açılmış ve tevkif kararı
na karşı sannıklardan Remzi Yardım’ın 1 000 lira kefaletle 
tahliyesine karar verilmiş ve diğerleri hakkında tutuklu ola
rak ilk tahkikata devam edilmekte olduğu ve yapılan adli mu
amelelerde kanuna uymıyan bir cihet bulunmamış ve Resifin 
önemle takip olunarak yakalanmasının temini lüzumu Diyar
bakır C. Savcılığına tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine 
intikal etmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında encümeni- 
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

417 11 . I . 1955

' ‘̂ '^ 712778  N a c i  K s k ic io ğ lu .
N a m ı k k o m o l  ( ’a<l.
N o .  7  Kcrcsteei M a lı-  
*ıuıt Ak(^*ay y a n ı n d a ,  
^'oııikapı - İsta n b u l.

(Arzuhal hulâsası : Tekrar memn- 
rijjefe tâjfini hakkında).

Müstedi : Orman Fakültesi öğrenci Yurdu muidliğinde 
25 lira maaşla çalışmakta iken 5239 sayılı Kanun ile kadrosu
nun kaldırılmış ve kendisine açık maaşı verilmeye başlanmış, 
mağdur ve sefil bir duruma düşmüş olduğundan bahsile bir me 
muriyete yeniden tâyin edilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : 5375 sayılı Ka
nuna göre idare edilmekte olan yurtların yalnız müdür ve 
müdür muavinleri maaşlı olup diğer görevliler, ücretli olduğun
dan dilekçinin mezkûr yurdun 150 lira ücretli idare memurlu
ğuna 1 . III , 1950 tarihinde tâyin olunmuş ve halen bu vazi
fede ücretini ve hem de açık maaşını almakta ve mumaileyhin
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yurtta görebileceği maaşlı bir vazife olmadığından maaşla tâ 
yinine imkân bulunmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetinde ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

418 1 1 .1 .1955

13728/1277!) T. Ananyadis.
Vekili Avukat Vecdi 
Varman Bahçckapı 
Anadolu llnn No. 20 
İstanbul.

(Arzuhal hnlâsası : Temyiz Mah
kemesine gönderilen tashihi karar 
(losyasınm süratle ^tetkikinden §i- 
kâyet hakkında).

Müstedi : İstanbul Asliye Üçüncü Hukuk Mahkemesinden 
verilen boşanma ve drahoma hükmünün temyizen bozulması üze
rine yapılan tashihi karar talebi yargıtaya gider gitmez bir 
gün içinde hiç görülmemiş bir süratle Temyiz İkinci Hukuk 
Dairesince tetkik ve hüküm tasdik edilmesi, masarifi muhake
me ve ücreti vekâletin davalıya tahmil edilmesi usulsüz ve hay
retini mucip ve tipik bir adli hataya düşülmüş olduğnndan şikâ
yetle gereken muamelenin yapılmasını ve hakkaniyetinin te
cellisini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Alâkadarın kanuni 
hakkı olan tashihi karar talebine binaen dairece boşanma hük
münü temyiz etmediği yolunda dâvâlı vekilinin sarih beyanı 
temyiz tetkikatında gözden kaçmış olması suretiyle vukubulan 
zühul tashih ve ıslah olunmuş ve masarifi muhakeme ve ücreti 
vekâletin dâvahya tahmilinde usulsüzlük olmadığı cihetle tas
dik kararının şümulüne dâhil olan hususa ait itirazın m eskût 
kalmış olması esas hükme müessir olmayıp bu cihetin tavzihini 
talep hakkı mahfuz tutulmuş ve bu itibarla hâdisede iddia 
olunduğu veçhile ne ileri derecede bir sürat, adli hata ve ne 
de vatandaş hukukunu siyaneten âcil bir tedbiri istilzam ede
cek bir hal ve sebebin mevcut olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alınan vekâlet cevabına göre 
vaki istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar .verildi.

Karar No. Karar tarihi

419 1 1 .1 .1955

13729/12780 Tcmci Demirci.
İkiçeşmolik Cad, 
586 No. lu Osman 
Çolak’ııı yanında. 
İzmir.

(Arzuhal hulâsası: Mâlfıl maap 
bağlanması hakkında).

Müstedi : Fiilî askerliğini ifa ederken geçirdiği bir oto ka
zasında mâlûl kaldığından bahisle aylık maaş bağlanmasını is
temektedir.
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13730/12781 Hüseyin Bağdaş. 
Ceza evinde. 
Kayseri.

3731/12782 Mahmut Keleş.
Göktepe köyünde. 
Şerefiye - Zara.

13732/12783 Dursun Koç.
Göktepe köyünde. 
Şerefiye - Zara.

13734/12785 Hüseyin Altın.
Göktepe köyünde. 
Şerefiye - Zara.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında : 
Müstedinin halen durumu tetkik edilmekte olup kıtasından 13 .
V . 1952 tarih ve 23/153 sayılı yazı ile tutanak, ilk müdahale 
raporu ve çürüğe ayrıldığı rapor istenilmiş olup bu belgeler 
geldiğinde mumaileyh hakkında gereken işlemin yapılacağı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Emekli Sandığı Genel Mü
dürlüğünün cevabına göre bu hususta encümenimizce tâyini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

420 1 1 .1 .1955

(Arzuhal hulâsası : (îayrimenhul- 
lerine yapılan müdahale vc teca
vüzden .şikâyeti hakkında).

Müstedi : Kendisinin tutuk olmasından bilistifade köyleri 
halkından ibo, Hüseyin, Dursun, Mahmut Lûtfi adlarındaki şa
hıslar beş parça tarlasına müdahale ve tecavüzde bulundukla
rından şikâyetle vâki müdahalelerinin men’ini ve haklarında 
kanuni muamelenin yapılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan tahkikat 
neticesinde şikâyet konusu tarlaların 1944 yılında müstedi ta
rafından şikâyet edilenler adına tapuya tescil ettirildiği, tapu
ların sahteliği ve iptali yetkili mahkemede açılan dâvada ileri 
sürüldüğü ve mahkemece verilecek karara intizar etmesinin za
ruri bulunduğu ve idareten yapılacak bir işlem bulunmadığı ve 
keyfiyetin bu şekilde müstediye tebliği Kayseri Valiliğine ya
zılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine in
tikal etmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında encümenimiz
ce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

421 1 1 .1 .1955

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril
mesi hakkında).

Müstediler : Çiftçi oldukları halde bir kanş topraklan ol
madığından ve toprak sahiplerine kölelik yapmakta oldukla
rından bahsile hâzineye ait araziden nüfuslarına göre iskân yo- 
liye toprak verilmesini istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Müstedilerin bulunduğu Za
ra kazasında Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygulanma
sına başlanıldığında müstediler hak sahibi çiftçilerden olduk
ları takdirde yetkili toprak komisyonuna baş vurmalarının ge
rektiği ve ilgililere bu yolda bilgi verilmesi hususunun da Sivas
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12784 Na-nni K acatas. 
| ) 1 ) Y \  Aıubarch) 
P u v a n t ö r .
. W ) 7 l  sicilli. 
B u r d u r .

Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Başvekâlet ceva

bına g’öre bu hususta encüraenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

422 1 1 .1 .1955

( A n u i u ı J  h u l â s a s ı  :  K v  i a l ı s i s a t ı -  

n ı j ı  l c ( l i y e s i  h d l c k t u d d ) .

Müstedi : İzmir İşletme Müdürlüğünde Puvantör olarak 
müstahdem bulunduğu 31 . III . 1950 den 31 . V . 1951 tarih
leri arası ev tahsisatı verilmediğinden bahsile bu ev tahsisatla
rının tediyesini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Unvanı yardımcı 
iken 5616 sayılı Kanunla 31 . III . 1950 tiirihinde puvantörlü- 
ğe geçirilen miistedinin mezkûr kanundan önce ve sonra da 
yardımcılığının icabı olan görevi fiilen ifa etmekte olduğu an
laşıldığından 31 . III . 1050 den 31 . V  . 1951 tarihleri arası 
verilmiyen ev tahsisatlarının tediyesi 23 . V I . 1952 tarihinde 
tzmir İşletme Müdürlüğüne yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan artık bu hususta encümenimizce bir mua
mele ifasına laahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

423 1 1 .1 .1955

1 8 7 8 2 / 1 2 8 :U  :\Iııstafa VİH-el.'! . ,
B e y  hekim jMalı. 400 
neü So. N o .  G / C .  
Konva.

{ A r z u İ K Ü  h t ı h l s d s ı  :  E r n d d U i J :  L a -  

r a r i i t ı n  l . < ı h h n l m a s ı  h u h l n n d d ) .

Müstedi ; 2 nci Ordu Ulaştırma şube müdürü iken 5434 sa
yılı Emekli S^mdığı Kanununun 39 ncu maddesinin B fıkrası
na göre Milli Müdafaa Vekâletince emekliye ayrılmış olması 
adalete aykırı ve çok haksızlığı mucip olduğundan ve daha 
5 - 10 sene orduda çalışacak durumda bulunduğundan ve işti
rak ettiği kurslarda m uvaffakiyet göstermiş olduğundan ve 
saireden bahsile sicilinin ve sicil esas kajat defter ve dosyası
nın tetkik buyuınılarak yersiz verilmiş olan emeklilik kararının 
kaldırılmasını istemektedir.

M illî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 10 . III . 1952 
tarihinde emekliye ajTilan müstedinin Vekâletçe bu hususta 
teşkil edilen bir kurul tarafından yapılan inceleme sonunda : 
Emeklilik işleminin yapılmasına karar verilmiş olduğundan 
müstedi mumaileyhin 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
(B ) fıkrasına tâbi tutulmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İdare, müstedi hakkındaki emeklilik iş
lemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olm.a-
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sına göre mumaileyhin bu husustaki vâki talep ve şikâyeti hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına, 
âzadan Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyet
le karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

424 1 1 .1 .1955

13822/12870 Hüsnü Akl)aş.
Mühürdar Cad. 49/ 
3 Ap. Kat 4. 
Kadıköy - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Emeldi mua
melesinin haldırılması hakkında).

Müstedi : Memleket, devlet hesabına muharebede, esarette, 
mütareke senesinde verilen her vazifeyi üstün çalışmalarla yap
tığını, taltif görmediğini, meslekte adaletsiz olarak vaktinden 
evvel sırası ilerde olanlardan ve sinninin kendisinden büyük bu
lunanlardan ileriye alınarak Emekli Kanununun 39 ncu madde
sinin B fıkrasına tevfikan emekliye sevk edilmiş olması hak ve 
adalet prensiplerine uygun olmadığından bahsile izzeti nefsinin 
iadesini ve adaletin tecellisini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
emekli işlemi 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu 
maddesinin B fıkrasının vekâlete verdiği mutlak yetki üzerine 
yapılmış olup bu muamelede kanun ve adalete aykırı bir cihet 
görülememiş ve maddedeki sarahata göre bu işlemde yaş kaydı 
da aranmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îdare, müstedi baklandaki emeklilik iş
lemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olmasına 
göre mumaileyhin bu husustaki vâki talep ve şikâyeti hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına âzadan 
Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

425 11 . I . 1955

13855/12901 İhsan Atillâ Eryaîja. 
14.320/13337 Tophane Defterdar 

Yokuşu No. 35. 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Emeldi mua
melesinin kaldırılması hakkında).

Müstedi : Emekliye şevkini icabettiren ne İlmî ve ne de ah
lâki ve ne de bedenen yetersizlik ve saire gibi bir sebep veya 
noksanı olmadığı halde sırf 1934 yılında her rütbedeki nasıpla- 
nnın emsalü misillü düzeltilmesine dair Askerî Temjâz Mahke
mesinden almış olduğu kararın infazında ısrar eylemiş olmasın
dan dola}a 5434 sayılı Emekli Kanununun 39 ncu maddesinin B 
fıkrasına tevfikan emekliye sevk edilmiş ve bu muamele kanun 
ve nizamata aykın bulunmuş olduğundan bahsile verilen bu 
emeklilik kararının kaldırılmasını istemektedir :

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 30 hizmet yılı
nı bitirmiş olan subayların durumlannı tetkik etmek ve hakla-
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rında bir karara varmak üzere vekâletçe teşkil edilen heyetin 
çalışmaları neticesinde, müstedinin orduda yararlı olamıyacağı 
anlaşılmış olduğundan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 
39 ncu maddesinin B fıkrasına göre emekliye sevk edilmiş oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; İdare, müstedi hakkındaki emeklilik iş
lemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olması
na göre mumaileyhin bu husustaki vâki talep ve şikâyeti hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
âzadan Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

426 11 . I . 1955

13043/1298-4 Fethi Üney.
Altıyol Bahariye 
Cad. Ankara Pasta
nesi yanında No. 5. 
Kadık()y - Istaninıl.

(Arzuhal hulâsası: EmeJdi mua
melesinin tashihi hakkında).

Müstedi : Yaş, bilgi ve karakter ve sıhhat hususunda bir ek
sikliği olmadığı halde Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu mad
desinin B fıkrasına tevfikan emekliye sevk edilmiş olması mağ
duriyetini mucip olduğundan bahsile haksız yapılan bu mua
melenin tashihine karar verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Erkânı Har- 
biyei Umumiye Reisliğince teşekkül eden yetkili bir heyet ta
rafından müstedinin durumu tetkik edilmiş ve bilhassa muma
ileyhin üç ay süreli tekâmül kursunda (Kıtaya liyakati yoktur) 
kaydiyle muvaffak olamamış bulunması da göz önünde tutula
rak, idarenin mutlak takdir salâhiyetine müsteniden ve yaş 
haddi aranılmaksızın 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
B fıkrasına tevfikan müstedinin emekliye sevk edilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; İdare, müstedi hakkındaki emeklilik iş
lemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olma
sına göre mumaileyhin bu husustaki vâki talep ve şikâyeti hak
kında Encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
âzadan Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

427 11 . I . 1955

14226/13251 Fatma Döner.
456 So. No. 37. 
ödemiş.

( Arzuhal 
dair).

hulâsası: A f  talebine

Müstedi : 1950 yılında ektiği tütünden yapılan tahmin ha
tası dolayısiyle; kayden zimmetinde görünen noksandan dolayı 
mahkûm edildiği 4 ay hapis cezasının 3 çocuk anası olması ve 
içtimai durumu bakımından af olunmasını istemektedir.,
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Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tütün zimmetini inhi- 
hisarlar İdaresine tamamen teslim etmiyen müstedinin evinde 
yapılan aramada 2,5 kilo tütün elde edilmesi üzerine hakkında 
açılan âmme dâvası neticesinde 1918 sayılı Kanuna tevfikan 
verilen hükümde kanuna uymıyan bir cihet bulunmadığı bildi
rilmektedir.

30 . XI . 1954 tarihinde, Adliye Vekâleti temsilcisi Ceza 
İşleri Başmuavini Cahit Uluğ’un huzuru ile yapılan encümen 
toplantısında vekâlet görüşünü teyit ve affı mucip bir cihet bu
lunmadığı noktai nazarında olduğunu belirten temsilcinin bu 
beyanını mütaakıp mezkûr mahkûmiyet dosyasının celbi için 
Adliye Vekâletine tezkere yazılması kararlaştırılmıştır.

Gereği düşünüldü : Celp ve tetkik olunan dosyasına naza
ran; vefat ettiği anlaşılan müstedinin müracaatı hakkında; bu 
bakımdan tâyini muameleye mahal görülmediğine ve talep ile 
ilgili evrakın hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

428 11 . I . 1955

14716/13717 Cafer Çamlıbcl. 
15635/14598 Uzunyol Tahtalı F ı

rın So. No. 1/3. 
Kasımpaşa - İstan
bul.

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik mu
amelesinin kaldınhnası hakkın
da).

Müstedi : 32 sene muntazam sicil aldığı ve 48 yaşında tec
rübeli ve vücudundan istifade edilen bir memur olduğu halde 
Umum Müdürlükçe keyfî olarak görülen lüzum üzerine 5434 
sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasına tevfikan emek
liye sevk edilmiş olması mağduriyetini mucip ve gayrikanuni 
bulunmuş olduğundan bahsile salâhiyetini kötüye kullanan ve 
mağduriyetine sebebiyet verenler hakkında gerekli takibatın 
yapılmasını ve emeklilik muamelesinin iptalini ve hakkının 
iadesini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 5434 
sa3alı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasına tevfikan ve Pos
ta, Telgraf ve Telefon İdaresinin gördüğü lüzum ve teklifine 
binaen re’sen emekliye sevk edilmiş olup emeklilik muamelesi
nin iptaline lüzum görülmediği ve evvelki müracaatına da bu 
yolda cevap verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İdare, müstedi baklandaki emeklilik iş
lemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olması
na göre mumaileyhin bu husustaki vâki talep ve şikâyeti hak
kında Encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
âzadan Hüseyin Ortakcıoğlu’nun muhalafetine karşı ekseriyetle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

429 11 . I . 1955
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16845/15706 Ilatenıi Kartal.
lsirıml)cy Cad. Zcııı- 
zeıu So. No. 5.
Kyü]) - I.stanbu!.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal JnıJâsası : Emeklilik k(i- 
rannnı re f i  hakkında).

Müstedi ; 2 nci Motörlü İstihkâm Alayı Komutanı iken 
alayının lâğvedilmesi üzerine Diyarbakır’a tâyin edildiğini 
v8 birkaç ay sonra hastaneye düştüğünü ve 6 ay rapor aldık
tan sonra, sihhatinin düzelmesi üzerine faal kıta görevini ya- 
p.cr diye rapor aldığını ve kıtasına iltihak edeceği sırada Nisan
1952 tarihinde 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fık
rası gereğince emekliye sevk edilmiş olduğunu ilişik belge 
veçhile iştirak etmiş olduğu iki kursu da pek iyi derece ile 
bitirdiğini, 315 doğumlu olup emsalinden ve kendisinden 3 - 4 
yaş büyük albayların silâh altında bulunduğunu beyanla yan
lış ve haksız olarak kendisine tatbik edilen bu karana tah- 
sinini ve emeklilik kararının ref’ini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B. fıkrası gereğince 
görülen lüzum üzerine emekliye sevk edildiği emekliliğinin 
hava değişimi ve sıhhi durumu ile hiçbir alâkası olmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İdare, müstedi hakkındaki emeklilik 
işlemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olma
sına göre mumailyehin bu husustaki vâki talebi hakkında en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına âzadan Hü
seyin Ortakcıoğlu’nun muhalefetine» karşı ekseriyetle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

430 1 1 .1 .1955

17642/16434 M. Ali Oktay. 
21320/10812 Kültür Mah. Köprü 

So. No. 56.
F01â7-iğ.

(Arzuhal hulâsasi : Verilen emek
lilik kararmm iptali ve mesleke 
iadesi hakkında).

Müstedi : Emsalinden ayn bir muameleye tâbi tutularak 
iki üç seneden beri müfettiş Nuri Beyin daire arkadaşlannı 
da aleyhine tahrik ederek emirsiz ve kanunsuz bir şekilde grup 
teftişlerine tâbi tutulduğundan ve 35 senelik muvaffakiyetleri
nin hiçe sayıldığından ve beş seneden beri 50 lirada terfi bek
lerken müfettişi mumaileyhin vermiş olduğu menfi raporlarla 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasına tevfikan 
emekliye sevk edilmiş olması sırf şahsi bir infealden ileri gel
diğinden ve bu suretle mağdur edimiş olduğundan bahsile mâ
nevi huzurunun iadesi için hakkında verilen bu keyfi ve ka
nunsuz em«.klilik kararının iptal edilmesini ve mesleke iade
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı. soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

edildikten sonra şeref ve namusu ile çekilmesine müsaade bu. 
yurulmasını dilemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin görevi 
başında iken iki ayn müfettiş tarafından yapılan teftişlerde 
başarısızlığı tesbit edildiğinden Vekâlet Müdürler Komisyonu 
karariyle 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasına 
göre emekliye sevk edilmiş ve yeniden bir göreve alınması 
hakkındaki dileğinin yerine getirilmesine de imkân bulunma
mış olduğu bildirilmektedir. .

Gereği düşünüldü : îdare; müstedi baklandaki emeklilik 
işlemini, haiz olduğu takdir yetkisine dayanarak yapmış olma
sına göre mumaileyhin bu husustaki vâki talep ve şikâyeti 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunma
dığına, âzadan Hüseyin Ortakcıoğlu'nun muhalefetine karşı 
ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

431 1 1 .1 .1955

-0281/18916 Mustafa Koınal Kı- 
lıç.
I)(‘ vlet Ü r e t m e  Ç i f t 
liğ i.
C o y l A n n ı ıı a r .

(Arzuhal hulâsası : A f  talehi hak
li ında).

Müstedi : 1948 - 1949 ders yılı Ziraat Fakültessi mezunla- 
nndan olup, Zirai Donatım Umum Müdürlüğü emrinde çalış
makta iken bu kurumun tahriki ile ve zimmet suçundan dola
yı hakkında yapılan muhakeme neticesinde; mahkemece iki 
defa verilen beraat kararının Temyizen bozulması üzerine 1 
sene hapis ve 1 sene memuriyetten mahrumiyet cezasına mah
kûm edilmiş bulunduğunu belirterek; hâdisede Temyiz 5 nci 
Ceza Dairesinin adlî hataya düşmüş olmasına binaen dosyası
nın tetkiki ile infaz edilmiş bulunan bu cezasının affını iste
mektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Kesbi katiyet etmiş 
bulunan mezkûr karara ait muamelelerde usul ve kanuna uy- 
mıyan bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

30 . XI . 1954 tarihinde. Adliye Vekâleti temsilcisi Ceza 
tşleri Başmuavini Cahit üluğ’un huzuru ile yapılan encümen 
toplantısında vekâlet görüşünü teyit ve affı mucip bir cihet 
bulunmadığı noktai nazarında olduğunu belirten temsilcinin 
bu beyanını mütaakıp mezkûr mahkûmiyet dosyasının celbi 
için Adliye Vekâletine tezkere yazılması kararlaştırılmıştır.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve temsilcinin vâki 
izahatına göre; af talebi şayanı kabul görülmediğinden tâyini 
muameleye mahal olmadığına âzadan Hüseyin Ortakcıoğlu’nım



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

muhalefetine karşılık ekseriyetle karar verildi .
Karar No. Karar tarihi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

432 11 . I . 1955

Keis M. Muharriri
Konj'a Bingöl

*1. Fahri Ağaoğlu N. Aras

Kâtip 
Elâzığ 

S. Toker
Afyon K. 

S. Koral t an
Çankırı 

T. Akmayı
Çorum 

n . Ortakcıoğlu

Erzincan Mardin Mardin
T. Şenocak B. Erdem R. K. Timuroğlu

Seyhan 
S. Serçe

Siird
Bedük
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Arzuhal

No.
Arzulıal salıi})inin

adı, soyadı ve adresi

14529/ISalîf) Ahınot Gör.
Ceza evinde. 
Oii’esun.

i']ncünu'iı karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Mahkûmiıjcl 
kara rının ha l d ır ti mas ı iı.akk ında ).

Müstedi : Giresun Ağır Ceza Mahkemesince hakkında müt- 
tehaz mahkûmiyet kararının; kendisine isnat olunan suçla hiç
bir g’ûna alâkası bulunmaması bakımından kaldırılmasını iste
mektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstediye; sahtekâr
lık ve öldürmek suçlarına iştirakten dolayı, içtimaen verilmiş 
olan 3 sene 9 ay 15 gün ağır hapis ve 972 lira 20 kuruşluk pa
ra cezasının infaz edilmiş bulunduğu tebligata rağmen ödeme
miş olduğu para cezasından dolayı hapse çevrilen bu cezanın da 
infazına başlanılmış olduğu. İncelenen dosyaya nazaran veril
miş hükümde dayandığı mucip sebepler halamından kanuna uy- 
mıyan ve aleyhine yazılı emir verilmesini gerektiren bir cihet 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin aynı mealde; daha önce vâki 
müracaatı üzerine selef komisyon tarafından 26 . V . 1952 gün 
ve 4454 sayılı ve af talebinin nazarı dikkate alınmasına mahal gö
rülmediğine dair bir karar verilip bu kararın katileşmiş bulun
masına binaen; aynı talep hakkında tekrar tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

433 12 . 1 .1955

vc ar.-300/11433 Ahmet CJöker 
Muhtar 1). P. 
Kuşeuali köyünde. 
Çankaya.

(Arzuhal Jıulâsası : Aşağılcannşh 
köyünün Elmadağ nahiyesine bağ
lanması ve iki asayi.'} karakolu açıl
ması hakkında).

Müstediler : Balâ kazasına bağlı Aşağıkamışlı kürt aşireti 
mensuplarının mücavir köylerin emniyet ve huzurunu selbet- 
mekte bulunduklarından bahsile; bunların diğer vilâyet ve ka
zalara serpiştirilmek suretiyle yerleştirilmesini ve bu mümkün 
olmadığı takdirde, köylerinin Çankaya kazasının Elmadağ na
hiyesine bağlanmasını ve iki tane asayiş karakolu kurulmasını 
istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yaptırılan inceleme 
neticesinde; bu köyün Elmadağ’a bağlanmasının ve asayiş ka
rakolu kurulmasının mümkün olmadığı neticesine varıldığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
Encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

434 12 . I . 1955



13062/12164 Murat Gani.
Kunduracı pazarın
da Yenlsevim lokan
tası ]\Iehnıet Çağlar, 
eliyle.
Malatya.

Ar7Aihal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Askerlikten 
terhis kaychımı hüviyet cüzdaıu- 

tıa işlenmesi hakkında).

Müstedi : Terhis tezkeresinin malatya Askerlik Şubesince 
ziyaa uğratılmış bulunması yüzünden bu hususun hüviyet cüz
danına kaydedilememekte olduğundan bahsile askerlik duru
munun işlenmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan ince
lemelere ve müstedinin açık beyanlarına göre; askerlik hizme
tini yapıp terhis edilmiş bulunduğuna kanaat getirilmiş oldu
ğundan, gerek nüfus cüzdanına ve gerekse şubedeki kaydına 
bu yolda meşruhat verilmesi için 6 ve 7 nci Yurt tçi Bölge Ku
mandanlıklarına yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; isteğin yerine 
getirilmiş olduğu anlaşıldığından Encümenimizce tâyini mua
meleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

-  40 -

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

435 12 . I . 1955

14487/13496 Mustafa Yılma/..
Yenişehir Dereboyu 
No. 23 Şişli bekçi
lerinden.
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Bekçi muame
lâtındaki yolsuzluklardan şikâyet)

Müstedi : Beyoğlu kazasında 18 senedir çalışmakta olduğu 
bekçilik vazifesine kaymakam tarafından sebepsiz yere nihayet 
verilmiş bulunduğundan ve bekçi varidatının da suiistimali 
hakkında kaymakama yapılmış olan ihbarla alâkalanılmadığın- 
dan ve tahsilâtın lâyikı İle yapılmadığından ve kaymakamın 
emektar bekçilerin vazifelerine keyfî olarak nihayet vermekte 
bulunduğundan şikâyet etmektedir.

Dahiliye Vekaletinin cevabî yazısında : Gündüzleri başka 
işlerle meşgul olduğu anlaşılan müstedinin vazifesine, bekçi ko
misyonu karan ile nihayet verilmiş bulunduğu, diğer iddia 
olunan hususların da vârit olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
Encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

436 12 . I . 1955

14,502/13511 Veli Koç.
Karaj^olları I nci 
Bölge Merkez Atel- 
yesi.
Küçükyalı - İstanbul

(Arzuhal hulâsası: Yurt d ı ş ı n d a  

tedavi ettirilmesi hakkında).

Müstedi : Müptelâ olduğu kanser hastalığının Sıhhat Ve
kâletince yurt dışında tedavi ettirilmesini istemektedir.

Sıhhat ve îçtima Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında 
Müstedinin; muayene ve mümkün olan tedavisinin yapılması 
için daha evvel İstanbul Valiliğine yazıldığı, yurt dışında teda-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

vi ettirilmesinin mümkün görülemediği bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 

talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  41 —

Encümen iîararı ve ne sebepten verildiği

437 12 . 1 .1955

14500/13517 Kadir Polat.
►Sıgnıa köyünde. 
Sarayköy - Denizli.

(Arzuhal hulâsası: Emlâk Kredi 
lianhasımn mesken kredisinden 
faydalandınhnası hakkında).

Müstedi : 3800 dönümlük bir araziye sahip olduğu halde, 
kendisinin Emlâk Kredi Bankasınca mesken inşası için verilen 
ikrazattan faydalanamamakta olmasın mukabil, kaza merke
zinde bulunup da malî durumları kendisine nazaran çok dun 
bir derecede olanların bu krediden istifade ettirilmesindeki 
isabetsizliğe, köylü ve şehirli arasındaki bu farka temas ede 
rek, kendisinin de bir meskene sahip kıhnmasmı istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 4947 sayıh Emlâk 
Kredi Bankası Kanunu gereğince köylerdeki gayrimenkullerin 
ipoteği karşıhğı gibi, bankanın malî durumunun da buna mü
sait olmadığı, müstedinin; banka memurlan baklandaki isna
dının delillerle irae etmesi halinde bu mevzuda gereken tetki- 
katın yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükmü müvacehesinde 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

438 12 . 1 .1955

Ali l 5,k ve ar. 
/13o2 l İMahnuıdiye köyünde 

Ceyhan.

(Arzuhal hulâsası: Açtığı bir 
men’i müdahale dâvasının Ceyhan 
Asliye Hukuk Mahkemesince sü
rüncemede hıraküdığından sikâ- 
yet).

Müstedi : Ceyhan Asliye Hukuk Mahkemesinin 950/722 
sayılı dosyasında bulunan men’i müdahale dâvasının iki yıl
dır neticelendirilmediğinden şikâyet ederek arazisinin kendi
sine teslimi esbabının temin buyurulmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dâvanın; bir müddet 
takipsiz bırakılması üzerine yenileme talebine muallâk olarak 
dosyamn muameleden kaldınimış bulunduğu ve dâvacı tara
fından yenilenmesi üzerine icrası mukarrer keşif için havaların 
muhalefeti ve yol durumu bakımından geciktiği, bilâhara ya
pılan keşfin de ehlivukufun mütereddit beyanlan dolayısiyle
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

yenilenmesine karar verildiği yapılan bu muamelelerde usul 
ve kanuna uymıyan bir cihet olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi müvacehesinde; talep hakkında encümenimizce tâyini 
muameleye mahal görühnediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

439 12 . 1 .1955

14514/13522 Sefer Şeref Uzun.
Nüzhetiye köyünde. 
İsmail Savaş vası- 
tasiyle.
Hendek - Kocaeli.

(Arzuhal hulâsası : Yoklama ka
çağı telâkki olunmak suretiyle ve
rilmiş olan para cezasından şikâ
yet).

Müstedi : Yoklama kaçağı addolunmak suretiyle Hendek 
Kaza İdare Heyetince hakkında verilmiş olan 75 lira para ceza
sının, şubeye vaktinde müracaat etmiş ve bilâhara de tahsil ve
sikasını göndermiş olmasına binaen kaldırılmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstediye, 
yapılan davete rağmen toplantı devamı müddetince askerlik 
meclisine gelmemiş olduğundan Askerlik Kanununun 87 nci 
maddesi ve 5435 sayılı Kanun gereğince hakkında verilmiş olan 
para cezasında gayrikanunilik bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : < Kanunen tesbit olunan itiraz ve kaza 
mercilerine müracaatta muhtar bulunan müstedinin talebi üze
rine ; encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

440 12 . 1 .1955

14515/13523 Ilasan Gürses.
Yeni Dindoğru Mah. 
3 ncü So. No. 24, 
Babaeski.

(Arzuhal hulâsası 
hakkında) .

İskân talebi

Müstedi : 1949 yılında yurda gelen Bulga'ristan göçmenle- 
• rinden olup bilmiyerek kabul etmiş bulunduğu serbest muha

cirlik sıfatı dolayısiyle iskân haklarından istifade ettirilmedi- 
ğinden şikâyet etmektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Serbest göçmen olup 
kanuni müddeti içerisinde müracaat etmiş olduğu anlaşılan müs
tedinin ; imkân bulunduğu takdirde köylerde ev yeri ve nüfusu 
nispetinde toprak verilmek suretiyle iskân olunması hususunun 
KIrklareli Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

441 12 . 1 .1955
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

1 4 1 3 3 5 2 4  İhsan Soyluo^'lu.
O d ı i M p a z a n  (Jai’ak 
So. N o .  1. 
IOski^('iıiı-.

Ali Canscvor. 
^)778/İ47.33 Üsler iv. Baş. Tbh.

Kd. Yzl). K('mal 
Opak eliyle.
K a r s ı  va ka - İ z m i r .

(Arzuhal hulâsası : Yıkılan evine 
ait arsanın Halim Soyluoijlu vere
sesine satılması hakkında).

Müstedi : 60 sene önce inşa edilip sel felâketinde yıkılmış 
olan ev arsasının kadastro tahririnde hazine adına kaydedilmiş 
olması itibariyle; hazine tarafından açık artırma suretiyle baş
kalarına satılmak istenildiğinden şikâyet ederek; bunun önlen
mesini ve esld rayiç üzerinden Halim Soyluoğlu veresesine satıl
masını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hazine adına kayıtlı 
olan bu yer üzerinde yapılmış olan binanın fuzuli işg-al mahiye
tinde olduğu ve müstedi tarafından bu yerin kendisine veril
mesi hakkında evvelce yapılmış her hangi bir müracaatta da 
bulunulmadığı anlaşıldığından dilek üzerinde yapılacak bir mu
amele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına g’öre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muiameleye mahal görülmediğine ve müs- 
tedinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

442 12 . 1 .1955

(Arzuhal hulâsası : Yıpranma 
zammı verilmesi ve tekaüt (n/hfjı 
hd'jlanması hakkıncUı) .

Müstedi : 50 yıl müddetle çahşmış olduğu feshane fabrika
sından, kanuni istihkakları dahi verilmeksizin haksız olarak çı- 
kanldığını belirterek; kanuni hakkı olan yıpranma zammı ile 
münasip bir tekaüdiye tahsisini, keza 70 yaşına yaklaşmış, mu
avenete muhtaç ve alil bir durumda olmasına binaen Devlet 
müesseselerinden birinde tedavi ettirilmesini istemektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Sin ve sağlık ku
rulunca tesbit olunan sıhhi durumu dolayısiyle iş akdi fesih 
olunan müstediye Iş Kanunu ve Sümerbank’ın hastalık ve ve
fat yardımı yönetmeliği hükümlerine tevfikan 2 359 lira 60 ku
ruş tazminat ödenmiş bulunduğu,

İşçilere ayhk bağlanmasını derpiş eden 5417 sayılı Ihtiyar- 
hk Sigortası Kanununun meriyetinden önce işten ayrılmış ol
ması bakımından kendisine ayhk bağlanmasına da imkân görü
lemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

443 12 . 1 .1955
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14520/13527 tsıuail Yıldırım. 
Yeni Mah.
(jîölcük.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Mesheninin; 
miistahük ohmymı diğer bir §ahsa 
verilmesine mütedair bulunan 
mahkeme kararından şikâyet).

Müstedi : Gölcük mahkemesinde açmış olduğu bir dâva ne
ticesinde; kendisine ait bir evin müstahak olmıyan diğer bir 
şahsa verildiğinden keza 9 sene evvel açmış olduğu 4 600 lira
lık bir alacak dâvasının da bütün evrakı sübutiyesine rağmen 
540 lira olarak hükme bağlandığından şikâyet ederek uğradığı 
bu mağduriyetten kurtarılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Zeliha 
uzun tarafından inşa olunan bir binaya vâki müdahalesi üze
rine; adı geçen tarafından açılan men’i müdahale dâvasında 
ileriye sürdüğü müdaffa yersiz görülerek müdahalesinin önlen
mesine karar verildiği ve bu kararın Temyiz Mahkemesi Bi
rinci Hukuk Dairesince de tasdik edilmiş bulunduğu, muhake
me safahatında da usul ve kanuna aykın bir cihet olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi muvacehesinde^ talep hakkında encümenimizce yapıla
cak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

444 12 . 1 .1955

14521/13528 Hüsnü Erenyılmaz.
\"cyisefendi Mah. 
No. 20.
Erzurum.

(Arzuhal Jndâsası : Vazife mâlûlü 
addolunmadığından şikâyet).

Müstedi : Vazifesinin ağırlığı sebebiyle müptelâ olduğu 
hastalık neticesinde; her iki ayağının kesilmiş bulunduğunu 
ve bu sebebe binaen vazife mâlûlü olduğu aşikâr iken âdi mâ- 
lûl olarak emekliye sevk edildiğinden şikâyet ve tazallümühal 
ederek; emeklilik muamelesinin tadilini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin tedavi 
gördüğü Haydarpaşa Hastanesinden verilmiş olan raporunda; 
hastalığının vazifeden mütevellit olmayıp bünyevi bulunduğu 
belirtilmiş olduğundan kendisinin âdi mâlûl olarak emekliye 
sevk edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında, bu bakımdan encümenimizce tâjrini muameleye ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

445 12 . I . 1955
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jb'xuhal Arzuhal «lahibiniıı
No. adı, soyadı vc adresi

J4 5 2 7 / 1 \ezilic Alton.
'Fekc'l lîa.'jinüdüı-lüğü 
(’)zlük Şube
memuru.
Bursa.

Eneümen karan ve ne Hebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Arazisiıu. vâki 
fuzuli- ymulahııhleriy} nnhnyyıcsi 
hakkında).

Müstedi : Ovacık kazasının Büyük köyün de kayın baba
larından kendilerine müntekil ve ebaenced tahtı tasarruf ve 
temellüklerinde bulunan arazilerinin aynı köy muhtarı Munzur 
ve Süleyman adındaki şahıslar tarafından cebren ve hileli yol
larla temlik ve intifalarına geçirildiğinden şikâyet ederek, mü
tecavizlerin fuzuli müdahalelerinin önlenmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr gayrimen- 
kulleri senetle satınalıp bu suretle zilyed durumunda bulundu
ğu anlaşılan adı geçen Munzur’la müstedi arasındaki vâki ihti
lâfın tamamen hukuki bir mahiyet arz etmekte ve mahkeme 
yolu ile halledilmesi icabeden bir mesele olmasına binaen ida- 
reten bir muamele yapılamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza mercine ait bulunan talep 
hakkında; encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

446 12 . I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Vaktinde ter
fi ettiribnediğinden .pkâyet).

Müstedi : Tekel İdaresince vaktinde terfi ettirilmemek su
retiyle mağdur edildiğinden şikâyet ederek, başka bir vekâlet 
emrinde münasip bir vazifeye tâyin buyurulmasını istemekte
dir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Me
murların yeterliklerinin tâyini hakkındaki nizamname hüküm
lerine tevfikan, müstedi hakkında tanzim edilmiş bulunan 1952 
tezkiye varakası menfi bulunduğu için terfiine imkân görüleme
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ve müs- 
tedinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

447 12 . I . 1955

1 4 o 2 & / ] , î ,)34 A h m e t  A k t ü r e l .
Paî a Malı. İhtiyar 
Kurulu âzası. 
Salihli.

(Arzuhal hulâsası: Salihli imar 
plâmvnn ihlâl ohıyıduğuyıdaıı sikâ- 
l/ct).

Müstedi : Salihli Belediye Reisi tarafından; belediye imar 
plânının ihlâl olunup Yapı Yollan Kanunu hükümlerine riayet 
edilmediğinden ve mülki makamların da bu hale göz yümmak-
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adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

ta olduklarından şikâyet etmektedir.
Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bu mevzuda gere

ken incelemenin yapılarak; yalnız Haşan Çağlak tarafından 
yaptırılan inşaatın kasaba imar plânına göre yola isabet ettiği 
anlaşıldığından ilgililer hakkında fezleke tanzim olunduğu ve 
diğer iddiaların vârit görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ^ re , talep üzerine 
Encümenimizce yapılacak bir muamele olmaaığına ve yapılan 
muamelelerden dolayı hukuku muhtel olanlar bulunduğu tak
dirde ; kaza merciine müracaatta muhtar bulunduklarına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

448 12 . I . 1955

14530/13536 İbrahim Güven.
Hatice Umumi ^5t;kili 
Belediye karşısında. 
Dursunbev.

(Arzuhal hulâsanı : MüveJı'l'iliîie 
ait ödenmiyen karnini istihkak 
hakkında).

Müstedi : Müvekkiline, babası ölü malûl er Hüseyin’den 
4381 sajnlı Kanuna tevfikan verilmesi icabeûen paranın, bu 
baptaki muamelenin Dursunbey Askerlik Şubesi Teğmeni Fik
ret Pınar tarafında savsanması neticesinde el’an verilememiş 
bulunduğundan şikâyet etmektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 3 ncü derece
den harb mâlûlü iken ölen Hasanoğlu Hüseyin Akman’ın eşi 
ölü Fatma Akman vârislerine 4381 sayılı Kanun gereğince 5 
misli ikramiye tahakkuk ettirilerek, tahsisatın Dursunbey Mal 
Müdürlüğüne gönderildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına nazaran isteğin yerine 
getirildiği anlaşıldığından Encümenimizce tâyini muameleye 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

449 12 . I . 1955

14534/13540 Fahrettin Oünay 
ve ar.
Kapaklı köyünden. 
Karavazı - Erzurum.

(Arzuhal hulâsası: Toprak veril
mesi hakkında).

Müstediler : Revan muhacirlerinden olup 32 sene önce yur
da iltica ettiklerini belirterek, o tarihten beri kendilerine hiç
bir arazi ve emlâk verilmemiş olduğundan toprak komisyonu 
nun bir an önce oturduklan köye gönderilerek mevcut Hazine 
arazilerinden kendilerine toprak verilmesini istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Kanunda yazılı müd
det içerisinde iskân dileğinde bulundukları anlaşılan müstedi- 
lerin topraksız çiftçilerden olduklarına göre; 4753 sa3alı Kanun 
hükümleri dairesinde bir an evvel topraklandınimalan husu
sunun Erzurum Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, so}"adı ve adresi

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
Encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

450 12 . I . 1955

14536/13542 Halil Cihanoğlu. 
15595/14560 Dişli köyünde. 

Sorgun.

(Arzuhal hulâsası : Tabancasının 
keyfî olarak müsadere edildiğin
den şikâyet).

Müstedi : Yapılan haksız bir iftira ve isnat sebebiyle vesi
kasını haiz bulunduğu tabancasının keyfî olarak müsadere edi
lip elan iade olunmadığından şikâyet etmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Vesikalı tabancası
nı 3 seneden beri gayrimeşru şekilde yaşamakta olduğu kadı
nın babası Saadettin Pınarlı’ya teşhir etmesi dolayısiyle şikâ
yet edilmiş olan müstedinin, tabancasının müsadere edilerek ve
sikasının iptal edildiği ve bu bapta tanzim olunan evrakın ta
banca ile birlikte mahallî müddeiumumiliğe tevdi edilmiş oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş bulunan bir 
meseleye taallûk eden talep hakkında; bu bakımdan encümeni- 
mizce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

451 12 . 1 .1955

14535/13541 Arize Petan.
Iloeaahmet Mah. 
Hamam So. No. 13. 
Tokad.

(Arzuhal hulâsası: Mahkeme hük
mü ile arsasının elinden alındığın
dan şikâyet).

Müstedi : Mübadil sıfatı ile kendisine verilmiş olan eve mut
tasıl arsasının; aleyhine açılan bir dâvada şahitlerinin dinlen
memiş bulunması yüzünden elinden alınmak istendiğinden şikâ
yet ederek; mağduriyetine mahal kalmamak üzere buna ait mah
keme ilâmlarının tetkik buyurulmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Faik Yalçın adındaki 
şahıs tarafından, müşteki ve arkadaşları aleyhine açılmış olan 
men’i müdahale dâvası neticesinde, müdahalenin men’ine dair 
verilmiş olan hükmün dâvalılar tarafından temyiz edilmiş bu- 
luduğu belirtilerek vekâletçe yapılacak bir işlem olmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince İncelenmekte bulunan bir 
meseleye taallûk eden talep hakkında; Teşkilâtı Esasiye Kanu-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

nunun 54 ncü maddesi muvacehesinde encümenimizce yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

452 12 . 1 .1955

14602/13606 Ayşe Güran.
Sultanahmet Mah. 
Arasta So. No. 1. 
İstanbul.

14603/13607 Zühre Ayvaz. 
15031/14030 İstiklâl Mah. 

Çan.

(Arzuhal hulâsası: Vazifesine ni
hayet verilmesine mütedair olan 
kararın iptali ve tazminat veril
mesi hakkında).

Müstedi : Görmekte olduğu askerî hastane hastabakıcılığı 
vazifesine gayrikanuni olarak nihayet verilmiş bulunduğundan 
şikâyet ederek bu muamelenin iptalini ve uğradığı zarara mu
kabil tazminat verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi hak
kında düzenlenmiş bulunan 22 . III . 1952 tarihli tezkiye vara
kasının menfi bulunması dolayısiyle vazifesine nihayet veril
miş bulunduğu.

Hastaneler iş yeri olmadığı gibi personeli de ayhk ücretli 
olup işten çıkarma hususunda da 5434 sayılı Kanuna tâbi olma
ları itibariyle îş Kanunu ile her hangi bir ilgileri olmadığı belir
tilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediği
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

453 12 . 1 .1955

(Arzuhal hulâsası: Vasilik vazi
fesini suiistimal eden İsmail öz-  
tükr hakkında).

Müstedi Enver’e vasi tâyin edilen İsmail öztürk’tin 
tâyin edildiği vakit; mallar tesbit edilmemiş bulunduğundan 
şikâyet etmektedir.

AdHye Vekâletinin cevabi yazısında : Vasinin vesayet va
zifesini suiistimal etmesi halinde alâkalının vesayet dairesine 
dâva ikame etmesi icabettiği ve nitekim müşteki tarafından 
da adı geçene karşı dâva açılmış olduğu ve mumaileyhin bu 
dâvayı takibetmesi gerektiği büdirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

464 ü 12 . I . 1956
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14604/13608 A kif Genç ve ar.
Davutkadı Mah. 
(Sinandede) Ergen 
So. No. 12.
Bursa.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Vatandaşlığı- 
miza kabul olunmaları hakkında).

Müstediler : Yunanistan’ın Gümülcine ve tskeçe ahalisin
den bulunduklarını belirterek; vatandaşlığımda kabul edilme
lerini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin du
rumları Vekiller Heyetinin 21 . IX  . 1951 gün ve 3/13616 sa
yılı kararında yazılı esaslara uymadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten rerildiji

455 12 . I . 1955

14605/13609 Musa Birben.
E. K. 1. Oolile oca
ğında barutçu.
Oelik - Zonguldak.

14606/13610 Abdullah Tunçay
ve ar.
Çay Mah. 
İskenderun.

(Arzuhal hulâsası : Bai^mühendis 
Abdürrahman Erkin*den şikâyet).

Müstedi : Çalışmakta olduğu Ereğli Kömür İşletmesi Gelik 
Bölgesi haricî başmühendisi Abdürrahman Erkin’in; askerlik 
muamelesini öğrenmek üzere; nakil vasıtalarından istifade 
etmek için istemiş olduğu pasoyu vermediği gibi bunun şahsı 
bir iş olduğu yolunda beyanda bulunmasından şikâyet etmek
tedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında: Müessesece tesbit 
edilen saatler dışında hizmet arabalarından istifade edilemiye* 
ceği hususu kendisine anlatılan müstediye bahis mevzuu iş 
için ayrıca izin verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

456 12 . 1 .1955

(Arzuhal hulâsası: Oturmakta ol
dukları evlerden zabıta marifetiy
le çıkarıldıklarından şikâyet).

Müstediler : Tarihten 25 - 30 sene önce ve Hükümetin 
müsaadesi ile batak bir mahalli ihya etmek suretiyle yapmış 
oldukları 100 hanenin mahkeme karan ile yıkılmakta olduğun
dan ve bu suretle haklannın gözetilmediğinden şikâyet ede
rek; bunun durdurulmasını ve yahut belediyece kendilerine 
münasip ev yerleri tahsis olunmasını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Ahmet Baki adın
da bir şahsın arsası üzerinde yaptıkları bu binalann yıktırıl
ması için mahkemece karar verihp Temyiz Mahkemesince de 
tasdik edilmiş bulunduğu.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Karar icra edilmeden önce belediyece tercihan arsa veril
mek suretiyle mağduriyetlerinin de önlenmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin; kaza merciince incelenerek 
karara bağlandığı anlaşılan bir meseleye taallûk etmesine ve 
kısmen de yerine getirilmiş bulunmasına binaen, encümeni- 
mizce incelenmesine mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

457 12 . 1 .1955

14798/13799 Vasfiye Çetin. 
14607/13611 Yonicami civarında 

Gün So. No. 41. 
Adapazarı.

(Arzuhal hulâsası : Kocasının baş
ka hir yer nahiye müdürlüğüne 
nakli hakkında).

Müstedi : Verem musabı olan çocuğunun tedavisi için; 
kocası Besnilazılin Nahiyesi Müdürü Kemalettin Çetin’in 
iskânları müsait başka bir nahiyeye naklini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen nahiye 
müdürünün naklen Eskişehir’in Kırev Nahiyesi Müdürlüğüne 
tâ3ân edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yerine getirildiği anlaşılan istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

458 12 . 1 .1955

14611/13615 Mehmet Aslantatar. 
16522/15420 Millu Uşağı kökünde 

Baskil.

(Arzuhal hulâsası: Mâlûliyet ay
lığı bağlanması hakkında).

Müstedi : Birinci Cihan Harbinde; Erzurum cephesinde ka
tıldığı savaşlarda aldığı yaralardan mâlûl kaldığını belirterek; 
Rus esaretinde iken verilen ilişik raporuna veya yeniden yap
tırılacak muayenesi neticesine göre; kendisine mâlûliyet aylı
ğı bağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 1952 tarihli 
bir istida ile mâlûliyet aylığı talebinde bulunan müstedinin Di
yarbakır Askerî Hastanesinde yaptırılan muayenesi neticesin
de aldığı 389 sayılı raporu ile, tek tabip imzasını ihtiva eden, 
Almanca metinli mezkûr raporunda yazılı ârızası; 325 tarihli 
Kanun ile, 551 sayılı Kanuna bağlı emraz cetveline girmediği 
için kendisine maaş bağlanmasına kanuni imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan talep 
hakkında; encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

459 12 . I . 1955
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14625/13620 Süleyman Günaydın.
özel idare 3 ncü 
daire tahsildarı. 
Savur.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Kadrosunun 
lâyvı ile açıya çıkanlchğmdan şi
kâyet).

Müstedi : Savur kazası 3 ncü daire tahsildan iken merkez
ce; tensikat bahanesi ile keyfî ve hissî sebeplerle vazifesine ni
hayet verilmiş bulunduğundan şikâyet ederek; vazifede alıko- 
nanlann çıkarılanlardan daha dun vasıfta bulunmaları ve nite
kim kendisinin tahsilat nispeti %  97 yi bulan bir tahsildar ol
ması bu iddiasını teyidedeceğine göre hukukunun ziyama mahal 
bırakılmamasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Yol Vergisini;ı kal- 
dınlması üzerine; tasarruf maksadına mâtuf olarak ve umumi 
meclis kararı ile 13 tahsildarın vazifesine nihayet verilmiş bu
lunduğu, müstedinin iddia ettiği gibi bu muamelede indî ve his
sî mülâhazalara yer verilmemiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

460 12 . I . 1955

14632/13636 ^lecit Şeııgül ve ar.
Cuınaçay köyünden. 
Ağrı.

(Arzuhal hulâsası: Ağrı Valiliğin
ce ittihaz olunan hir men^i müda
hale kararından şikâyet).

Müstedi : Fakiyusuf adındaki şahsın ibraz ettiği bir tapu 
ile; 80 senedir köy merası olarak kullanılan bir yere temellük 
etmeye kalkıştığından dolayı köye izafeten açtığı iptal ve men’i 
müdahale dâvasının derdest bulunduğunu. Buna rağmen adı ge
çenin nahiye müdürlüğüne vâki müracaatı üzerine ve müdürün 
kendilerine olan iğbirarına binaen, tarafkirane bir şekilde yap
tığı tahkikat üzerine vilâyetçe aleyhlerine olarak verilen men’i 
müdahale kararından şikâyet etmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr men’i müda
hale kararının; ariz ve amik yapılan tahkikat üzerine; adı geçen 
Yusuf’un mezkûr gayrimenkulün zilyedi olduğu anlaşılarak it
tihaz olunmuş bulunduğu.

Müstedinin açmış olduğu dâva üzerine dâvâlı hakkında ve
rilmiş olan men’i müdahale kararının Temyizce bozularak dos
yasının mahalline iade edilmiş olduğu, bu itibarla başkaca ya
pılacak kanuni bir muamele de bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince İncelenmekte olan bir 
meseleye taallûk eden talep hakkında bu bakımdan encümeni- 
mizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

461 12 . I . 1955



62

14635/13639 İzzet Dumaner.
Uzunyusuf Devran 
So. No. 5.
Şehremini - İstanbul

^\jBiıhal Armhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
lehine dair).

Tazminat ta-

Müstedi : 3 yıldır çalışmakta olduğu, İstanbul’da; Bakır
köy, Yenimahalle’de Bornualı Nuri’ye ait İplik Fabrikasında 
vazife görmekte iken sol gözünü kaybetmiş bulunduğunu be
lirterek kanuni hakkı olan tazminatın ödenmesini veyahut 
mezkûr fabrikada kaydıhayat şartiyle münasip bir iş verih2ie> 
sini istemektedir.

Çahşma Vekâletinin cevabi yazısında : 5417 sayılı Kanuna 
göre, 310 günlük ihtiyarlık sigortası primi ödenmemiş olan 
müstediye bu kanuna tevfikan toptan ödemede bulunulamadığı 
gibi, kendisinin her hangi bir iş kazası da geçirmemiş olduğu 
anlaşıldığından hakkında 4772 sajalı Kanuna göre yapılacak 
bir muamele olmadığı ânzasının da işin yürütümünden müte
vellit bir meslek hastahğı olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan ta
lep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

462 12 . 1 .1955

14637/13641 Yalkııp Yığın.
Ceza evinde. 
Triresun.

(Arzuhal hulâsası: Giresun A ğır  
(kza  Mahkemesinin 197 sayılı dos
yasının tetkik buyurulması hak
kında).

Müstedi : Giresun Ağır Ceza Mahkemesince hakkında müt- 
tehaz ve kesbikatiyet etmiş bulunan 6 sene ağır hapsine mü* 
taallik mahkûmiyet kararından her veçhile aşikâr olan mâsu- 
miyetine binaen; isabet bulunmadığından bahsile; bu baptaki 
197 sayılı mahkeme dosyasının tetkik olunmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr mahkûmiyet 
kararının bütün kanun yollarından geçmek suretiyle kesbi
katiyet etmiş bulunduğu belirtildikten sonra yapılan muame
lelerde usul ve kanuna uymıyan bir cihet bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi müvacehesinde; talep hakkında encümenimizce yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

463 12 . 1 .1955
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

14644/13648 Mchınt't Tunf*ay 
Nc ur.
(.'aıııiikohir Malı. 
Mihali^çık.

(Arzuhal hulâsası: tmar plânın
da f/aınlan değişikliktejı .pkâyet).

MÜstediler ; tmar plânında yapılan bir tadilâtla eskiden 
tesbit edilmiş bulunan Cumhuriyet Meydanının yeri değiştiri
lip bundan dolaja mesken ve müştemilâtlarının istimlâki cihe
tine tevessül edilmiş bulunulduğundan şikâyet etmektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan tadilâtın; 
Mihalıççık kazasının umumuna şâmil olmayıp, sadece hükümet 
binası inşa olunacak sahaya ait bulunduğu ve müştekilerin bi- 
lâhara evlerinin istimlâkine rıza göstererek Hazine adına tak
rir vermiş oldukları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
Encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ve müs- 
tedilerin bu mevzuda doğacak her hangi bir ihtilâf dolayısiyle 
vazifeli kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetlerine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

464 12 . I . 1955

14648/13652 M(‘hmot Seveş.
Süınerbank Yünlü 
Fabrikası inşaat 
kontrol şefliğinde* 
sürveyan. 
Divnrbakır.

(Arzuhal hulâsası: Haksız olarak 
flopılan bir tapu muamelesinden 
şikâyet).

Müstedi : Lice kazasında kâin ve dedesinden babasına ve 
amcalarına intikal etmesi icabeden arazilerinin nüfus ve tapu 
ka5atlarmda yapılan sahtekârlık ve tahrifatla sadece amcası 
İbrahim adına intikal ettirilmiş bulunduğundan şikâyetle; mez
kûr arazilere ait; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde mevcut 
kajntlar üzerinde icabeden tetkikatın yaptırılarak yapılan yol
suzluğun meydana çıkarılmasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Merkezde mevcut ka
yıtlar üzerinde yapılan incelemeye göre; Mustafa Paşaoğlu Se
veş vş babası Mehmet ve amcalan Yusuf, İbrahim ve sair ad
larına gayrimenkul kaydı bulunamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan talep 
hakkında Encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

465 12 . I . 1955

14649/13653 Esat Şeran.
Valnızhane Mah. 
No. 12. 
Orazianteb.

(Arzuhal hulâsası : Haciz olunan 
f/ayrİ7neuküllerinin satışının ya
nılmamasın dan şikâyet).

Müstedi : Maliye veznesinden pul çalma isnadından dolayı 
Gazianteb Asliye Ceza Mahkemesince hapis cezası ile birlikte 
ve müştereken ödemeye mahkûm edilmiş bulunduğu 28 888



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soj’adı ve adresi
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Encümen karan ve ne .sel)epten verildiği

liranın tahsili için Urfa’da bulunan arazilerinden 20 parçasına 
haciz vaz’edilmiş bulunduğu halde; bir yıldır satışa çıkanlnu- 
yarak kendisinin mağdur edilmekte bulunduğundan şikâyet 
etmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi , yazısında : Mahkeme hükmüne 
istinaden yapılmakta olan icra takibatı, haciz olunan 19 parça 
gayrimenkulün kıymet takdiri safhasında bulunduğu satışın 
gecikmesinin bâzı muamelelerin ikmali lüzum ve zaruretinden 
ileri gelmekte bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkila kaza merciine ait bulunan talep 
hakkında; bu bakımdan Encümcnimizce yapılacak bir muameie 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

466 12 . I . 1955

14686/13687 Mukaddes Altıın- 
yürek.
ikiçeşmelik Cad. 
368/1 sayılı evde, 
tzmir.

(Arzuhal hulâsam : Yetim maaı ı̂- 
nın iadeten tahsifii hakkında).

Müstedi : Kesilmiş olan yetim aylığının iadeten tahsisini 
istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin bu mev
zuda yapmış olduğu müracaatlarının; aidiyeti itibariyle 
Millî Müdafaa Vekâleti Tekaüt Sandığı Müdürlüğüne gönde
rildiği ve işini oradan takibetmesi icabettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 6216 sajalı Kanundan istifadesi husu
sunda ilgili makama müracatta muhtar bulunan müstedinin vâ
ki talebi üzerine encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

467 12 . I . 1955

14687/13688 ]\Iııstafa Kaya ve ar. 
19345/18011 Ferlıik köyünde. 

Hınıs.

(Arzuhal hulâsast : Arazi veril
mesi hakkında).

Müstediler : ihtiyaçlarına binaen; metrûk Hazine arazile
rinden kendilerine toprak verilmesini istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Köylerinde arazi dağı
tımına başlanıldığı vakit müstedilerin mahallî toprak tevzi ko-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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E ncüm en  kararı ve no S('bepten verild iğ i

misyonuna başvurmaları lüzumu kendilerine tebliğ olunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep baklanda yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

468 12 . I . 1955

14G88/1.3G89 Melımot Kuş ve ar.
Fehı-ik köyünden. 
Hınıs.

(Arzuhal hulâsası 
hine dair).

Toprak talc-

Müstediler : Toprağa olan ihtiyaçlarına mebni, Hınıs kazası 
dâhilindeki Hazine topraklarından kendilerine arazi verilmesi 
için bu kazada faaliyette bulunan 59 numaralı Arazi Tevzi Ko
misyonuna emir verilmesini istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Köylerinde arazi tev
ziatına başlanıldığı vakit müstedilerin tevzi komisyonuna müra
caat etmeleri lüzumunun kendilerine tebliğ olunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına g-öre 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

469 12 . I . 1955

1'4G89/13690 Ilamza Koçer ve ar. 
Sağh'k köyünde. 
Çorlu.

(Arzuhal hulâsası: tshân haklart- 
nın verilmesine dair).

Müstediler : Yerleşmiş oldukları Çorlu kazasının Sağlık kö
yünde bir an önce iskân edilmelerini istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin, daha ön
ce Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğüne yaptıkları mü
racaat üzerine; gerekli muamelenin yapılıp sonundan kendile
rine de malûmat verilmesi için Tekirdağ Vâliliğine yazıldığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre, 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

470 12 . I . 1955
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, Boyadı ve adresi

14690/13691 Hasip Yılmaz ve ar.
Ceza evi başgar
diyanı.
Urfa

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâaası : Gardiyanlann 
terfihleri hakkında).

Müstediler : Ücretli bulunmaları itibariyle çok mağdur bir 
duruma düştüklerini belirterek; maaşlı kadrolara alınmak sure
tiyle, terfihleri esbabının temin buyurulmasmı istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mübaşirler gibi gardi
yanların da ücretten maaşa geçmeleri için gerekli teşebbüsata 
geçilmiş ise de, bütçe durumu itibariyle buna imkân görülemi- 
yerek 1953 bütçe hazırlığında ücretlerinin artırılması cihetine 
gidildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında; encümenimizce bu sıfatla yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

471 12 . 1 .1955

14692/13-693 Şerif Dikmen.
Muş İli Defterdarı. 
Muş.

(Arzuhal hulâsası: Bitlis eski va
lisi Ihfzı Tü z ’d en şikâyet).

Müstedi : Kanunun kendisine bahşettiği salâhiyet hududu
nu tecavüz etmek suretiyle, kendisinin şeref ve vekannı kıra
cak şekilde yolsuz harekette bulunan Bitlis eski valisi Hıfzı Tüz 
hakkında, Dahiliye ve Başvekâlete yaptığı mütaaddit şikâyet
lerden bir netice alamadığından bahsile; adı geçen hakkında 
icabeden tahkikatın yapılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bir müfettiş tarafın
dan yapılan inceleme neticesinde; adı geçen valinin; vali kona
ğının idarei hususiye bütçesinden teshin olunmasına rağmen 
yakacak zammı almış olmasında ve müştekiyi 5442 sayılı tl ida
re Kanununun 16 ncı maddesine istinaden işten menetmiş bu
lunmasında mesuliyetini icabettirecek bir cihet 'görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

472 12 . 1 .1955

14696/13697 Tahir Günlemez 
ve ar.
Belediye çarşısında. 
Maraş.

(Arzuhal hulâsası 
dair).

İskân talebine

Müstediler : Şark muhacirlerinden olup, münasip bir ma
halde bir an önce iskân olunmalannı ve yahut topraksız çiftçi
ler meyanında kendilerine arazi verilmesini istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Yerli ahaliden olma- 
lan itibariyle müstedilerin iskânla bir alâkalan olmadığı.



Arzulıa I Arzuiıal sahibinin
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Bilfiil çiftçi iseler topraklandınlmalan ve diğer istekleri hu
susunda gereken muamelenin yapılması için Maraş valiliğine 
yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karat 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

47S 12 . 1 .1965

Heits yerine M. M. 
Bingöl 
•V. Aras

Kâtij'
mâzığ

S. Tnkt-r
At'yoiı K. Çurunı Krzincun

Komitan / / .  Orfaknoğlu T. Şenocak

Mardin 
H. Erdem

Mardin 
H. K. Timuroğlu

Seyiıan 
S. Serçt

Siird 
S. Bedük
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18601/17317 Kemal Do^ıoğlu.
(Jüzelbah^e 8 0 . Şji- 
i‘ak Apt. 11/ ’̂ - 
Niîjantaşı - tstanbııl.

Arauhal Arzuhal sahibiniii
No. adî, soyadı ve adresi Kncüınen k a ra n  v v  ne seb('pten verild iğ i

(Arzuhal hulâsası 
hakkında).

Kmi'kU DKKisı

Müstedi : Levazım Tuğgenerali iken, 14 . VII . 1950 tari
hinde yaş haddinden dolayı emekliye sevk edildiğini, Subay ve 
Askeri Memurların Maaş Derecelerine Mütaallik olan 5609 ve 
5838 sayılı kanunlardan da makable şâmil olmadıkları için isti
fade edemediğini ve general rütbesi üzerinden tekadüt edilme
sine rağmen kendisine bir derece altından mekli maaşı tahsis 
edilmesinin madelet ve hakkaniyete uygun olmadığını beyanla, 
ya yeni çıkacak eşitlik kanununa veya 5609 sayılı Kanuna birer 
fıkra ilâve edilmek suretiyle kendi ve emsalinin durumrlannın 
düzeltilmesini ve binnetice emekli maaşının artırılmasını iste
mektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında ; Müstedinin 
tekaüde sevk edildiği tarihte 5609 sayılı Maaş Kanununun 1 nci 
maddesi şekli aslisi ile meriyette bulunduğundan emeklilik ev
rakında son maaşı olan yüz liranın gösterildiği ve bu kanunun 
1 nci maddesini değiştiren 10 . VIII . 1951 gün ve 5838 sayılı 
Kanun ise mumaileyhin emekliye sevk edildiği tarihten bir se
ne sonra yürürlüğe girmiş olduğu cihetle vekâletçe başka bir 
işlem yapılmasına imkân görülemediği bildirilmektedlir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin, durumu ile ilgili yeni bir 
kanun tedvini veya mevcut bir kanunun tâdili hakkındaki ta 
lebi, encümenimizce incelenecek hususlardan bulunmamasına ve 
yukarıya aynen dercedilen vekâlet cevabına göre, bu bapta mu
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4 7 4 17 . 1 .1955

2524/2518 Osman Men^ü. 
20178/18819 Piyade Yedek Suba\- 

113/113 Okulu Genel Konu
lar Grnpu Astsııba>' 
Kd. Başçavuşu. 
Ankara.

i Arzuhal hulâsası : 
L<ıhulü hakkında).

A fıs Okvhı.na

Müstedi : 5802 sayılı Astsubay Kanununun 28 nci m a d d e 
si mucibince açılan seçme imtihanına girerek meslekî derslerden 
çok iyi derecede başan gösterdiğini, bu maddede lise onuncu sı
nıf derslerinden imtihan yapılacağına dair bir kayıt ve işaret 
bulunmadığı halde kendisiyle emsalinin yalnız orta tahsilleri 
bulunduğu ve binaenaleyh mezkûr onuncu sınıf derslerini gör- 
medilderi nazara alınmaksızın o derslerden de imtihana tâbi tu
tulduklarını ve neticede bunlardan yeter derecede numara ala- 
madıklan için kendilerine muvaffak olamamış nazariyle bakı
larak haklarında o yolda muamele ifa edildiğini ve bu m u a m e 
leyi hakkaniyet ve madeletle kabili telif göremediklerini ve du
rumlarının ancak yeni bir kanunla ıslahı mümkün olabileceğini 
ve meslekî derslere ait imtihanda muvaffak olmuş bulunan 17 
astsubayın mücerret umumi kültür derslerine mütaallik imti
handa tam başan gösterememeleri keyfiyetinin mağdur edilme-
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Arzulıal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

^0322/18054 Zahit Yılmaz. 
Noter.
Maj-as.

Kncüıncn kararı vt* ju- sctK'pten Nerildiji'i

leri için kâfi bir sebep teşkil etmiyeceğini beyanla, önümüzdeki 
sene açılacak atış okuluna, 1951 yılında girmiş gibi kabulleri hu
susunun sağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Astsubaylar
dan 5802 sayılı Kanunun 28 nci maddesindeki evsafı haiz olan

ların aynı maddenin (d) fıkrası mucibince bir seçme imtihanına tâ
bi tutuldukları ve bu imtihanın kültür derslerine ait kısmının lise 
ikinci sınıf programına g-öre yapılmakta olup tam numaranın 
(100) olduğu ve her dersten asgari 60 numara alamıyanların 
muvaffak olamamış sayılacakları ve dilekçinin de beş dersten 
başarı gösteremediği için muvaffak olamamış sayıldığı ve imti
han cetvelinin birlikte gönderildiği beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanıp 
3/147İ21 numaralı Vekiller Heyeti Kararı ile yürürlüğe konul
ması kabul edilen ve 5802 sayılı Astsubav Kanununun tatbik 
teklini gösteren Yönetmelik hükümleri dairesinde yapılmış olan 
mezkûr seçme imtihanında müstedinin umumi kültürü ilgilen
diren beş dersten basan gösteremediği vekâlet cevabını müey- 
’/it imtihan cetveli münderecatından anlaşılmıştır. Sözü geçen 
Yönetmelikte kültür derslerine mütaallik imtihanın lise ikinci 
(onuncu) sınıf programına göre hazırlanacağı açıkça gösteril
miş ve her dersten en az (60) numara alamıyanların muvaffak 
olmamış sayılacakları da ayrıca zikredilmiş olduğundan, bahse
dilen imtihanın şekil ve tarzı icrasında kanun ve yönetmeliğe 
aykırı bir cihet görülememiştir.

Müstedinin, yeni bir kanunla durumun ıslahı hakkındaki ta
lebine gelince : Alelıtlak kanun tekliflerinin Vekiller Heye
tinden ve mebuslardan sâdır olması icabedip encümenimiz, mü
cerret haiz olduğu bu sıfatla böyle bir teklif serdine yetkili bu
lunmamaktadır.

Yukarda zikredilen sebeplerden dolayı istek hakkında mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

475 17 . 1 .1955

(Arzuhal hulâsası: dörcvinf ûıdr- 
si ktdıkrndd).

Müstedi : 1947 senesinde hâkimlikten ayrılarak Maraş No
terliğine tâyin edildiğini ve meslekten çıkarılmasını müstel- 
zim görülen kusurların kendisinden değil, vekilinden sâdır 
olmuş bulunduğunu ve esasen böyle bir cezaya çarptırılmasını 
icabettirecek mahiyette şahsan hiçbir fiil ve harekette bulun- 
înadığını ve Elâzığ Hastanesi asabiye koğuşunda yattığı sekiz 
ay zarfında noter dairesinde işlenen kusurların da kendisine 
izafesine kanunen imkân görülemiyeceğini beyanla, dosyasının 
tetkik edilerek vazifesine iadesi hususunun karar altına ahn- 
masmı istemektedir.



Adliye Vekâletinin 11 Ocak 1954 gün ve Hukuk İşleri 
Umum Müdürlü^ 334 sayılı yazısı ile, 9 Mart 1954 tarihli 
ve 3303 numaralı cevabi tezkeresinde: Muhtelif kusurların
dan dolayı iki defa işten çıkarma cezası almış olan müstedinin 
Noter Kanununun 59 ncu maddesi mucibince meslekten ihra
cına 20 . VII . 1953 tarihinde karar verilmiş ve bu karara 
karşı ileriye sürdüğü itirazın inzibat Meclisince ret olunmuş 
bulunduğu ve bir âmme hizmeti olan noterlik vazifesinin izah
tan vâreste ehemmiyeti karşısında, itimadı kaybeden müstedı 
Zahit Yılmaz’m meslekte bırakılmasına veya yeniden mesleke 
kabulüne imkân görülemediği ve kendisinin işten ve meslekten 
çıkarılmasına mütedair olan kararların münhasıran şahsi ku
surlarına atfen verildiği ve mumaileyhin Maraş Noterliğine 
tâyininden, infikâk ettiği 8 . XII . 1953 tarihinde kadar has
talık veya mezuniyet sebepleriyle görevinden ayrılmadığı ve 
binaenaleyh vekil de tâyin edilmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldüğü : Müstedinin meslekten ihracını müs- 
telzim görülen işten çıkarma cezalarının münhasıran kendi 
şahsi kusurlarına atfen verildiğine ve sair cihetlere mütaallik 
bulunan vekâlet cevabına ve mumaileyh hakkında tatbik edi
len kanun maddelerinin açık ve kesin hükümlerine nazaran 
vâki talep vârit görülmediğinden bu hususta encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  60 —

\rzului! Aıv-uluıl sahihinin
\'(i. adı. soyadı vo adı esi KucüıntMi k a ran  ve ııe sebepten verild iğ i

470 17 . 1 .1955

21184/1068.") Hatice Çivi. (Arzuhal hulâsası: Ölüm tazmi-
Karaehnas Mah. natı v< ödenek verihnesi hahknı-
Devrek şose.si Mak- da).
sut Çivi lıanosinde. 
Zonsrııldak.

Müstedi : 14 Mayıs 1950 tarihinde Zonguldak’ta mebus se
çildikten sonra vefat eden kocası Maksut Çivi’den kendisine 
ölüm tazminatı ve ödenek verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yüksek Seçim Kurulunun 27 . V . 1950 
tarihli kararına ve aynı yılın onsekizinci inikadına ait zabıt 
dergisi ile idareci üyelerin bu baptaki dosyası münderecatına 
nazaran, Zonguldak il seçim çevresi içinde Demokrat Parti ta
rafından aday gösterilmiş olan Maksut Çivi, 14 Mayıs 1950 ta
rihinde yapılan seçim muameleleri bittikten sonra ve fakat tas
nifin hitamından evvel vefat etmiştir.

Bahsedilen ölümün vukuundan evvel icrasına başlanmış olan 
tasnif muamelesinin hitamında ise, millî iradenin adı geçen 
Maksut Çivi üzerinde tecelli etmiş olduğu anlaşılmış ve bu su
retle mumaileyh vefatı anında mebusluk sıfatını iktisabetmiş 
bulunmaktadır.

Nitekim Büyük Millet Meclisi Umumi Heyetince, müteveffa 
Maksut Çivi’den sonra en çok rey almış olan Sebati Ataman’a 
mebusluğunun kabulünü mutazammın olarak verilen mazbata-



Arruhal Arzuhal sahibinin
N̂ o. adı, soyadı ve adresi

61 —

Ruoüınoiiı karni'i Yf ıır »ebepierj verild iğ i

nın reddedilmiş olması keyfiyeti de, hâdisemizde Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 29 ncu maddesine mümas bir durumun hâdis 
olmuş bulunduğuna ve binaenaleyh adı ĝ eçen Maksut Çivi’nin 
mebusluk sıfatını ibraz eyledikten sonra vefat ettiğine mahmul 
bir kabul tarzı olmak hasebiyle, encümenimizin görüşünü teyid- 
etmektedir.

Yukarda zikredilen mucip sebeplere binaen, mumaileyh 
Maksut Çivi’nin mebusluk sıfatını iktisabettikten sonra vefat 
ettiğinin kabuliyle, talep olunan ölüm tazminatı hakkında Bü
yük Millet Meclisi İdare Âmirlerince 2507 sayılı Kanun hüküm
leri dairesinde muamele ifası lüzumuna ve vefat tarihinde yü
rürlükte bulunan 1613 sayılı Kanunun Meclise iltihak mecburi
yetini gösteren 1 nci maddesi hükmü karşısında da tahsisat 
hakkındaki istekten dolayı encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

477 17 . I . 1955

Ueis .M. M uhanifi Ivâtii)
^^onyii Bingöl i'ilâzığ iVıyou K. ( '̂anki) i Krzincaıı

AğnoÇjhı .V. A ros  S. Tohrr S. Koyulftıti T. Akman T. Sevonıl,

^̂ lurdijı
Kitleni

Samsujı 
S. Cono^hı

SeyJutıı 

N. Sfrı ı
Siird 

N. HkIvI.

(Arzuhal Sayısı : 138)



T S. M. M. Matbaası



Devre : X
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A R Z U H A M E N İ  

H A F T A L I K  K A R A R  C E T V E L İ
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21 . I I I . 1955 Pazartesi

2 0 8 / 1 8 7

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

K â z ı m  T ü r k y ı l r n a z .  
O r t a  k ö y ü n d o n .  
O r h a n g a z i .

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsast : Arazi talehiiK 
dair).

Müstedi : Toprağa olan ihtiyacına mebni Cihan köyü hu
dutları içerisinde bulunan 55 dekarhk 3 parça Hazine arazisi
nin her ne suretle olursa olsun kendisine verilmesini istemek
tedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin bahis mev
zuu ettiği arazilerden iki parçasının şahıs malı olduğu, 3 ncü- 
sünün de Hazine ile diğer bir şahıs arasında dâva mevzuu ya
pıldığı. Hazine lehine neticelendiği takdirde bu parçanın muma
ileyhe kiralanması hususunun valiliğe yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre, 
vâki talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

478 18 . 1 .1955

S a lın  B u d i n .
T ü n e l  C a d  N o .  65. 
O a l a t a  - İs t a n b u l .

(Arzuhal hulâsası : (iayrikanuni 
inşaata müsaade edilmesinden şi
kâyet ).

Müstedi : Taksim Gümüşsüyü caddesi 40 sayılı binasına bi
tişik olarak yaptırılan inşaatın gayrikanuni olmasına rağmen 
devamına müsaade olunduğundan şikâyetle; İstanbul Belediye 
Teftiş Kumlunda bulunan dosyasının tetkiki ile inşaatın der
hal durdurulmasını ve kanunları hiçe sayanlar hakkında da ta
kibat icrasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr inşaatta 
ruhsat hilâfına yapılan iş dolayısiyle 5431 sayıh Kanuna isti
naden daimi komisyonca ceza tâyin edildiği ve gene verilen 
müsaade dışında inşaata devama müsaade eden murakabe ile 
vazifeli memurlardan Sezai Dermen’in ölümü dolayısiyle hak
kında takibat yapılamadığı, diğer sanık mühendis İhsan Belge



— 2 —
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No.
Arzuhal sahibinim

adı, soyadı ve adresi Bncümen karan ve ne sebepten verildiği

hakkmdaki tahkikat evrakının da keza idare heyetine tevdi 
edildiği bildirilmektedir.

Ctereğ̂  düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
ve müstedinin şahsi hak noktasından alâkalı mahkemeye dahi 
müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

479 18 . 1 .1955

202.5/1888 Dr. Kemalettin 
Uçkan.
Pamukpınar Köy 
Knstitüsü Sağlıkbaşı 
Yıldızeli.

(Arzuhal hulâsam: Pamukprnai' 
K öy Enstitüsünde ctreyan  eden 
hnzı yolsuzlukinr hakkında).

Müstedi : Pamukpınar Köy Enstitüsü Müdürü tarafından 
yapılan bâzı yolsuzlukları 13 madde halinde ifade ve ihbar 
ederek; gereken muamelenin yapılmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen enstitü es
ki doktoru tarafından ileri sürülen bu iddialar üzerine; Vekâ
let Müfettişi Osman Bener tarafından yapılan tahkikat neti
cesini ihtiva eden rapor örneğinin ilişik olarak gönderildiği be
lirtilerek; mezkûr raporda yazılı nakil teklifleri yerine getiril
dikten sonra; dosyanın, ambar memuru Mustafa Yetkin’in tec
ziyesi için Sivas Valiliğine gönderildiği ve mezkûr Vilâyet İn
zibat Komisyonunca da mumaileyh hakkında tevbih cezası ve
rilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanuni icabı yapıldığı anlaşılan vâki 
talep hakkında, Encümenimizce tâjdni muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

480 18 . I . 1955

5559/5275 Mustafa Ataç. 
Bahriye Cad. No. 7. 
Kasımpaşa - İstanbul

(A rzuhal hulâsası : D enizyolların
da aşçı (^ıraklığına tâyini <talehine 
dair ).

Müstedi : Devlet Denizyollarında aşçı çıraklığına tâyini hu
susunda bu idareye yapmış olduğu mütaaddit müracaatların 
münhal olmadığı bahanesiyle ve kamara Başenspeîtörü Hasan’- 
m partizan ifadelerle dolu hakaretine muhatap olmak suretiyle 
reddedildiğinden şikâyetle; adı geçen hakkında icabeden tah
kikatın yapılmasını ve tâyini hususunda emir verilmesini iste
mektedir.

Münakalât Vekâletinin yazısına bağlı Denizcilik Bankası 
Türk Anonim Ortaklığı, Denizyollan İşletmesi yazılarında : 
Müstedinin bu mevzuda yaptığı mütaaddit müracaatları
nın filhakika kadro müsaadesizliği ve münhal bulunmaması 
yüzünden is’af olunamıyacağı şeklinde, şifahi ve yazılı olarak



Aj-/u1ui1 Ar/uhul sahibinin
No. adı, soyadı ve adi'esi

3 -

Enoümen karan ve ne sebepten verildiği

cevaplandınlınış olduğu ve halen de mumaileyhe bir vazife ve
rilmesinin mümkün olamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre tâyin talebi hakkında, Encümenimizce tâyini muameleye 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

481 18 . I . 1955

^■>858/5503 M. Fikri Metli 
ve ar.
(^'alınanda köyünde. 
Seydişehir,

(Arzuhal hulâsası: Seydişehir Ce
za Iljkimi Kemal özhey’den şikâ- 
ifet).

Müstediler : Kaza Ceza Hâkimi Kemal özbey’in garezen ve 
hissine mağlûp olmak suretiyle kendilerini haksız yere tevkif 
ve haklarında yaptırdığı hazırlık ve ilk tahkikata tesiri nüfuz 
ederek mahkemeye sevk ettirdiğinden ve muhakemelerinin de 
bu yolda cereyan etmekte bulunduğundan; keza mumailyehin 
hâkimlik vakan ile kabili telif olmıyacak bir şekilde kaza icra 
memurunu döğdürmüş ve kazada bir geçimsizlik âmili olmakta 
bulunduğundan şikâyetle hakkında kanuni muamele ifasını ta- 
lebetmektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Konya Müddeiumu
miliği ve bir adalet müfettişi tarafından yapılan tahkikat ev
rakına nazaran: Müştekinin Seydişehir’de 15 . VI . 1950 günü 
gecesi, Hüse3Tİn Kalaycı’nın evinde 15 mürüdü ile âyin yapar
ken yakalanması üzerine, yapılan takibat sonunda Seydişehir 
Asliye Ceza Mahkemesince 5438 ve 6677 sayıh kanunlar gere
ğince 5 ay hapis ve 416 lira 60 kuruş ağır para cezasına mah
kûm edilip hükmün Temyiz Mahkemesince de tasdik edilmek 
suretiyle kesinleştiği, hazırkk soruşturması sırasında sorgusu 
sulh hâkimi tarafından yapılarak tevkifine karar verildiği ve 
vâki itirazının da reddedilmiş olduğu; bu itibarla yapılan mu
amelede bir yolsuzluk olmadığı, keza adı geçen hâkimin icra 
memurunu dövdürmesinden dolayı da hakkında men’i muhake  ̂
me karan verildiği, diğer iddia ve isnatların da teeyyüdetme- 
mesine binaen; hakkında bir muamele yapılmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki talep hak
kında encümenimizce bir muamele ifasına mahal görülmediği
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

482 18 . 1 .1956



Arzuhal
No.

6o36/60f)4 Meral Gürsoy ve ar. 
Gaziilyas Mah. 
Kdreıııit.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

4 —

Encümen kararı \e ue .sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Hâzineye öde
dikleri fazla paralarnı iade edil
mişi hal'kmda).

Müstediler ; İlişik olarak takdim ettikleri belgenin tetki
kinden de istihraç buyurulacağı veçhile murisleri adına teffiz 
olunan g’ayrimenkul fazlasından dolayı, teffiz komisyonunun 
1932 tarihli bir karariyle; o günkü rayiç ve tedavülde bulunan 
kâğıt paraya göre tahakkuk ettirilip ve halen kendilerine inti
kal etmiş bulunan 744 lira 25 kuruş borcun mâliyece hiçbir ka
nuni esasa istinat olunmaksızın altın para olarak kabul ve buna 
tekabül eden 6 300 küsur liranın cebri icra yolu ile kendilerin
den tahsil edilmekte bulunduğundan şikâyet ederek, fazla alı
nan paraların geriverilmesini ve mallarına konulan haczin kal
dırılmasını istemektedirler.

İstidaya bağh ve noterlikçe tasdikli, Edremit Tapu Memur
luğundan kaymakamlığa yazılan tezkerede ezcümle : 24 . VII . 
1932 tarih ve2922 numaralı teffiz kararı ile; teffiz olunan gay
rimenkul miktarı belirtilerek; teffiz edilen bu emvalin istihkak
larından mahsubu bilicra 744 lira 25 kuruş borçlandırıldıklan 
açıklanmıştır.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Edremit Teffiz Ko
misyonunun 8 . XI . 1928 tarih ve 22 sayıh Karan ile istihkak 
fazlasından dolayı 744 lira 25 kuruş altın lira olarak borç ta
hakkuk ettirildiği ve kâğıt para muadili olan 6 698 lira 25 ku
ruşun tahsil edildiği. Bu itibarla yapılan muamelede mevzuata 
aykın bir cihet görülemediğinden dileklerin isafına imkân ol
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

483 18 . 1 .1955

105î)2/9843 N'aim Avşaroğlu. 
\"ükelâ Cad, Kör
kuyu So. No. 2. 
Bostancı - îstanbul.

(Arzuhal hulâsası: Yaptırdığı hii" 
inşaatın yıktırılmak istenildiği'^' 
den şikâyet).

Müstedi : Vekâlet yazısı münderecatına nazaran : 1948 yi' 
lında 2290 sayıh Kanunun 10 ncu maddesine istinaden yaptır* 
mış olduğu üçüncü katın yıkımı cihetine gidildiğinden şöcâyet 
etmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin; verileli 
iki katlı inşaat ruhsatı hilâfına 3 ncü kat inşa ettirdiği görü
lerek inşaatın durdurulup; 5431 sayıh Kanuna tevfikan yık; 
tırma karan verildiği ve bu karann Devlet Şûrasından dahi 
geçmek suretiyle katileştiği, bu variyete göre; belediyece
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yapılan muamelede her hangi bir gayrikanunilik bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
landığı anlaşılan vâki şikâyet mevzuu hakkında bu bakımdan 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

484 18 . 1 .1955

10720/996G Mevlût Kartaş. (Arzuhal hulâsası : Ünye Miiddei-
Ceza evinde. umumisi ve Kaymakamından §i-
Ünye. kâyet).

Müstedi : Tapulu fındıkhğının Mahmut Şahinbaş adındaki 
avukatın hatırına mebni Kaymakam tarafından 2311 numarab 
Kanuna dayamlarak elinden alınmış olduğundan, keza mahsu
lün de müddeiumumi tarafından zabıta marifetiyle ellerinden 
alınıp müvekkiline teslim ve bu arada efradı ailesine insaf
sızca hakaret edilmiş bulunduğundan ve bu esnada adı geçen 
avukatın adamları tarafından istimal olunan tabanca kurşunu 
ile vukubulan bir yaralamadan dolayı haksız yere kendisinin 
tevkif edildiğinden şikâyet ederek; merkezden gönderilecek 
bir müfettişe şikâyetinin tahkik ettirilip, uğradığı haksızlığın 
giderilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Ordu Ağır Ceza Reis- 
liğince yapılan tahkikat sonunda : Adı geçen avukatın 2311 
numaralı kanuna tevfikan kaymakamlıktan aldığı karara is
tinaden 1951 senesi fındık mahsulünü toplamaya başladığı va
kit müştekinin mavzer tüfeği ile bunlara ateş ederek birkaçını 
yaralaması üzerine; hakkında; müddeiumumilikçe yaralama 
suçundan dolayı takibata başlanıldığı ve avukatın ayrıca fın
dıkların çalındığı baklandaki şikâyeti üzerine Müddeiumumi
likçe zabıtaya fındıklık ve fındıkların sahibine teslimi yolunda 
emir verildiği gibi, bundan dolayı da sanıklar hakkında dâva 
açtığı; mezkûr ihtilâfa ait duruşma Hukuk Mahkemesinde 
cereyan etmekte bulunduğa» halde, alâkahlann ihtiyati tedbir 
yolunu ihtiyar etmeleri icabettiğini nazan itibara almamış 
olması vazifede kayıtsızlık mahiyetinde görülerek Müddeiumu
mi Kemal Kaya’ya ihtar verildiği kaymakam baklandaki iddia
dan dolayı da gereğinin yapılması 21 . VIII . 1952 tarih ve 
236 sayılı yazı ile Dahiliye Vekâletine bildirildiği belirtil
mektedir.

Gereği düşünüldü ; Şikâyet mevzu üzerinde; icabeden ka
nuni muamelenin yapılmış olduğu anlaşıldığından, aynca en-
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cümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

485 18 . 1 .1955

11608/107 ( ’)nu*r r)zyavuy. 
18957/1299H vo ar.

Muhtar.
Harran.

(Arzuhal hulâsası : Akçakale ka
za merkezinin eskiden olduğu f/ihi 
Harran*a nakli hakkında).

Müstediler: Bâzı memur ve menfaatpe^stlerin vâki şikâyet
leri üzerine Harran’dan Akçakale’ye kaldırılmış olan kaza mer
kezinin, Harran’ın merkezî ve her yönden elverişli bulunan du
rumuna binaen; gene buraya nakledilmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Valilikçe yapılan 
incelemeye ve vâki işara nazaran; kaza teşkilâtını barındırabi
lecek bir durumda bulunmaması bakımından Akçakale kaza 
merkezinin tekrar bu nahiyeye kaldırılmasının uygun görülme
diği ancak; 5442 sayılı Kanun gereğince kadro temin olunduğu 
vakit bu nahiye merkezinin tam teşkilâtlı bir hale konulacağı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan vâki talep hakkında; Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 15 nci maddesine göre; encümenimizce tâyini muameleye 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

486 18 . I . 1955

12085/11892 Mehmet Senam 
ve ar.
Harput.

(Arzuhal hulâsası : Harput nahi' 
yesinin tam ieşkilâth hir hale ko
nulması talebine dair).

Müstediler ; Tarihî bir kıymet taşıyan Harput nahiye mer
kezinin halka kolayhk olmak üzere tam teşkilâtlı bir hale ko
nulmasını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr nahiyenin 
7 . XII . 1953 gün ve 4/1945 sayılı îcra Vekilleri Heyeti Karar
namesi ile tam teşkilâtlı bir hale konulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; yerine getirildiği 
anlaşılan talep hakkında encümenimizce bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

487 18 . I . 1955
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12418/11535 Ennenohi Kazancı.
Cumhuriyet Cad. 
Tuhafiyeci Rüştü 
^"alçın eliyle.
Sivas.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Takibe koy- 
iurduğu bir ilâmı infaz etk iyen  
Sivas İcra Dairesi ve diğer alâkalı 
memurlardan şikâyet) .

Müstedi : Fuzuli şagiller elinde bulunan gayrimenkullerinin 
kendisine teslimini natık, Sivas Asliye Hukuk Mahkemesinden 
istihsal ettiği 7 Teşrinievvel 1928 tarih ve 270/307 sajrıh ilâmı 
infaz ettirmek maksadiyle vermiş olduğu Sivas İcra memurlu- 
^ n ca ; usulen dosya açıhp ve takibe de başlanıldı^ halde bir 
türlü infaz olunmadığından ve nihayet dosyanın kaybedildiği
nin bildirilmesinden şikâyet ederek mesulleri hakkında gereken 
takibatın yapılması için hâdiseye el konulmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Müstedinin, tapu ile 
malik bulunduğu dükkân, hane ve ambarına Hâzinenin vâki 
müdahalesinin men’ine dair almış olduğu mezkûr ilâmın icraya 
konulması üzerine 9 . in . 1939 tarihinde ev ve ambarın tahli
yesi için mahalline gidildiği, ancak evde oturan Halim özden 
adındaki şahsın burasını tapu senedine müsteniden işgal etmek
te olduğu anlaşılması üzerine; kendisine bir mehil verilerek 
alacakh aleyhine dâva açması lüzumunun bildirildiği ve açılan 
dâva neticesinde de müstedi Ermenohi’nin vâki muanzasınm 
men’ine karar verildiği, teslimi istenilen dükkân hakkında icra 
takibatı usulen devam etmekte iken takipsizlikleri yüzünden 
dosyanın muameleden kaldırılmış olduğu, mezkûr dosyanın zi
yama sebebiyet vermiş olan Sivas eski Müddeiumumisi Berki 
Baran’m vefat ettiği anlaşılmakla incelenmenin bir neticeye 
bağlanmasına mahal olmadığının düşünüldüğü bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; şikâyet mevzuu 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediği
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

488 1 8 .1 .1955

^^ V ll536  Sait Gündan ve ar. 
Muhtar, Dereimit 
köyünden.
Lice - Diyarbakır.

(Arzuhal hulâsası: K öy suyunun 
belediyece istimlâk olunduğundan 
şikâyet).

Müstediler : Halkın ihtiyacına dahi kifayet etmiyen köy su
yunun belediye tarafından istimlâk olunduğundan şikâyet et
mektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr su3nın adı 
geçen kasabaya alınması işinin mütaahhide ihale olunduğu ve 
köye günde 30 ton su akıtacak bir çeşme yaptınimak suretiyle 
bu köy ile belediye arasındaki ihtilâfın halledilmiş bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre tjalep hakkında



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

encümenimizce bir muamele ifasına mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  8 -

Encüajen kararı ve ne sebepten verildiği

489 18 . 1 .1955

12652/11758 Asını Af;ıkay.
Siyah Köyü Mııhtnn 
Yoz^ad.

(Arzuhal kulnsasî 
(Icn şiJxâyet).

Dövüldüğün-

Müstedi : Osmanpaşa Karakol Komutanı tarafından sebep
siz yere dövüldüğünden şikâyet etmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında; Bir müzekkerenin 
infazı sırasında müşteki ile oğlunun jandarma eri Hüseyin 
Kaptan tarafından tahkir edildiği neticesine varılarak buna ait 
evrakın yetkili makama tevdi edildiği, onbaşısının şikâyet mev
zuu ile bir alâkası olmadığı Yozgad Valiliği işarına atfen bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanuni icabı yapıldığı anlaşılan şikâyet 
mevzuu üzerinde Encümenimizce tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

490 18 . I . 1955

Ali (lürel. 
B(‘iıo:isu .Malı. 
Türkoeağı So. 
No. 30. 
ödemiş.

(A rz u h a l  hulâsa.v : îskân  hakkı
nın i'erilmc’d iğ inden  ş ik â y e t ) .

Müstedi : Muhacirlik sıfatına binaen verilmesi iktiza eden 
ve Tapu İdaresinde bekletilmekte olan dosyasında mevcut ta
lepnamesinde zikrettiği Keçiler köyünde Hâzineye ait 135 aded 
zeytin ağacının iskân suretiyle adına temlikine emir verilme
sini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr ağaçların bu
lunduğu zeytinlik Köseler köjrü İhtiyar Heyetince istimlâk 
olunup bu istimlâk karan idare heyetince de tasdik edilmesi 
üzerine hadis olan ihtilâfın itirazeıi Devlet Şûrası tarafından 
tetkik edilmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Kaza merciince İncelenmekte bulundu
ğu anlaşılan vâki talep üzerine Dahilî. Nizamnamenin 53 
maddesine tevfikan Encümenimizce yapılacak bir muamele o 
madığına karar verildi.  ̂ .

Karar No. Karar tarihi

491 18 . I .



>'■^«08/11918 8İHO Ad(Miı. 
J‘W!)/I3034 ikbal Vazıhaııcsi.Hİc 

^•>4.)î)/144.32 köyün<li‘iı.
Viraıı.'$('iıiı\

Arzuhal Arzuhal .sahibiniıı
^o. adı, soyadı vo adı-esi
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l^]nf'üıu(‘i) kjııaı-ı ve ııe seboptcn ve rild iğ i

(Arzuhal hulâsası : lîir katil hâdi
sesi fail r e  müşevvikleri hakkın
da lakihat yapılmadığmdan sikâ-

Müstedi ; Nure adındaki bir kızın bikrini izale ettiğinden 
dolayı aker ile birlikte adı geçen kızı öldürüp cesetlerini yak
mış olan Hasanoğlu Ahmet ve 3 arkadaşı ve Viranşehir’de bû- 
lunan zinüfüz müşvikleri hakkında yaptığı ihbarlara rağmen 
hiçbir takibat yapılmadığından ve gfûya maktullerin Suriye’ye 
kaçmış oldukları beyanı ile suçun kapatılmış olduğu.

Halbuki maktullerin medfun bulundukları yeri dahi göste
rebileceğini ifade ile faillerin tevkifini talebetmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Vâki ihbarlar üzerine 
tahkikat yapılarak Akir ile Nure isimli kızın evlenmek mak
sadı ile Suriye’nin Karamani köyüne kaçtıkları tesbit olunması 
üzerine maznunlar hakkında ademitakip kararı verildiği, müş
tekinin delil göstereceği hakkındaki tekrar vâki müracaatı üze
rine de keza ademitakip karan verildiği, yapılan hudut mülâ- 
katında da bu şahısların öldürülmüş olmayıp 1950 yılında Su
riye’nin adı geçen köyünde ikamet ettikleri ve bilâhara mezkûr 
yeri terkle Irak’ta Sancar Dağı yezidî aşireti reisinin yanına 
gitmek üzere ayrıldıkları Kamışh Kaymakamlığı yazısından 
anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
Encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

492 18 . I . 1955

 ̂ Süleyman *Mert.
Kalbıır(*u k(n ünd('iı. 
^jönen - Balıkesir.

(Arzuhal hulâsası : Kalburcu K oy  
Muhtar vc ihtiyar H eyeti ile, Tü
tüncü Nahiye Müdüründen şikâ- 
yct).

Müstediler : Köy muhtar ve ihtiyar heyetinin; 20 kişinin 
köy merasına vâki tecavüzlerinin def’i için vermiş olduğu mü
zekkere üzerine ittihaz olunan men’i müdahale kararına rağ
m en; bu kararın muhtarın akrabası olan Tahsin Şen hakkında 
tatbik edilm ediği ve adı geçenin bu arazi üzerinde el’an zeriyat 
yapmakta bulunduğu ; keyfiyetten nahiye müdürü de haberdar 
edilmiş olmasına rağmen mumaileyhin 2311 numaralı Kanun 
dairesinde mahkemeye sevk olunmadığı; keza bu yerlerdeki 
mahsullerinin muhtar ve ihtiyar heyeti marifetiyle hayvanlara 
mahvettirildiğini dolayısiyle 1 500 liralık bir zarar ziyana mâ
ruz kaldıklarım ifade ve beyanla; vazifei memuriyetlerini suiis
timal etmiş olan nahiye müdürü, muhtaar ve âzalar hakkında
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

takibat icrasını ve zararlarının tazmininin hükme bağlanmasını 
istemektedirler.

Dhiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Muhtarlığın adı ge
çen nahiye müdürlüğüne yaptığı müracaat üzerine; yapılan tah
kikat neticesinde mütecavizlerden birçoğunun tecavüzlerinin 
eski yıllara ait olduğu ve yalnız 11 şahsın tecavüz ettikleri an
laşılarak 15 . XI . 1951 gün ve 18 sayılı bir kararla işbu teca
vüzlerinin def edildiği ve ait olduğu mahkemeye müracaatta 
serbest olduklarının taraflara imza mukabilinde tebliğ edildiği, 
şikâyetçiler tarafından yapılan ihbarın yersiz olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

493 18 . I . 1955

12;)]0/12016 Comil özgen ve ar.
Kanatlı Cad. Kun
dura tamircisi. 
Kırıkhan.

(Arzuhal hulâsası : Ev yeri veril
mesi hakkında).

Müstediler : Evsiz ve yersiz bir durumda ve derdi maişet pe
şinde koşan kimseler olduklarını ifade ederek; vaktiyle mülte
cilere dağıtılmış olan ve memleketin ortasında Hâzineye ait 300 
dönümlük yerden kendilerine de birer ev yeri verilmesini iste
mektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin ev yeri 
olarak kendilerine dağıtılmasını istedikleri arazinin Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekâletinin 11 . XI . 1948 gün ve 59000/238 
sayılı emriyle Suriye mültecilerinden Murat Negenç ve 4 arka
daşına vilâyetçe temlik ve tesçil edilmiş olduğundan, dilekleri
nin tervicine imkân kalmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
encümenimizce tâjdni muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

494 18 . I . 1955

12969/12074 Elemiş Saçıkara 
ve ar.
Karcılar Mah. Saçı- 
kara^ aşiretinden. 
Soysallı köyü civa
rında.
Ceyhan.

(Arzuhal hulâsası : Kaymakam
lıkça verilen yıkma kararının kal
dırılması hakkında).

Müstediler : Saçıkara aşiret halkından olup Seyhan Valili
ğinin müsaadeleri ile temekkün etmiş bulundukları Ceyhan’ın 
Soysalh köyü Karcılar mevkiinde kurdukları 55 hane 18 ahır 
ve iki dükkânın, Ceyhan Kaymakamhğı tarafından yapılan bir 
tebliğatla; yıkılarak başka bir mahalle nakletmeleri emredil- 
diğinden şikâyet ederek; ancak bir mahkeme karan ile müm-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

kün olabilecek bulunan bu yoldaki idari kararın durdurulma
sını istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr mahalde; 
köylülerim tapulu arazileri üzerinde muvakkaten oturan .50 
hane Saçıkara aşiretinin köy halkının arazileri üzerinden kal
dırılarak aynı köy civarındaki Çinkoluören mevkiine nakilleri
nin Dahiliye Vekaletinin emirlerine istinaden yapıldığı. Müste- 
dilerin iddia ettikleri gibi Soysalı köyünde kendilerine ait ev, 
dükkân ve ahır namı ile bir şeyleri olmadığı. Yalnız oturmakta 
oldukları gayet basit ve otlardan mamul huğları bulunduğu, 
bunları da sökerek mezkur mevkiye naklettikleri ve zararlarını 
mucip bir hâdise olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi

Karar No. Karar tarihi

— 11 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

495 18.1.1955

12938/12088 Ali Haznadar ve ar.
C. H. P. Başkanı. 
Aybastı.
Gölköy - Ordu.

(Arzuhal hulâsası: Nahiyelerinin 
tam teşkilâth hir hale getirilmesi 
hakkında).

Müstediler : 21 000 nüfuslu, idari ve iktisadi ve sair cihet
lerden de ehemmiyeti haiz bulunan nahiyelerinin tam teşkilâtlı 
bir hale getirilmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında Ordu vilâyetinin 
Gölköy kazasma bağh Aybastı nahiyesinin; 7 . XII . 1953 gün 
ve, 1945 sayılı Vekiller Heyeti karan ile tam teşkilâth bir 
hale getirildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yerine getirildiği anlaşılan talep hak
kında;' encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar Ko. Karar tarihi

496 18.1.1955

V l2l28 Zafer Karadeniz. 
Müftü Mah. Dış- 
çegme So. No. 1. 
Ereğli.

(Arzuhal hulâsası: îzzet Cebeci 
adındaki şahsa verilen maden tah
riri müsaadesinin iptali hakkın- 
da).

^Müstedi : Devrek kazasının bâzı köylerinde yapacaklan ma> 
den araştırması için arkadaşları ile birlikte yaptıkları müra
caata karşılık bacanağının Ereğli kömürleri işletmesinde me
mur bulunması hasebiyle ; kendisine bu müsaadenin verilemiye- 
ceğinin olduğunu beyanla; Maadin Nizamnamesinin
30 ncu maddesi muvacehesinde bu tebliğatı yerinde ve isabetli 
görmüş olmakla beraber arkadaşlarından îâet Cebeci’nin de
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ArzAihal Arzuhal sahibinin

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

aynı mâni hal ile meluf bulunması bakımından ona ait müsaade- 
nin de iptal edilmesini istemektedir.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi- 
nin vâki müracaatı üzerine, İzzet Cebeci’nin durumu üzerinde 
yeniden yapılan tetkikat neticesinde Maadin Nizamnamesinin 
30 ncu maddesi ve Meclisin 1654 sayılı Kararı gereğince; Ereğli 
kazasında memur akrabası olması bakımından yapılan müraca
atlardan bunun da adı çıkarılarak keyfiyetin Zonguldak Vali
liğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talebin yerine 
getirilmiş olduğu anlaşılmasına binaen encümenimizce yapıla
cak bir muamele bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

497 18 . 1 .1955

13049/12153 ^^ahin Temiz.
tice jandarma 1)irli- 
ğinde müstahdem. 
Bismil.

(Arzuhal hulâsası : (layrikanuni 
olarak zapiolunan ve eı^yasımn 
kendisine teslimi hakkında).

Müstedi ; Vazifeli bulunduğu mahalden efradı ailesi ile bir
likte köyüne göndermekte olduğu eşyasının garaza mebni ya
pılan bir ihbar üzerine; Kayseri Jandarma Alay Kumandanlı- 
ğınca zaptedilmiş bulunduğundan şikâyetle; neticei tahkikata 
kadar kendisine teslim olunmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bu onbaşının, 4237 
sayılı Kanun gereğince haksız mal iktisabından dolayı tanzim 
olunan evrakının yetkili adlî âmirliğe tevdi edilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

498 18 . I . 1955

13003/121G5 Ahmet Cıöktürk. 
14880/13890 Sazlı köyünde. 

Sinob.

(Arzuhal hulâsası : Gayrikanum  
olarak tahsil olunan bir verginin 
iadesi hakkında).

Müstedi : ilişik olarak takdim ettiği ihtiyar heyeti mazbata 
sından da anlaşılacağı üzere, köyün eski muhtarının kendisine 
karşı beslediği iğbirar dola^siyle ve hilâfı hakikat bir surette 
seyyar yumurtacılık yaptığı hakkındaki ihbarına dayanılarak 
1947 - 1950 yıllan için adına tarh ve tahsil olunan 204 lira fuzu
li verginin kendisine iadesi ile bu muhtar hakkında takibat ifa
sını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yumurta alım satımı 
ile iştigalinden dolayı müşteki hakkında tarh olunan bu vergi-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

nin itiraz komisyonundan geçmek suretiyle kesbi katiyet etmiş 
bulunmasına binaen; 5432 sayılı Kanunun 115 nci maddesine 
göre idareten yapılacak bir muamele kalmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Mali kaza merciinden geçmek suretiyle 
katileştiği anlaşılan talep mevzuu üzerinde, encümenimizce tâ
yini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

499 18 . I . 1955

1-3234/12329 Şükrü Mesci.
Kızılırmak Küçük 
imaret So. No. 10. 
Sivas.

(Arzuhal hulâaası : Mahalle yolu
nun parkelenmesi hakkında).

Müstedi : 4 bin nüfuslu büyük bir mahalle olan Sivas’ın Kı
zılırmak mahallesinin bakımsız kaldığından bahsile; yollarının 
bir an önce parkelenmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi pazısında : Mezkûr mahalle yol
larının parkelenmesi işinin ihaleye çıkarılıp mütaahhitçe işe de 
başlanıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yerine getirildiği anlaşılan talep hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

500 18 . I . 1955

^2 39/12334  H .  Y u s u f  K o ç a k .
Yayla köyünden. 
Ş. Koçhisar.

(Arzuhal huhmm : Kökleri mnh- 
tarınm vazifeÂ memuriyetini kötü
ye kullandiğından şikâyet).

Müstedi : Köylerinde yapılan tapulama işlerinde gelişigüzel 
bilirkişi tâyin etmek, dolayısiyle sıhhatli bir kadastro yapılma
masına sebebiyet veren köy muhtarı Şükrü Koçak hakkında, 
kaymakam tarafından bizzat tahkikat, yapılarak tecziye edilme
sini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen muhtar 
hakkında, yapılan kanuni takibat sonunda; kaza idare heyetin
ce men’i muhakemesine karar verilip bu kararın vilâyet idare 
heyetince de tasdik edilmiş bulunduğu Ankara Vâliliği işarına 
atfen' bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanuni icabı yapıldığı anlaşılan talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediği
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

501 18 . I . 1955
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12379/11498 Hârait Adıgüzel. 
Muhtar.
Sarioğlu - Bünyan. 
Kayseri.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Sanoğlan na
hiye merkezinin kaza haline geti
rilmesi hakkında).

Müstedi : Gemerek naMyesinin kaza haline getirileceğini 
duyduğunu ifade ederek; köy kuruluşları, iktisadi ve coğrafi 
münasebet bakımından bunun hatalı olacağına işaret ederek; 
bunun yerine Gemerek, Akkışla ve Sanoğlan nahiye ve köyle
rinin birleşmesi suretiyle Sanoğlan nahiye merkezinde bir ka
za kurulmasının her bakımdan faydah ve lüzumlu olacağını be
lirtmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Evvelce Akkışla ve 
Sanoğlan nahiye merkezlerinde kurulması düşünülen kaza teş
kilâtından bilâhara sarfınazar olunarak sadece Akkışla nahiye 
merkezinin 7 . XII . 1953 gün ve 4/1945 sayıh Kararname ile 
tam teşkilâth bir hale getirildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesine göre encümenimizce bu sıfatla yapılacak bir muame
le olmadığına kî rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

502 1 8 .1 .1955

13281/12375 Hüseyin Sert.
Kadı Gebren köyün
de.
Uzunköprü.

(Arzuhal hulâsası : Eşyalarının 
nakil ücretinden muaf tutulması 
talebine dair).

Müstedi : Bulgaristan göçmenlerinden olup, iskân mahal
linin havası ile imtizaç edemedikleri için Uzunköprü kazasının 
Gebren köyüne geldiklerini belirterek, nakliye ücretini ödemek
ten âciz bulunduğu için 8 aydır Demiryollan İdaresince ken
disine teslim olunmıyan eşyalarının ücretten muaf tutulmasını, 
istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Göç ı̂enlerin» 
2510 sayıh Kanuna göre; ancak hükümetçe iskân olundukları 
mahalle kadar götürdükleri eşyalarm ücretten muaf bulundu
ğu bunun dışında her hangi bir muafiyet hakkı tanınmadığı 
için nakliye ve ardiye ücretini ödemedikçe müstediye eşyaJa- 
nnm iade edilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri müvacehesin- 
de vâki talep hakkında ; encümenimizce yapılacak bir muame
le olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

503 1 8 .1 .1955



13459/12542 Hayrullah Sever 
ve ar.
Yılpız köyünde. 
Hınıs.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : İşgallerindeki 
hazine topraklarının ellerinden 
alınmaması ve toprak verilmesi 
hakkında).

Müstediler ; Tarihten 30 * 35 yıl önce yerleşmiş oldukları 
Yılpız köjninde iskân idaresince kendilerine tahsis olunan Ha
zine topraklarını mar ve ihya etmek suretiyle işgallerinde bu
lundurmakta iken; Toprak Komisyonunca bu arazileri ellerin
den alınarak; kendilerine başkaca arazi dahi verilmediğinden 
şikâyetle; kendilerinin de bu kö3nin toprak tevzi defterine ithal 
olunup arazi dağıtımından faydalandınimalannı istemekte
dirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Yılpız köyü ile hiçbir 
alâkalan olmayıp başka köyde yapılan toprak tevziatından is
tifade ettirilmelerine kanuni imkân bulunmadığı.

Ancak oturduklan köyde yapılacak dağıtım sırasında hak 
sahibi oldukları anlaşılırsa umum meyanında topraklandınla- 
bilecekleri bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
Encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ve 
müstedilerin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetlerine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

-  1 6 -

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

504 18 . I . 1955

13487/12563 Reşat Kral.
Taksim Sıraselviler 
Nuribey Çıkmazı 
128/2 numarada 
Halit Eroğluer 
eliyle.
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası: 900 lira istik- 
kakının ödenmesi hakkında).

Müstedi: 3 ncü Ordu birliklerinden olan 51 nci Tümen em
rinde makinist olarak 200 lira ücretle çalışmış olduğu halde üc
retlerini alamadığından tazallümü hallederek; müterakim is
tihkakı olan 900 liranın ödenmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Makine l^lük- 
lerindeki ücretli makinist kadrolarının, 1950 kadrolarından 
kaldırılması dolayısiyle Erzurum Ağır Bakım Tamir Fabrikası 
makinistliğine tâyini yapıhp formali^nin tamamlanması için 
2 ay 11 gün müddetle, kadrosuzluk yüzünden aylık ücreti ve
rilememiş olan müstediye ait 408 lira 79 kuruşluk istihkakın 
düyun tertibimden tediyesi için 51 nci Tümene emir verildiği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
Encümenimizce muamele ifasına mahal görülmediğine ve müs- 
tedinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

505 18 . 1 . 1955
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

13567/r2()33 IMüıutaz Büyüközdeıı 
DDY. Armağan 
İstasyon ►̂ efi 
S. 30831.
Aı-îıiağaıı.

Encümen karan ve ne sebei)ten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Horçlandırıl- 
ması hal'kındaki müracautmm hir 
an önce ncticclendirihncsine dair)

Müstedi : Eski hizmetlerinden dolayı borçlandırılması için 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapmış olduğu müra
caatın bir an önce neticelendirilmesi esbabının istikmal buyu- 
rulmasını istemektedir,

Matfye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin; bahsedi
len müracaatı üzerine borçlandırılarak keyfiyetin kendisine de 
tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yerine getirildiği anlaşılan talep bak
landa; Encümenimizce bir muamele ifasına mahal görülmediği
ne karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

506 18 , I , 1955

14612/13616 Sıtkı Yurttaş.
Sünür köyünde. 
Bavburt.

(Arzuhal hulâsası: Istenileyı taz
minat bedelinin ahuma ması hak
kında ).

Müstedi : Devam etmekte olduğu köy Enstitüsünden, has
talığı sebebiyle sınıfta kaldığı için kaydının silinmiş olduğunu 
belirterek bu sıhhi mâzereti ve fakrü hali nazan itibara alın
madan adına tahakkuk ettirilen tazminatı ödemekten af olun
masını ve her hangi bir hastanede tedavi ettirilmesini istemek
tedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Bir ve ikinci sınıflar
da 2 defa sınıfta kaldığı için 4274 sajnh Kanunun 63 ve Köy 
Enstitüsü Talimatnamesinin 100 nçü maddesine göre okuldan 
çıkarılan müstedi de filhakika frengi tarama ekipleri tarafından 
hastalık tesbit edilmiş ise de, tedavi görmekte olması itibariyle 
bu halinin sınıfta kalmasına sebep olmadığı, binaenaleyh sıhhi 
mâzeret iddiasının vârit bulunmadığı belirtilerek; müstedi ve 
kefilinden 3803 sayılı Kanun hükümleri dairesinde tazminat 
almmasmın zaruri bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediği 
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

507 18 . 1 .1955



13649/12709 Ilasip Y(*dikarde.'jlor 
Ahmetpaşa Mah. 
Fevzi Çakmak (/ad. 
No. 393.
Bursa.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası: Yugoslavya'
da bulunan amıesi ile kardeşleri
nin yarda gelmesine müsaade edil
mesi hakkında).

Müstedî : Yugoslavya’da bulunan annesi ile kardeşlerinin 
yurda gelmelerine delâlet ve müsaade buyurulmasmı istemek
tedir.

Hariciye Vekâletinin cevabi yazısında : Türk aslından ol
dukları anlaşılan bu şahısların jrurda girmeleri için ellerine ser
best göçmen vesikası verilip isimlerinin de Yugoslavya Harici
ye Vekâletine bildirilmiş olduğu; bugüne kadar yurda gelme
miş olmalarının, ya şahsi işleri ile meşgul olmalarından veyahut 
Yoguslav makamlarının öteden beri bu mevzuda göstermekte 
olduğu müşkülâttan ileri geldiği tahmin olunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

—. 17 —

Encümen kararı ve ne sebepten vej,’i^diği

508 1 8 .1 .1955

13984/13022 Faik Ulusan. 
1<5553/15449 PTT. Hat bakıcMsı. 

Tercan.

(Arzuhal hulâsası: Maddi ve mâ
nevi tazminat talebine dair).

Müstedi : Sarhoş vaziyette kullandığı bir askerî arabada 
ve emrinde bulunan oğlu onbaşı Necati Ulusan’m ölümüne 
sebebiyet verpn 3 ncü Ordu 3 ncü Oto Taburu subaylarından 
Bilâl Çakar baklandaki verilen askerî mahkeme karannd î, 
maddi ve mânevi zarar hususunda Hukuk Mahkemesine mü
racaat olunması yazılı bulunduğundan bahsile; bu hakkmm 
ordu tarafından aranmasım istemektedir.

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında: Adı geçen su
bay hakkında; 3 ncü Ordu Müfettişliği Askerî Mahkemesi ta
rafından verilmiş olan 6 ay hapis cezası hükmünün Askerî 
Temyiz Mahkemesi karan ile bozulduğu, mahkemece maddi ve 
mânevi zarar hakkında bir hüküm verilmedikçe alâkahlann 
müruruzaman tahakkuk etmeden Hukuk Mahkemesine tazmi
nat dâvası ikame etmeleri icabettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciinden karar istihsalini ica- 
bettiren bir meseleye taallûk eden vâki ^lep hakkında; Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesine tevfikan encüme
nimizce yapılacak bir muamele ohnadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

509 18 . I . 1955
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

13970/13017 Sıddık Aktan.
Merkoz sağlık 
ine ın uru. 
Mardin.

(Arzuhal hulâsam : 3017 say ıh 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti Kurulu.^ ve Memurları hak- 
kındaki Kanunun tadiline dair).

Müstedi : Küçük sıhhat mektebi mezunu bulunmamasına 
binaen, 3017 sayılı Kanunun koyduğu kayıt, dolajasiyle ken
disine 15 lirahk kadrodan fazla bir kadro verilemediği için 
terfi edemediğini belirterek; âdil olmıyan bu kanun hükmü
nün tadilini istemektedir.

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
15 liralık kadroda 25 lira almakta bulunan müstediye; bahis 
konusu 3017 sayılı Kanun dolayısiyle 14 ncü dereceden daha 
yukarı bir kadro verilmesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesine göre; encümenimizce bu sıfatla yapılacak bir mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

510 18 . I . 1955

130Ü2/13020 Nuh Naci Konyalı.
Tutak Mah. Armutlu 
So. No. 13.
Kayseri.

(Arzuhal hulâsası : Tazminat ve 
mesarifi zaruriye karşılığı olan is
tihkaklarının ödenmesi hakkında).

Müstedi : Çalışmakta olduğu Hava Kuvvetleri Kayseri İk
mal Merkezindeki işinden, işçi mümessili olarak bâzı hırsızhk 
vakalarım bildirmesi münasebetiyle kendisine beslenen hissî iğ
birardan dolayı ve İş Kanununda; bir işçinin başka bir yere 
nakli hakkında her hangi bir hüküm de mevcut bulunmaması
na rağmen Malatya’ya nakil olunmak istenildiğinden, keza bu 
iğbirarın muhtelif vesilelerle buradaki kumandanlar tarafın
dan kendisine ihsas edildiğinden ve 7 nci derecede ücreti alma
sı icabederken almakta olduğu ücretin 12 nci dereceye tekabül 
ettiğinden, memleket, menfaatine olarak yaptığı bu ihbar elân 
tahkik mevzuu yapılmadığı gibi adalete dahi intikal ettirilmedi-, 
ğinden duyduğu teessürü ifade ederek; artık Hava Kuvvetle
ri emrinde çalışamıyacağı için 17 senelik mesbuk hizmetine gö
re; îş Kanununun 13 ncü maddesine uyularak tensikata tâbi 
tutulmasını ve tazminatı ile birlikte ücret ve masarifi zaruriye 
karşılığı olan istihkaklarının da ödenmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında ; Müstedinin; 
bu mevzu ile alâkalı ve mütevali müracaatlarını ihtiva eden 
dosyanm mütalâa ve iade buyurulmak üzere gönderildiği be
lirtilerek terfi ettirilmediği takdirde; tazminat verilmek sure
tiyle tensikata tâbi tutulmak maksadım istihdaf eden mütevali 
müracaatlarına karşılık verilen cevaplan da tatminkâr bul- 
mıyarak; mütecaviz bir üslûpla bu müracaatlara devam eden



— 19 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ye adresi

mumaileyhin Hava Kuvvetleri Komutanlığı emirleri ile aynı iş
te çalıştırılmak üzere Malatya’daki iş yerine verildiği halde 
reddetmesi üzerine 5518 sa3nlı Kanunun 16 ncı maddesinin E 
fıkrası gereğince hakkında muamele yapıldığı ve bu durumu 
dolayısiyle îş Kanununun 13 ncü maddesindeki haklardan fay- 
dalandınlamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan talep 
hakkında ; bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı re ne sebepten yerildiği

511 1 8 .1 .1955

13991/13029 İbrahim Sandalcı. 
15099/140.98 Gümrük muhafaza 

merkez karakolu 
memuru.
Giresun.

(Arzuhal hulâsası : Ailesi ile yeni 
doğan yavrusunun ölümüne sebe  ̂
biyet verenlerin tecziyeleri hak
kında).

Müstedi : Hasta ve doğum yapmak üzere bulunan ailesinin 
bu durumunu bildirmiş olmasına rağmen; mücerret Salih Çam 
adındaki memuru himaye ve iltimas maksadı ile ve muvafakati 
dahi almmaksızm Marmaris’in Söğütyeri mevkiine gûya beca> 
yiş suretiyle nakli memuriyet ettirildiğinden ve avlanmaya gi
den tabur kumandanı ve arkadaşlarını hâmil bulunan 104 sayı- 
h erzak motörünün de kendisini gideceği yere 70 kilometre bir 
mesafede dağhk ve ânzalı bir yere bıraktığını, buradan müş
külâtla ve elân ödenmemiş olan 129 lira masraf ihtiyan ile yeni 
vazife mahalline geldiğini ve tehlikeli bir doğum vaziyetinde 
bulunan ailesi için tabur ve umum kumandanlıklardan yardım 
talebinde bulunduğu halde; gönderilmediğinden ve nihayet do
ğum yapan ailesinin ve bir müddet sonra da yavrusunun ölmüş 
olduklarından duyduğu acı ve elemi ifade ederek; müsebbiple
ri hakkında ibreti müessire olmak üzere; kanuni takibatta bu
lunulmasını istemektedir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Yapı
lan tahkikat sonunda mesul durumda görülen Bodrum Muhafa
za Tabur Doktoru serbest Tabip Mümtaz Ataman hakkmdaki 
tahkikat evrakının n̂ ahallî müddeiumumiliğe verildiği, Tabur 
Komutanı Binbaşı Cahit Kırbaç’a ait tahkikat neticesinde de; 
âmiri adlilikçe tahkikata mahal olmadığına karar verilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyet mev^u hakkında; icabeden ka
nuni muamelenin ifa olunmuş ve müstedinin bu adlî makam
larca ittihaz olunan kararlar aleyhine kanunen tâjdn ve tesbit 
edilen mitfevk âmir ve kaza merciine niüracaatta da muhtar bu
lunmasına binaen; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü madde-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

— 20 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

si muvacehesinde encümenimizce tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

512 18 . I . 1955

14613/13617 Ahmet Canl)az.
Sulluınh köyündpn. 
(Jülşehir - Niy;d(“.

(Arzuhal hulâsası : Pasaportunun 
celbi hakkında).

Müstedi : Efrdai ailesinin nüfusa tescillerini yaptırabilmesi 
için pasaportunun celbine delâlet buyurulmasını istemektedir.

Hariciye Vekâletinin cevabi yazısında : Edirne İskân Me
murluğunda alıkonan pasaportu yerine müstediye göçmen ve
sikası verilmiş olduğu, Niğde Nüfus Müdürlüğünde bulunan 
tâbiiyet beyannamesinin de tescil muamelesi yapılmak üzere 
Gülşehir kazasına gönderildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yerine getirildiği anlaşılan istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

513 18 . I . 1955

14614/13618 Halil Oztemol. 
vo ar.
Doğueali köyüncipjı. 
Hayrabolu - Tckif- 
(lağ.

(Arzuhal hulâsası : K öy merası- 
nm tevzi edildiğinden .şikâyet).

Müstediler : 100 - 150 seneden beri köy mera ve hayvanlığı 
olarak kullanılan yerlerinin 30 numaralı Toprak Tevzi Komis
yonunca hak sahibi olmıyanlara dağıtıldığından şikâyet etmek
tedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyet mevzuunun; 
5618 sayılı Kanunun 3 ve 4 ncü maddelerine ve mera normu yö
netmeliği esasları dairesinde incelenerek merkeze ve müstedile- 
re bilgi verilmesi hususunun Tekirdağ Valiliğine yazıldığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

514 18 . I . 1955



14615/13619 Sadık Gürden.
Vcyispaşa Mah.
No. 16.
Aydın.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

21

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Emaneten yap
ma ita  olduğu Çine Belediye ha
mamı inşaatında 40 metre mikâp
tık hır kısmın usulsüz olarak yı
kı l d iği nd nn şikâyc t).

Müstedi : Çine belediyesine ait olup, emaneten yapmakta ol
duğu hamamın 40 metre mikâplık bir kısmının kendisine hiçbir 
ikaz ve ihtarda bulunulmaksızm yıktınidığından, istihkakının 
da tam olarak verilmediğinden şikâyet etmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Kubbe ve külhan 
yerindeki duman bacası mevcut projeye göre yapılmadığı ema
net komisyonunca yaptırılan tahkikat neticesinde, mühendis ra
poru ile tesbit edildiğinden belediyece yıktırılmış olduğu ve ya
pılan muamelelrde gayrikanunilik bulunmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

515 18 . I . 1955

■^^16/13620 Haşan Bayrak.
'Mithatpaşa Mah. 
tsmetpaşa So. Kada
y ıf çı Hüseyin Tan- 
baş nezdinde. 
Zonguldak.

(Arzuhal hulâsası: MahaMât hek- 
(-ilerinin terfihleri hakkında).

Müstediler : Ücretlerinin azlığından, çocuk zammı ve buna 
benzer sair haklardan, bu meyanda hafta mezuniyetinden dahi 
faydalanamadıklanndan şikâyet ve tazallümü hal ederek; ter
fihleri ve durumlannın ıslâhı esbabının temin buyurulmasım is
temektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Çarşı ve mahallât 
bekçilerinin 3656 ve 3659 sayılı kanunlardan faydalandınlamı- 
yacaklan, ancak vilâyet idare heyetince, tanzim olunan talimat- 
anmeye göre, kendilerine bâzı yardımlarda bulunulduğu halka 
daha fazla külfet tahmili mümkün görülemediği için ücretleri
nin artırılmasına da imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve mevcut kanun hü
kümlerine göre; talep haklonda encümenimizce tâjrini muamele
ye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

516 18 . I . 1955
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14617/13621 Haşan Kozan.
Çaltı köyünde. 
Denizli.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. âdı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Köylerine iç- 
rne suyu getirilmesi için nardım 
yapılması hakkında).

Müstedi : Köylerine içme suyu getirilmesi için gereken yar
dımlarda bulunulmasını istemektedir.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Köylerde halkın yapa
cağı su işlerine ayrılan yardım tahsislerinin vilâyetler emrine 
gönderilip, ihtiyacı olan köylere vilâyetlerce dağıtılmakta bu
lunduğu belirtilerek, istidanın bir suretinin Denizli Valiliğine 
gönderildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında encümenimisce tâ3âni muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

517 18 . I . 1955

14618/13622 Kadir Körpe. 
17117/15947 (îöleük köyünde. 
19959/18606 Şarköy - Tekirdağ.

(Arzuhal hulâsast 
dair).

Arazi talebine

Müstedi : Bulgaristan göçmenlerinden olup sair göçmenler 
gibi kendisine de arazi verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Bu kişinin dilek ve 
durumunun incelenerek; iskân hakkını haiz göçmenlerden oldu
ğu takdirde, topraklandırılması, bu yönden imkân görüleme
diği takdirde boş Hazine arazilerinden kendisine icaren toprak 
tahsisi için Tekirdağ Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâjrini muamele mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

518 18 . I . 1955

14619/13623 Mehmet Sabit Ka.sika 
ve ar.
4 Eylül Malı.
Tire.

(Arzuhal hulâsası : Arazileri içe
risindeki ağaçların kesilmesine mü
saade olunmadığından şikâyet).

Müstediler : Tapulu arazileri içerisindeki çinar ağaçlarını 
kesmelerine, Tire Orman Bölğe Şefliği tarafından keyfî olarak 
müsaade edilmediğinden şikâyet etmektedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr yerin 200 
dekar büyüklüğünde bir baltalık olması ve müstedilerin tapu
ları dahi bulunmaması hasebiyle buradan kesim yapmalarının 
mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına ve vâki ihtilâfın tet
kiki kaza merciine ait bulunduğuna göre; talep hakkında en*



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

I “̂ t)2l/13625 Nainıo Doınirkan
vo ar.
Eczacı.
Demir madenleri
mücssosesi.
Divriği.

cümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 23 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

519 18 . I . 1955

(Arzuhal hulâmfn : lUmyonel çn- 
Usma primi hakkındu).

Müstediler : İktisadi Devlet Teşekkülleri mensuplarına ve
rilmekte olan rasyonel çalışma priminin tevziindeki adaletsizli
ğin berataraf edilmesi için, müesseselerin takdir hakkı mahfuz 
bulundurulmak kaydı ile, çalışmaları ile müsmir olup da, halen 
bu haktan mahrum bulunan kendileri durumundakilerin de bu 
haktan faydalanmaları esbabının temin buyurulmasmı istemek
tedirler.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : 3659 sayılı Kanu
nun 13 ncü maddesine tevfikan, Vekiller Heyetinin 3/6747 sa
yılı karan ile kabul edilen esaslara göre; verilmekte olan mez
kûr primin bu kararın birinci maddesine tevfikan işletme ve 
teşekküllerde çalışanlardan, işletmelerin yürütülmesinde ve 
bunların çalışmalarının düzenlenip denetlenmesinde müessir 
mevkilerde olanlara verileceği yazılı bulunduğundan, bu kara
rın 6 ncı maddesine dayanılarak bu teşekküllerce hazırlanan 
rasyonel Çalışma Prim Talimatnamesinin 7 nci maddesine tev- 
fikan bâzı elemanların bu primden istifade etmelerine imkân 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis konusu karar ve talimatnamelerin 
müstenit bulunduğu kanuna aykınlığı iddia olunması halinde 
bundan hukuku muhtel olanların kaza merciine müracaatla ip
tal talebinde bulunabileceklerine göre vâki talep hakkında bu 
bakımdan Encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

520 18 . I . 1955

1«22/13626
Kurtuluş Mah.

3 f)7 A li Muştu
yanında.
Kırıkhan.

(Arzuhal hulâsası : 
hakkında).

tskân talebi

Müstedi : Suriye mültecilerinden olup, 1949 yılında Türk 
vatandaşlığına kabul edilmesini mütaakıp, kanuni müddeti içe
risinde iskân talebinde bulunduğu halde bu hakkının tanınma
dığından şikâyet etmektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi : Kanuni 
müddeti içerisinde müracaat etmemiş olmasına binaen, iskânı
nın mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan' talep
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Arzuhal Arzuhal bahibiiıiıı
N o .  a r l ı ,  s o y a d ı  v o  a d r e s i  K iK 'ü n u M i  k a r a i ' i  v e  u o  s e b o p t e ı ı  v t ' r i l d i ğ i

hakkında Encümenimizce bu balamdan tâyini muameleye ma
hal g-örülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

521 18 . I  . 1955

4(İ24/1:}»)2S l\('f'(‘ p ^■oı•ulmaz. ( A r z u h a l  h u l â s a s ı :  I s h â ı t  l a l c b i

A v s c k a d u ı  llacıis- h a l J . n u l a ) .

lânı M a h .  \ . . .  4. 
Iv l ir i K ' .

Müstedi : Yerleştirildiği Burdur vilâyetinden hiçbir iskân 
yardımı görmediği ve buranın havası ile de imtizaç edemediği 
için, bilâhara Edirne’ye geldiğini belirterek; iskân hakkı ola
rak burada kendisine bir ev yaptırılmasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin iskân hak
kından faydalanabilmesi için mahallî mürettibine dönmesi icab- 
ettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
Encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

522 18  . I  . 1955

J()27/13n.‘ ) 1 A r i f  (/elen ve a r. ‘ ( A r z u h a l  h u l â s a s ı :  K i f / ı  A s H j f i '

S ( 'v k â r  k ö y ü n d e .  l l u k ' u k  M a h l - <  m e ş i n i n  b i r  k a n n ı n -

K i ğ i .  s i h â j j e t ) .

Müstediler : Asırlardan beri köy merası olarak kullanılan 
Gij adı ile mâruf mahal üzerinde hakla tesahup iddia eden 
Şeyh Selim torunu Abdullah’ın açtığı dâvanın, aleyhle
rine karar bağlandığından şikâyet ederek, köy ve köylü huku
ku hiçbir suretle nazara alınmadan verilmiş olan bu karara 
ait dosya celp olunarak dâvaya yeniden rüiyet edilmesini iste
mektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Temyiz 5 nci Ceza 
Dairesince de tasdik edilmiş bulunan mezkûr ilâma ait mua
melelerin usul ve kanun dairesinde cereyan ettiği ve idareteu 
yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi muvacehesinde, talep hakkında encümenimizce yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

523 18 . I . 1955



Arzuhal
X().

Arzuhal sahibinin
aflı, soyadı ve adresi

Ilay,l ;ı ı-  H u h ı t .  
A l ı  Dihüyc'siıı 
k ö y ü n d e n ,  
i )(*st IM ü n ıü f.

IA rmİKil Inılâsusı : l lazi ıu h>j>- 
rdl .hınmn Al i  h'tııja i'c lhr(ihi)n 
( 'nmcr!  i(trnfın(l(nı kendi  (Kİhırnuı 
l<scili}i( (;<(iışıl(h(]ı hakhındd ih
bar ) .

Müstedi ; Köylerinde bulunan yüzbin dönümlük Hazine 
toprakının, Ali Kaya ve İbrahim Cömert adındaki şahıslar 
tarafından, kendileri adına tescili için çalışılmakta bulunuldu
ğunu arz ve ihbar ederek; önlenmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Topraksız arazinin 
tescili, 5519 sayılı Kanuna göre hükme bağlı bulunmakla be
raber, böyle bir hal mevcut ise Hazine mümessilinin harekete 
geçirilmesi için Tunceli Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  25 —

Encünıeu karan ve ne sebepten verildiği

524 18 . I . 1955

 ̂ 1 ,3(5.37 T a h i i '  B ü y ü k h a y  
T o l u  köyü nde 
K a d ı n h a n .

r a m . (Arzuhal hulâsası : Mâlâliyrf ajf- 
h(/ı hağlaumas) hakknula).

Müstedi : Askerlik hizmetini ifası sırasında sağ ayağından 
mâlûl kaldığını ve bu hali, o tarihte tedavisini yapıp kendisi
ne tebdilhava veren Afyon Hastanesi raporu ile ve gösterdiği 
şahitlerin beyanlan ile de müeyyit bulunduğu halde; kendisi
ne mâlûliyet aylığı bağlanmadığından şikâyet etmektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Mevcut rapor
larına nazaran; terhisini mütaakıp meydana gelen ârızasından 
dolayı müstedinin mâlûl sayılamıyacağı, mezkûr ârızanın muma
ileyhin terhisi tarihinde alınmış bir rapor veya resmî kayıtla 
tevsiki icabettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediği
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

525 18 . 1 .1955

Durdabak.
•’ /  (Jazi (^ad. FotoğratVı

Hurdur.

(Arznhal hulâsası : Tekaüt nyhğt 
b ağla n  ?7i as t hak kın da).

Müstedi : Millî Mücadelede, Aydın Demiryolunda ifa ettiği 
telgrafçılık hikmeti nazarı itibara alınmak suretiyle geçimine 
medar olacak bir ayhk tahsisini, bu mümkün görülmediği tak
dirde vatani hizmet tertibinden yardımda bulunulmasını iste
mektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : PTT İdaresindeki
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, aojradı ye adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

dosyasına nazaran; muvakkat hat çavuşu iken tamirata iştirak 
etmedi|;i için 1340 yılında vazifesine son verilen müstedinin; 
1950 yılında vâki müracaatı üzerine 13 yıllık müddeti hizme
tine göre; 468 lira toptan ödeme yapılmak suretiyle emekliye 
sevk edilmiş olduğu.

Demiryollan İdaresindeki hizmetinin tesbiti için sicil numa
rasının bilinmesine lüzum olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : .Vekâlet cevabına ve vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması yeni bir kanun teklifi mevzuu ile 
ilgili bulunduğuna göre; vâki talep hakkında encümenimizce 
bir muamele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

526 18 . 1 .1955

1463î)/13643 A h m e t  K u m c u  
ve ar.
Ham urlu  j^öçmenlrri. 
Mersin.

„  ( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  I s k n n  h a l U ı -  

n n n t  v v r U m f ' d i ğ i n d v n  s i k â \ f P İ ) .

Müstediler : İskân hakları olan toprak ve çift alâtının el’an 
verilmediğinden şikâyet etmektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstediler; iskân 
hakkına sahip muhacirlerden iseler, bir an evvel iskânlannın 
sağlanması hususunun tçel Valiliğine yazıldığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

527 18 . 1 .1955

14^41 /13645  İnşaat İşçileri Sen- 
dika.sı Başkanı. 
İzmir.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  

h a k k ı n  d a ) .

hisaat iş(^ilrri

Müstedi : Meclise sunulacağını duydukları iş kanunu lâyi
hasının müzakeresi sırasında; inşaat işçilerinin de îş Kanunu 
şümulüne alınması suretiyle, bu zümrenin, bugüne kadar ihmal 
edilmiş olan bir hakkının tanınmasını istemektedir.

Çalışma Vekâleti cevabi yazısında : îş Kanununun 5518 sa
yılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesinin Ç fıkrasına istinaden, 
bu maddenin A fıkrasına uygun vasıfta olmamakla beraber 
mahiyetleri ve ekonomik durumlan itibariyle kendilerine Iş 
Kanununun tatbiki icabeden iş yerleri ile buralara tatbik edi
lecek kanun maddeleri hakkındaki 3 14937 sayılı Kararname
nin 27 . VIII . 1952 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği, bu 
kararname inşaat işçilerini şümulüne almamakla beraber Iş Ka
nunu, bu şekilde peyderpey daha ufak iş yerlerine de teşmil 
olunacağından bu arada inşaat iş yerlerinin de nazara alınaca
ğı bildirilmektedir.



Amirial Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü ; Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce bir muamele ifasına mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

528 18 . 1 .1955

14f)60/1 1 Sainı Tanju.
M. S. Bakanlığı 
11 Xo. İli SatınalıiKi 
Ko. Bşk. V.
A n k ar» .

'Sl«l/14180 Sabri İlhan.
ıu! Cunıhurivel18460/171 «3

•‘ ı̂rnak.

( A r z u h a l  h ı t l â s a s ı  :  5 6 1 1  s a ı j ı l ı  

K u n ı u t  m a k a b l e  < i ( ş v n l  o h ı n m a l :  

s u r r t i i f h  I c r f i i ı i f l r  ı ı a p ^ l a n  l ı a i a -  

I I n ı  ı s l a h  r d i l n u s i  h a k k ı v d a ) .

Müstedi : 1949 yılında albaylığa yükselme hakkını ihraz et
tiği halde hayati ehemmiyeti haiz bir rahatsızlığı sebebiyle ter- 
fiinin 1950 yılına bırakıldığını ve bu yıl içerisinde çıkan 5611 
sajnlı Kanunla yarbaylık müddetinin altı yıla çıkarılması ve 
mezkûr kanun tatbikatında hataya düşülmek suretiyle terfiinin 
yapılamadığını; dolayısiyle yarbay rütbe ve maaşı ile, tahdidi 
sinden ötürü tekaüde sevk edildiğinden mağdur bir duruma 
düştüğünü belirterek zikir olunan tekaütlük muamelesinin ipta
li ile nasbinin tashihini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 1946 nasıplı 
yarbay olan müstedinin, 1949 da filhakika terfi derecesine gir
diği; ancak sağlık durumu bakımından terfi şartlarını ikmal 
edemediği ve 22 Mart 1950 tarihinde yürürlüğe giren 5611 sa 
yıh Kanunla yarbaylık süresinin 6 yıla çıkarıldığından, 30 
VIII . 1950 tarihine kadar rütbesinin asgari süresini doldurma 
mış olduğu için bu tarihten muteber olmak üzere terfi ettirilme 
sine kanuni imkân bulunmadığı, bu mevzuda açmış olduğu idari 
dâvanın da reddedildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan talep hakkında encümenimizce tâ3âni muameleye 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

529 18 . I . 1955

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  H a z i n e  t a r a 

l ı n d a n  z a p d e d i l e v  f i a ı / r i m e n k u l h -  

r i n i n  i a d e s i  h a k k ı n d a ) .

Müstedi : Tapuda kendileri adına müseccel gayrimenkulle- 
rinin 1331 ve 1339 tarihli kanunlarla, 3753 ve 5451 sayılı karar
nameler hilâfına Hazine tarafından zaptedilmiş olduğundan şi
kâyet ederek, firâri ve mütegayyip eşhasa taallûk eden bu ka
nunlarla alâkalı olmıyan ve mahkeme hükmü ile dahi sabit olan 
mülkiyet haklarına binaen, gayrimenkullerinin iadesi için emir 
verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yaptırılan tetkikatta;
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Arzuha l

X(..
Arzulial sahibinin

adı. sovadı ve adresi K ııcün ıe tı k a r a n  v(' no s(‘1)eı>1(Mi v e r ild iğ i

iddiaya mevzu olan g'ayrimenkullerin sahiplerinin durumları 13 
Eylül 1331 ve 15 Nisan 1339 tarihli kanunların şümulü dâhiline 
girmiş olmasından dolayı bunlara ait gayrimenkullere Hazincce 
el konulmuş olduğu, Haşan İlhan ve Hanım Avcı tarafından 
Hazine aleyhine Devlet Şûrasında açılan dâvanın da mezkûr 
njercice zaman aşımı noktasından reddedilmiş bulunduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dosyada mevcut mahkeme ilâmı ile vâki 
istirdat talebinin vazife cihetinden reddedildiği görülmekte ve 
tetkiki esasen idari kaza merciine taallûk eden ihtilâfın Devlet 
Şûrasına dahi intikal etmiş olmasına binaen; Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 54 ncü maddesi müvacehesinde şikâyet mevzuu üze
rinde; encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

530 18 . I . 1955

Inss7/l.")7<W AhıiK 't ar.
K ıırtu lu .ş  Malı. 
K ır ık lu n ı.

( A r z u h a l  h u l o a a s } * :  l ^ ç f a l l e r i v d r  

h u h i ) K İ u r ( l u l , l ( i n  ( i r a z i l e r i n  

l i l i k h  ( i l â k d h  o h n ı y d u  s ı t h i ^ U ı v a  

!•!  r i l d i ğ i v d c H  ş i k â y e t ) .

Müstediler : Aslen Karslı olup, 3 yıl önce ikamet etmekte 
oldukları Maraş vilâyetinden Kırıkhan’a geldiklerini ve kasa
banın şimal kısmındaki arazide çoluk ve çocuklarını barındı
racak birer ev yaptıklarını ve aradan 3 yıl geçtikten sonra 
Murat Negenç ve arkadaşlarının; evlerini yıkarak buraları 
kendilerine bırakmalannı söylediklerini, iskân mevzuatına uyu
larak verilmiş olan bu yerlerin bu kişilerin mültecilikle hiçbir 
gfûna alâkalı bulunmamaları, velevki böyle bir sıfatlan olsa da
hi kanuni müddetlerini geçirmiş olmaları bakımından kendile
rine iskân suretiyle böyle bir hak verilemiyeceğini ifade ve be
lirterek, bu haksız iktisap durumunun tahkik ettirilmesini is
temektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : 1933 yılında Rusya’
dan memleketimize gelerek Maraş vilâyeti dâhilinde ev ve top
rak verilmek suretiyle yerleştirilmiş oldukları halde, 1949 yı
lında kendiliklerinden mürettep yerlerini terkle Kırıkhan’a gel
miş olan müştekilerin bahis mevzuu ettikleri yerlerin Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekâletinin 11 . XI . 1948 tarihli emirleri 
ile adı geçen Suriye mültecileri adına vilâyetçe temlik ve nam
larına tapuya tescil edilmiş olduğu, müstedilerin iskân hakla
rını kaybetmiş olmaları bakımından da haklarında bir muame
le yapılamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre şikâyet konusu 
üzerinde encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediği-
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No. adı, soyadı ve adresi Kucüıucıı karaı-ı ve uo scljeptoıı verihiif^i

ne ve müstedilerin şahsi hak noktasından vazifedar İvaza iner 
ciine müracaatta muhtar bulunduklarına karar varildi.

Karar No. Karar tarihi

531 18 . 1 . 1955

~ 0 İ 5 7 / 1 ^7<)S A l i  ( ) / t ü r k .  ( A r z u h a l  I n ı ' d s a s ı  :  Ş d l j i d ' . n r ,  i k i

1 ^280/1 1 K ö y ü  h i f i t  s i n i n  h i n i  t ı s h  i l â l h  h ı r  l ı ı ı h

^-•>4.i / 1 1 (;f)7 M \ılita n  \(* ar. t/t I i r i l  i m  s i  n  T o n ı / n  n n l n j j ı  < ı ı n  n'

\ 'a k r ı k ( ‘l)ii’. d (  l . d Z a  I n ı l i m  l:<ın ı ı I n ı < ı s ı . m n ı . ı

i l i n  ol ı nddı ı ' / ı  i ı i L ı l ı n h  h ı m  i ı s t . ı -  

l â ' l ı  f i d j i i l t ı n ı s ı  h ı h j i h r ı ı n  ( h u r ) .

Müstediler ; 14 bin nüfuslu ve 27 aded köyü olan Şalpa^an 
nahiyesinin, halka kolaylık olmak üzere tam teşkilâtlı bir bale 
getirilmesini ve adlî işlerinin de eskiden olduğu gibi V akfıke
bir kazasında görülmesini.

Kaza haline getirilmesi daha önceden mukarrer bulunan 
Tonya nahiyesinin de bu sene teşkili mutasavver kazalar meya- 
nma alınması, bu mümkün olmadığı takdirde tam teşkilâtlı 
bir hale getirilmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Şalpazarı nahiyesi
nin 7 . X II . 1953 gün ve 4 1945 sayılı Vekiller Heyeti karan 
ile tam teşkilâtlı hale g^etirildiği, adlî işlerinin V akfıkebir’de 
görülmesi hakkındaki isteğin de Adliye Vekâletini ilgilendir
mekte bulunduğu.

Tonya nahiyesinin Altınoluk adı ile kaza haline getirilmesi 
hakkındaki hazırlanan kanun lâyihasının yakında Başvekâlete 
sunulacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istekler hakkın
da, Encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

532 18 . I . lööu

I 1 S!) i l»ı-;jlıiı,| İM'ucar. ( A r t ı ı h d l  h u l â s a s ı  : h'( n f i  u l a , - a l ,

^’ *‘y.a (‘V41KİC. m a h k f n ı ı  ı ( i i h l i f j i i K h  n  s i h â i h l ) .

Müstedi : Kütahya Ağır Ceza Mahkemesinin kendisini keyfi 
olarak mahkûm etmiş bulunduğundan şikâyetle hakkının aran

masını istemektedir.
Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan soruşturma

ya nazaran; ırza tecavüz suçundan dolayı mahkûm edilip işbu 
mahkûmiyet kararı Temyiz Mahkemesi 5 nci Dairesi tarafın
dan da tasdik olunmak suretiyle kesbikatiyet etmiş bulunduğu, 
müşteki İbrahim Uçar’ın iddiası yerinde görülmediğinden vâki 
şikâyetinden dolayı yapılacak muamele bulunmadığı hususun-
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daki düşüncenin vekâletçe de tasvip buyurulduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyet mevzuu hakkında; icabeden ka
nuni muamele ifa olunduğu anlaşıldığından Encümenimirce tâ
yini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

533 18 . I . 1955

Konya
Ağoot/İK

A lıılu ıı i i r i  
B ingöl 

.V. .1/vrs

K i i l  ip 

N. Tük>r
A iyon Ka rah isa r 

N. Knralfnu

(,'a ıık ın
y. Ak inan

rji-zıncan 
7’. Setıoad'

Kast auıonu 
I/. A. M i) hin

S iirc i 
N. liedy,!.

(Arzuhal sayısı : 69)

7’. B. M. .V. Matbaası
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
^ 0 . adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

-^7/47 ;\ı Vakup Sınac;. ( Arzuhal hulâsası : (i^99 sayılı A f
Hava SavuıııiKi İr- Kanun'unun tefsiri suretiyle (jec-
^ibat Kıtası Kıt- »li-) hahlarrnın tdiınımasına dair).
i'iandanı. Müstedi : Cezasının bütün hukuki neticeleriyle birlikte at

fına mütedair olan 6299 sayılı Kanun mucibince, mevkuf ve 
mahpus kaldığı müddete ait yedi aylık maaşiyle uçuş tazmina
tının verilmesi lâzımgelirken, Millî Müdafaa Vekâletince mez
kûr kanuna yanlış mâna verilerek bu baptaki talebinin tervici 
cihetine gidilmediğini beyan ve bahis mevzuu kanunun tefsiri 
suretiyle sözü geçen maaş ve tazminatının tesviyesi hususunun 
karar altına alınmasını talebetmektedir,

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 1574 sayılı 
Kanunun 3969 numaralı Kanunla değiştirilen 3 ncü maddesi 
hükmüne göre müstediye talebettiği maaş ve tazminatın veril
mesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi binnetice, baklandaki hususi 
Af Kanununun şümul derecesinin tefsir yoliyle tâyin ve tesbi- 
tini istemekte ise de Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 15 nci 
iıiaddesi delâletine göre tefsir istemek de mebuslara ve Vekil
ler Heyetine ait olmasına ve esasen encümenimiz her hangi bir 
kanunu tefsir etmek yetkisine sahip bulunmamasına binaen, vâ- 
la talep hakkında bu sebeple muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

534 19 . 1 .1955

J ^'vfik .Seyhan. (Arzuhal hulâsası: Tehaiıt maa-
»79 ( urna Mah. 4. Pı- sı bağlanması hakkında).

'ifH'başı So. X() ]() 
Aydın. Müstedi Hizmet müddetinin yirmi seneyi mütecaviz ol

duğundan bahsile, kendisine de emekli aylığı bağlanmasını is
temektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin gerek 
Aydın Belediyesinde gerekse diğer dairelerde sebkeden 21 se
ne, yedi ay, 8 günden ibaret hizmeti için kendisine Emekli San-



Arzuhal ArzAihal saiıibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

dığınca tazminat olarak 1 566 lira 45 kuruş ödendiği ve bahis 
ınovsuu hi3.net müddetinin maaş bağlanmasına müsait olmama
sı hasebiyle bu baptaki istek baklanda yapılacak bir işlem g’ö- 
rıibmediği bildirilmektedir.

03reğ i düşünüldü : Vekâlet cevabına göre encümenimizce 
bu hususta muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

535 19 . 1 .1955

513/460 Kâzını Kaya.
Çır(,‘ir llaydaı- Cad. 
No. 13.
Fatih - lst{mi)ul.

( Arzuhal hulâsası : Mâlvlvjet <h- 
recesinin yül seltilnu’sine dair).

Müstedi : Durumunun göz önünde tutularak mâlûliyet de
recesinin yükseltilmesini ve maaşının da buna göre tadil olun
masını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin 
iddiasiyle ilgili Askeri Temyiz Mahkemesi ve Devlet Şûrası 
ilamlarının birlikte sunulmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasında bulunan mezkûr ilâm
lar münderecatına nazaran, müstedinin mâlûliyet derecesine 
mütaalhk talep ve dâvası her iki kaza mercii tarafından, bu 
ilâmlarda münderiç sebeplerden dolayı reddedilmiş bulunma
sına göre, aynı hususa ait istek hakkında encümenimizce bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

536 19 . I . 1955

1368/1366 Dağistan Timur 
ar.
Saray Mah. 
Bingöl.

(Arzuhal hulâsası : Arazi i'rril- 
mesi hakUmda).

Müstediler: 1936 - 1937 yıllarında mektep, yol ve saire için 
istimlâk edilen arazileri yerine kendilerine toprak verilmesini 
istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında: Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanunu hükümleri dışında her hangi bir şekilde toprak 
verilmesine imkân olmayıp ancak, müstedilerin bulundukları 
yerde Hâzineye ait boş arazi olduğu ve kendileri de toprağa 
muhtaç çiftçilerden bulundukları takdirde, bu arazinin dağı
tıma tâbi tutuluncaya kadar, Maliye Vekâletinin 693 sayılı 
tamimi dairesinde mumaileyhlere mahallî maliyesince kira ile 
verilebileceği ve buna göre gereğinin yapılarak müstedilere de 
cevaben bilgi verilmesi hususunun Bingöl Valiliğine yazıldığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta tu- 
cümenimi^ce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

537 19 . I . 1955



Arzuhal
No.

Amıhal sahibinin
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7 9 6 2/73 9 1 M u s t a fa  K n ' i ı .
•̂‘̂ 275/12369 M u h t a r .
9941/9254 M a p s in o  kövün;l< “.
9503/8846 ()r.

ICncürneıı kararı ve ne s('hepten v(‘rildiği

( Arzuhdi hulâsası 
n< iadesine dair).

Eski (jörcvi-

Müstedi : Çorum vilâyeti Emniyet kadrosunda 13/20993 ya
ka ve picil numarası ile polis memuru olarak vazife görmekte 
iken, Hicaz’a gitmek için Emniyet dairesine başvuran bâzı kim
selerden fazla pasaport harcı ve pul bedeli aldığı yolunda liir 
isnada mâruz kaldığını, yapılan muhakemesi neticesinde her ne 
kadar üç ay on beş gün hapsine ve o kadar müddet memuri
yetten mahrumiyetino hükmedilmiş ise de esasen isabetsiz olan 
bu hükmün de ahiren meriyet mevkiine konulan 5677 sayılı Ka
nunla ortadan kalkmış olması lâzımgeleceğini ve bu itibarla 
Polis Divanınca meslekten ihracına dair ittihaz edilen inzibati 
mahiyetteki kararın dahi a«ıl cezaya tobean ref’i icabedeceğini 
beyanla, bu dairede muamele ifa. ı̂nı ve eski görevine iadesini 
istemektedir.

Adliye Vekâletinin 9 . 1 .  1954 gün ve Ceza İşleri Umum 
Müdürlüğü 715 sayılı son cevabi yazısında : Müstedinin duru
munun 5677 sayılı Af Kanununun 1 nci mpddssinin .lümulüne 
girdiği ve bu itibarla mahkûmiyetinin istilzam etttiği bütün 
hukuki neticelerin dahi ortadan kalkmış olacağı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : E^ki polis memuru Mustafa Eren’in 
mahkûmiyetini intaceden fiilin mahiyetine, işlendiği tarihe ve 
mumaileyh hakkında Türk Ceca Kanununun 240 ve 80 nci mad
deleri tatbik olunmuş bulunmasına göre, 5677 sayıh Kanunun 
umumi affı tazammun eden 1 nci maddesi gereğince bahİ3 mev
zuu mahkûmiyetin ve Büyük Millet Meclisince ahiren ittihaz 
olunan 1739 sayılı Karara nazaran da me7,kûr mabkûmiyelin 
istilzam sttiği bütün hukuki neticelerin ortadan kalkmış olup 
olmadığının tetkiki kaza merciine ait olduğundan bu husustr 
encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar ta,rihi

538 19. r. 1955

15670/U6?^
f^avavekili.
VerkÖv.

(Arzuhal hulâsası : Yerköy Yar- 
fpçhgının 29 . V III  . lO^O f/ün ve 
51 sayalı kararının kaldınhnası 
hakkında).

Müstedi ; Avukatlık Kanununun 83 ncü maddesinin 3 ncü 
b e n d i mucibince elli lira para cezasiyle mahkûmiyetine dair 
Yerköy Yüksek Dereceli Yargıçlığı tarafından verilen 29 . V III .
1950 gün ve 51 sayıh kararda isabet bulunmadığını beyan ve 
mezkûr kararın kaldınimasını talebetmelîtedir.
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Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin umumi 
vekili bulundu^ kimseler aleyhine dâva kabul etmesi Avukat
lık Kanununun 27 nci maddesine aykın görülerek mezkûr ka
nunun Ö3 ncü maddesinin 3 ncü bendine tevfikan elli lira para 
cezasiyle tecziyesine dair Yerköy yüksek dereceli hâkiminin 
vermiş olduğu 29 . V III . 1950 tarih ve 51 numaralı kararın usu
len katileştiği ve bu gibi kararlar idari ve inzibati mahiyette ol
mak hasebiyle Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 343 ncü 
maddesine göre yazılı emir yoluna gitmeye imkân olmadığı gibi 
sözü geçen Avukatlık Kanununun 109 ncu maddesi gereğince 
Haysiyet Divanına müracaata da cevaz bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Yozgad Ağır Ceza Mahkemesinin evrak 
arasında mevcut 17 . XII . 1951 gün ve 126 sayılı kararına göre 
müstedi Nabi Aktemel’in, Yerköy Yüksek Dereceli Hâkimi ta
rafından ittihaz edilen 29 . VIII . 1950 tarihli ve 51 numaralı 
mezkûr karara mâtûf itirazı varit görülmiyerek reddedilmiş 
bulunmasına ve zikri geçen üst mahkemenin itiraz mercii sıfa- 
tiyle vermiş olduğu bu karar karşısında teşriî murakabe yoliyle 
yapılacak bir muamele görülememesine mebni, müstedinin vâki 
talep ve müracaatının işleme tâbi tutulmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

539 19 . I . 1955

18038/12143 İL Önder ve ar.
Düğmeci Mah. mulı- 
tarı.
(lazianteb.

(Arzuhal hulâsası : Nuri Mehmet- 
paşa ('arnii hakkında).

Müstediler : Gazianteb’deki (Nuri Mehmet Paşa) camiinin 
ibadete tahsisini istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Umum meyanında Gazian- 
teb’de de yapılan tasfiye neticesinde kadro dışına çıkarılıp 2845 
sayılı Kanuna müsteniden kısa bir müddet depo olarak kiraya 
verildikten sonra îcra Vekilleri Heyeti karariyle müzeye tahsis 
edilen ve Maarif Vekâletince büyük ölçüde para ve emek sar- 
fiyle onarılan (Nuri Mehmet Paşa) camiinin yakininde halkın 
mâbet ihtiyacını karşılıyacak durumda iki cami daha mevcut 
olduğu ve vilâyet merkezinde devlete, belediye ve özel idareye 
ait ve müze ittihazına elverişli başka bina da bulunmadığı ve 
bu durum karşısında mezkûr camiin müzeden tahliyesi müm
kün görülemediği ve vilâyetin işarına nazaran da vâki tahliye 
talebinin, mahallen duyulan hakiki bir ihtiyacın ifadesi olma
dığı bildirilmektedir.

Gereği'düşünüldü : Halen müze olarak kullanılan (Nuri 
Mehmet Paşa) camiinin tahliye edilerek tekrar ibadete terk ve 
tahsis olunmasını gerektiren hakiH ve mübrem bir sebebin mev-



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

cut olmadığı Başvekâletin yukarıya alınan cevabından anla
şılmış bulunmasına göre vukubulan talep hakkında encümeni- 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

-  6 -

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

540 19 . I . 1955

13086/12187 Tacettin Berkcr.
Kordelâ So. No. 1, 
Daire O da. 
Boyo{>lu - îslaııhııl.

fArzukal hulâsası : Tenvfiz Mah
kemesi İkinci Hukuk Dairesi Jle- 
yct ind e n s i kay et).

Müstedi : Temyiz Mahkemesi îkinci Hukuk Dairesi Reisi 
Zeki Çakır, âzadan Ali Rıza Yardım, Halil Hilmi Akçal, İsmail 
Hadımlıoğlu ve Cemil Tokuz’un kendisine ait bir işin tetkik 
edilerek karara bağlanması sırasında vazifelerini hakkiyle ifa 
etmediklerinden bahsile, cümlesi hakkında lâzımgelen kanunni 
muamelenin yapılmasını ve neticenin de tarafına bildirilmesini 
istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin iddia ve 
şikâyeti aynen tekrarlandıktan sonra mumaileyhe ait hâdisenin 
mahiyet ve safahatı izah edilmekte ve muhakkik raporuna na
zaran da bu daire heyeti hakkında muamele tâyinine mahal gp- 
rülmediğ:i bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin Temyiz Mahkemesi 2 nci Hu
kuk Dairesi Heyetine mâtuf şikâyetinden dolaja Hâkimler Ka
nununun 102 nci maddesi gereğince Temyiz reislerinden bir za
ta yaptırılan tahkikat sonunda hazırlanan 310 numaralı rapor 
münderecatına nazaran mezkûr şikâyet hakkında encümenimiz- 
ce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

541 19 . I . 1955

10 İ74/ j 7^^^ köyünde.

^''^063/14002^'''” - .

(Arzuhal hulâsası : Mâlûliyet ay
lığı bağlanması hakkında).

Müstedi : Fiilî hizmetini yapmak üzere sağ-lam olarak sevk 
pHilgi Jandarma alayında vazifeden mütevellit bir surette 
malûl kaldığından bahsile, kendisine mâlûliyet aylığı bağlan
masını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin eevabi yazısında : Müstedinin sıhhat 
kurullarınca mütaaddit defalar yaptırılan muayenesi netice
sinde verilen raporlarda münderiç ânzasmın 551 sayılı Ka
nıma bağh emraz cetveline girmediği cihetle kendisine mâlûli
yet aylığı bağlanamadığı ve esasen Şûrayi Devlette bu bapta 
açmı§ olduğu dâvanın da esastan reddedilmiş bulunuduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasında mevcut 30 . VI . 1952
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Arzuhal Arzuhal sehibiııiu
Nü. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

gün ve 2825/2062 sayılı Devlet Şûrası ilâmına nazaran müste- 
dinin vazife malûlü olduğu iddiasiyle ikame etmiş olduğu dâ- 
ve varit görülmiyerek reddedilmiş bulunmasına göre ayni ko
nuya taalluk eden isteğin encümenimizce tekrar incelenmesine 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesinin çok açık ve 
kesin hükmü karşısında imkân bulunmadığından vâki talep 
hakkında bu sebeple muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

542 19 . I . 1955

1(!()4“J lofj'JT S(‘yrct1in (')n('n.
Büyük<lt*r(' T o ih m i  
K arakol X o .  lîl.
İsi a n hul.

( A r z u h a l  I m U ı s u s )  :  T a k s i t l e  a r a 

z i  r c r i h t i c s i  h a k k ı n d a ) .

Müstedi : Ziraat ve hayvancılık yapmak üzere kendisine
10 - 20 sene taksitle arazi verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Taksitle veya penn 
para ile kimseye arazi satılmasına kanunen imkân olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele ifasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

543 19 . 1 . 1955

ir)r)r)4 ' 14r)'J2 l l i d a y o t  D u r a n .  
10370 !r)‘25);i Xe(*atil)(*v ( ’ ad. X o .

o/li.
V o n iso h ir A n k a r a .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  A ğ ı r  j j a r a  c e 

z a s ı n  ı n  a f f ı  h a k k ı n d a ) .

Millî Korunma Kanununa muhalefet etmekten sanık 
Hidayet Duran’m yapılan muhakemesi sonunda (1784) lira 
ağır para cezasiyle mahkûmiyetine dair Ankara Başinci Asliye 
Ceza Mahkemesinden verilen hükmün katileşmesi üzerine adı 
geçen hükümlü tarafından, mahkûm olduğu para cezasının affı 
hakkında vâki olan talep, bâzı sebeplerdon dolayı encümeni
mizce dikkate ahnmış ve keyfiyet, Dahilî Nizamnamenin 54 ncü 
maddesinin son fıkrası mucibince, gereği yapılmak üzere Adli
ye Encümenine bir raporla bildirilmişti.

Ahiren mezkûr ancümen, bu bapla hazırladığı mazbatayı 
encümenimize tevdi etmiş olduğundan, işin gereği görüşülüp 
düşünüldü :

Bahis mevzuu mazbata münderecatına nazaran Adliye En
cümeni, müstedi Hidayet Duran hakkında af talebini mutazam- 
mTT̂ bir kanun ihzarına mahal olmadığını kararlaştırmış bulun-



Arzulml Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

duğıından -bu durum karşısında mezkûr af talebiyle ilgili olarak 
encümenimizce başkaca bir muamele yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  7 —

E’U'ümen kararı ve ne sebepten verildiği

544 19 . 1 . 1955

" ''«IS 'UIMS Ali A.İMİjiiîi ve 
'I'ilki ( ’il'tli<>iııdc.
A c ı ı a v u t k ö v '  - Istan
l)Uİ

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  

( j i n i n  ( l ö r v ı e n h ' r f  

k n i ( l a ) .

:  T i l k i  r i f i l i -  

i ' (  r i h n ‘ ' s i  h a l : -

Müstediler ; Bilâvaris vefat eden Ayşe adındaki bir kadın
dan Vakıflar idaresine intikal eyliyen Tilkili çiftliğinin 65 
göçmen ailesine tevzi edilmek suretiyle köy haline getirilmesini 
istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Müstedilerin iskân hak
kını haiz göçmenlerden olup olmadıklarının ve kendilerine 
verilmesini istedikleri Tilkili çiftliğinin hukuki ve zirai duru
munun tetkik edilerek merkeze bildirilmesi hususunun İstan
bul Valiliğine yazıldığı ve alınacak cevaba göre mahalline 
iktiza eden talimatın verileceği beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

545 19 . I . 1955

Muştan,
Ilashufi 'a k o v ü u d c .  
Viz(-,

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  A r a z i  b o r c u 

n u n  a f f ı  h a k k ı n d a ) .

Müstedi : Kendisine verilen arazinin bedelini ödiyecek du
rumda olmadığını beyanla, bu baptaki borcunun af ve terkini- 
ni istemektedir.

Devlet Veşâletinin cevabi yazısında . Muhtaç zürraa yapı
lan tevziat sırasında kendisine de 24 dekar toprak verilerek 
225 lira borçlandırılmış olan müstedinin bir lasım taksitleri 
ödemiş bulunduğu ve bakiyesinin affı hakkında kanuni bir 
mecburiyet görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Isteğ-in mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele ifasına mahal olma- 
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

546 19 . I . 1955
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

15993/U936 İbrahim Inıor. 
16026/14969 Mermerli Malı.

So. No. 121. 
Adana.

36.

Encümen kararı ve ne sebejiten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Üç parça gay
rim en kul ün tescili hakkinda).

Müstedi : Kendisiyle karısı Fahriye’ye 1341 yılında iskânı 
âdi suretiyle tahsis edilen üç parça gajoimenkulün namlarına 
tescili hususunun sağlanmasını istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Mezkûr gayrimenkulle- 
rin iskân mevzuatına göre tescil edilmesi uygun görülerek 
keyfiyetin Seyhan Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği-düşünüldü : Vekâlet cevabına göre isteğin yerine 
getirilmesi sebepleri istikmal edilmiş olduğundan bu hususta 
encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

547 19 . I . 1955

16051/14990 Recep Yıldırım.
Selâmsız Cad. Kül 
han So. No. 19. 
Üsküdar - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : iskân yar- 
(I nnlan nd a « faydalandı rtlması 
hakkında).

Müstedi : 1948 yılında yurda geldiğini ve şimdiye kadar 
hiçbir iskân yardımı görmediğini beyanla, emsali muhacirler 
gibi kendisinin de bu yardımdan faydalandırılmasını istemekte
dir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Kanunen muayyen 
müddet içinde iskân talebinde bulunmadığı anlaşılan müstedi 
hakkında yapılacak her hangi bir muamele görülemediği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : 2510 sayılı iskân Kanununun 7 nci mad
desinin C fıkrasında gösterilen iki yıllık müddet içinde mercii 
aidine müracaatla iskân talebinde bulunmamış olmasından dola
yı hakkında her hangi bir muamele ifasına imkân görülememek
te olduğu bildirilen müstedinin bu kere vâki isteği hakkında 
encümenimizce de yapılacak bir işlem olmadığına ve mumailey
hin dilerse usulü dairesinde kaza merciine müracaat edebilece- 

.ğine karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

548 19 . I . 1955

16056/14995 Ahmet Bileııer.
Sinanlı köyünden. 
Babaeski.

(Arzuhal hulâsası 
t c rkini hakkın da ).

Borcunun

Müstedi : 4062 sa5nlı Kanun mucibince borcunun af ve ter
kini lâzımgeleceğini beyanla, bu dairede muamele ifası hususu
nun sağlanmasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstediye dört nüfus 
üzerinden verilen 60 dekar arazinin 50 dekarına tekabül eden 
miktarı affa tâbi tutularak bakiye on dekara ait borcun bira-



Arz.uhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı \(> ne sebepten verildiği

kıldığı ve bu miktarın %  6 hesabiyle Iskontosu dahi yapılmış 
olup geri kalan 33 lira 32 kuruş borcun da müstedi tarafından 
ahiren ödendiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

549 . 19 . I . 1955

16062/15000 Ahmet özdil.
Çoban.
Î’aruk Bevin vaııııı- 
<la.
Kdreınit.

(Arzuhal hulâsası : Arazi veril
mesi ve kredi temin edilmesi hak
in nda).

Müstedi : Çiftçi okluğunu, beş nüfustan ibaret ailesi efradı
nın geçimini sağlıyabilmesi için kendisine arazi verilmesi ve 
kredi sağlanması gerektiğini beyanla, bu yolda bir karar veril
mesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin oturmak
ta olduğu Edremit kazasında uygulama yapıldığında durumu
nun tetkik edilerek 4753 sayılı Kanunun 34 ve 35 nci maddele
rine göre arazi almaya hak kazandığı takdirde mezkûr kanunun 
47 nci maddesi uyarınca kendisine kredi verilmesinin mümkün 
olacağı ve keyfiyetin mumaileyhe duyurulmak üzere Balıkesir 
Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

550 19 . I . 1955

16098/15029 Osman lşl)ilen.
Pasaja Mescit Malı. 
No. 16.
Bandırma.

(Arzuhal hulâsası 
m e si hakkında).

iskân edil-

Müstedi : Mâlûl bulunduğunu, yalnız olduğu için şimdiye 
kadar iskân edilmediğini beyanla, bir an evvel iskânı cihetine 
gidilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Gerekli işlemin yapıl
ması ve neticeden kendisine de malûmat verilmesi lüzumunun 
mahalline tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

551 19 . I . 1955
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No.
Ai'zulial îinhibiniıı

adı, soyadı ve adresi

K)117/15052 Ritat
( ’odit Mnh. lUı^dad 
( ’ad. X(i. 4.
Izınit.

İMicünuîU karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
mrsi halil.'nıdn).

İshârı edH-

Müstedi : Kocaeli’nde iskân edilmesini istemektedir.
Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin müretep 

mahalli olan İsparta Vilâyetine döndüğü takdirde iskân yar- 
dımlanndan faydalanabileceği, aksi takdirde 4062 sayılı Kanun 
hükmünün hakkında tatbiki lâzımgeleceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

552 19 . I . 1955

16180/150G5 ( J a r i p  A l d e ı n i r  ve 
aı-.
Masan k ö y ü n d e n . 
N i k s a r .

(Arzuhal hulâsası : Kira ile to]>- 
rak rerihnfsi hakkında).

Müstediler : Kendileri de dâhil olmak üzere, köylerindeki 
17 haneden ibaret muhtaç çiftçilere, toprak komisyonu gelince
ye kadar, boş Hazine arazisinden bir kısmının kira ile verilme
sini istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin köyle
rinde boş Hazine arazisi varsa tevzie tâbi tutuluncaya kadar 
kendilerine kira ile verilmesi hususunun mahalline yazıldığı bil
dirilmektedir.

Gereğfi düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No, Karar tarihi

553 19 . I . 1955

16135/150f)<S Mehmet Esmer.
I )ere köyünden. 
Samsun.

(Arzuhal hulâsası : 
toprağın kendisine 
kında). .

t m ar ettiği 
iadesi hak-

Müstedi : Köy hududu içinde Hâzineye ait başkaca arazi 
bulunduğfu halde, imar ve ihya ederek senelerdenberi işgal ve 
tasarruf etmekte olduğu 17 dönüm toprağ:ır göçmenlere tevzi 
edildiğinden bahsile, bu arazinin tarafına iadesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin iddiasının 
5618 sayılı Kanun ile bu baptaki tamimler dâhilinde incelen
mesi ve hakkının bu kanuna göre tanınmasına imkân görüle 
mezse ve kendisi toprağa muhtaç çiftçilerden ise mezkûr arazi
nin elinden almmıyarak muhacirlere başkaca arâ si tahsis edil-



Arzuhal
No.

Arjjuhal sahibiuiii
adı, soyadı ve adresi
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

'«_|5 4/IOOK4 .Mohmct K ı ı ^ p l z .  
'• ‘ ■'•î/U).U7 l)c^irıiM‘ nrmü M a lı . 

I >(‘n iz li .

1261/l*J5î) Oruç Kavrulmuş. 
öz{?ür Mah. 

17214/1G024 Burdur. 
1^0682/19234

16193/15123 Yusuf Turgut v 
Mou{r(ik köyündo.
M u ş .

mesi lüzumunun mahalline tebliğ olunduğu bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : îsteğin yerine getirilmesi sebepleri Ve

kâletçe istikmal edilmiş olmasına göre bu hususta encümeni- 
mİ2ce muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

554 19 . I . 1855

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  

i n e s i  h a k h m d a ) .

Iskâ:an

Müstedi İstidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı DenLiJı 
merkezinde iskân edilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin mevzuat 
karşısındaki durumunun tetkikiyle icabının yapılması lüzumu
nun mahalline tebliğ olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimızce muamele ifasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

555 19 . I . 1955

( A r z u h a l  h u l â s t ı s ı  

s i  h f i h k ı r ı d a ) .

Iskâv edilmc-

Müstedi : Maişetini temin edecek miktarda arazi, ev ve 
çift hayvanı verilmek suretiyle iskânım istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin kanuni 
süre îtinde iskân talebinde bulunmadığı için hakkında bu ba
kımdan bir işlem yapılmasına imkân olmadığı ancak, 4753 sa
yılı Kanunun şümulü dâhilinde ise icabının bu kanuna göre 
yapılması lüzumunun mahalline bildirildiği beyan olunmakta
dır.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına ve 
müstedinin iskân talebinde ısrar ettiği takdirde usulen kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

556 19 . 1 .1955

o ar (Arzuhal hulâsası : Toprak veril- 
mPHİ hakktnala).

Müstediler : Çiftçilikle bir alâkası ve münasebeti bulunmı- 
yan Celâl Güngör adındaki şahsa, verilmiş olan toprağın geri 
alınarak kendilerine tahsisini istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen Celâl 
Güngör’ün daha evvel yapılan iptal muamelesi aleyhinde Dev-
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Ar/Aihal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sc'bepten verildiği

let Şûrasında açmış olduğu dâva üzerine mezkûr iptale müta- 
allik muamele bozulmuş ve adı geçenin tasarruf hakkı tanınmış 
olduğundan, müstediler tarafından vâki talebin yerine getiril
mesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre 
bu hususta encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

557 19 . 1 .1955

]6215/15145 Mehmet Avşaroğlıı. 
Trfa.

(Arzuhal hulâsası : Kaımd aştır ma 
mnamelcsinde7\ şikâyet).

Müstedi : Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa dayanılarak 
kendi aleyhinde yapılan istimlâk muamelesinde isabet bulunma
dığından ve saireden bahsile, mezkûr muamelenin iptalini iste
mektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununun 20 nci maddesi mucibince istimlâk kararının 
mal sahibine tebliğinden sonra mezkûr kanunun 25 nci madde
sine tevfikan bir ay zarfında itiraz vâki olduğu takdirde keyfi
yetin merkezce tetkik ve ikinci bir karara raptedileceği bildiril
mektedir.

Gereği düşüpüldü : Müstedinin bahis mevzuu kararın ken
disine tebliğinden sonra itiraz hakkını kullanmakta muhtar 
olmak üzere vâki talep ve şikâyeti hakkında encümenimizce 
muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

558 19 . I . 1955

16233/15163 Cemal Boz.
Ulugazi Mah. Bag- 
dad Cad.
Samsun.

{Arzuhal hulâsası 
mesi hakkında) .

Arazi veril-

Müstedi : İşgalinde bulunan Hazine arazisinin, imar ve ihya 
sebebine müsteniden, kendisine verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Belediye hudutları dâ
hilindeki yerlerde, imar ve ihya sebebine dayanılarak bir hak 
ihdasına imkân olmadığı, ancak müstedinin muhtaç çiftçilerden 
olduğu tak(^rde işgalindeki Hazine arazisinin Topraklandırma 
Kanunu hükümleri dairesinde tercihan kendisine verilmesi hu
susunun mahalline yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

559 19 . I . 1955



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

1^)236/15166 Cimşit Çeliker.
Cami 8 0 . No. 86 . 
Torcaıı.

—  13 —

Kncünıoıı kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril
mesi hakkmda).

Müstedi : Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 41 nci mad
desi mucibince Pekeriç köyünden toprak verilmesini istemek
tedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin durumunun 
mezkûr 41 nci madde mucibince tetkik edilerek neticesine göre 
muktazi muamelenin yapılması lüzumunun mahalline yazıldığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili veltâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

560 19 . I . 1955

İ62î)6/15225 Salih Apaydın. 
>7205/16018 Bota Malı.

Ceyhan.

(Arzuhal hulâsası : iskân hakkı
nın tanınmasına dair).

Müstedi : 1927 yılında yurda geldiğini ve şimdiye kadar 
iskân edilmediğini beyanla, iskân haklannın tanınmasını iste
mektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Kanuni müddet için
de iskân talebinde bulunmıyan müstedinin bu baptaki hakkını 
ıskat etmiş bulunduğu cihetle hakkında iskân bakımından ya
pılacak bir işlem görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına ve 
müstedinin talebinde ısrar ettiği takdirde usulen kaza merciine 
müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

561 19 . I . 1955

'®^«ö/ I 5233 Mümin Tozo,-.
-M. Keınalpasja Mah. 
öalık Pazarında.
No. î).
Jznıit.

(Arzuhal hulâsası 
si hakkmda).

Mal verilme-

Müstedi : Şimdiye kadar iskân edilmediğini beyanla, hiç de
ğilse Kavala’da bıraktığı gayrimenkullere mukabil mal veril
mesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Kanuni müddet içinde 
iskân talebinde bulunmıyan ve 4796 sayılı Kati Tasfiye Kanu
nunun sarih hükümleri karşısında metruk malları mukabilinde 
kendisine gayrimenkul verilmesine de imkân görülemiyen dilek
çi hakkında her iki bakımdan yapılacak bir işlem olmadığ:ı bil
dirilmektedir.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
Nü. adı, soyadı ve adresi
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ICncünıen kararı ve ne sebe])ten verildiği

Gereği düşünüldü : İstekle ilĝ ili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına ve 
müstedinin talebinde ısrar ettiği takdirde usulen kaza merciine 
müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarih-

562 19 . I . 1955

1630Î)/15236 H ü s e y i n  (îjn nK'han 
ve ar.
Salkofja kciyiinden. 
( V)ruın.

( A r z u h a l  h u l â m s }  :  A r a z i  i s f i h -  

l > a l , l t t n n n t  a r t t n i n ı a s ı  h a k k ı n d a ) .

Müstediler : Ardahan muhaciri olduklarını ve kendilerine 
verilen toprakların maişetlerini temin etmediğini beyanla, bu 
arazinin yeter dereceye çıkarılmasını istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : isteğin incelenerek 
Toprak Kanunu hükümleri dairesinde icabının yapılması lüzu
munun mahalline yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

563 19 . I . 1955

lG3r)‘i / 15275 M ehm et A l i  K a m u s.
O r h a n i v » ‘ - (iirt 'sun.

( A r z u h a l  h u l â s a s : ı  :  l i a h c f  v e r i l 

m e s i  h a k k ı n d a ) .

Müstedi ; Hâzineye ait 24 dönüm fındık bahçesinin borçlan
ma yoliyle kendisine verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Toprak* Kanunu hü
kümlerine göre devlet topraklarının her hangi bir suretle satıl
masına veya her hangi bir kimseye münferiden verilmesine im
kân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele ifasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

564 19 . I . 1955

16 3 7 6 /15 2 9 8  .Mehmet T ü r k m o n .
K a y a c ı k  k ö y ü n d e n . 
B a n d ı r m a .

(Arzuhal hnlâsası 
))icsi hakkında).

tsk{an edil-

Müstedi : Evli olduğunu beyanla, babasından ayn olarak is
kân edilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Bu gibi isteklerin an
cak müsait tahsisat sağlandığında nazara alınabileceği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Taleple ilgili vekâlet cevabına göre bu



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

hususta encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karai' No, Karar tarihi

565 19 . I . 1955

l6394/ir)815 Molınıot K a h r a m a n .
S iitlü po N o .  58 b a k 
kal H a k k ı  y a n n u l a .  
K y ü p  - İs tan b ul.

( A r z u h a l  h u l â a a s ı  

n n  h a k k ı n d a ) ■

A r a z i  ( l a f p i ı -

Müstedi : Celâl, Abbas ve Davut Şahin adındaki şahısların 
fuzulen işgal etmekte oldukları arazinin komisyonca dağıtım ı 
tâbi tutulmak istenmediğini beyanla, bu arazinin de tevzi etti
rilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin oevabi yazıssında : Adları geçen Oelâl, 
Abbas ve şahın’in bahis mevzuu araziye tapu ile mutasarrıf 
oldukları ve fakat beş bin dönüme yakın meranın kültüre elve
rişli kısmının muhtaç çiftçilere dağıtılmasına çalışıldığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü ; İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

566 19 . I . 1955

01/1.5.S22 Ihrahinı özden .
i^ivaslı nahiyosiıu U' 
-Merkez kövündc'. 
Tfjak.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  

ı s l a h ı  h a k k ı n d a ) .

Durum tnnıtı

Müstedi ; Teknik Ziraat Okulu mezunu olduğunu, arazisi 
bulunmadığından ailesi efradını artık geçindiremez bir hale 
geldiğini beyanla, durumunun düzeltilmesi esbabının istikmali- 
ni rica etmektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : 4486 sajnlı Kanunun
11 nci maddesi gereğince kendisine arazi verilmesi için müste- 
dinin bir beyanname ile kaza kaymakamlığına müracaat etmesi 
zaruri olduğu ve ancak lüzumlu evrakı müsbitenin tamamlan
masından sonra kanuni imkânlar dâhilinde toprak hakkının 
verileceği bildirilmetedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

567 19 . I . 1955
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Arzuluıl

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

16426/]5342 llyas Akın.
U>:ımtarla köyünde. 
Büyükderbent - 
Kooaoli.

EneüıncMi karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Kansının 
hakkının zıyaa uğraUlmamasına 
dair).

Müstedi : Karısı Sebile’nin kardeşlerinden Hüseyin’in di
ğerlerine muhassas mallara tasarruf edebileceğinin iskân idare
since kabul edilmiş olduğunu beyanla, karısının hakkının zıyaa 
uğratılma masını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında :*Adı geçen Hüseyin’in 
Hâzineye ait arsa üzerine inşa ettiği evin kendi namına tescili 
için müracaatta bulunduğu, müstedinin karısı ile bunun diğer 
kardeşlerinin müddeti içinde iskân talebetmedikleri cihetle bu 
baptaki haklarını zayi etmiş olduklan ve bu itibarla bunlar 
hakkında yapılacak bir işlem görülemediği bildirilmekteidr.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabnia göre bu 
hususta encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına ve 
alâkahların kaza merciine müracaatta muhtariyetlerine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

568 19 . I . 1955

16433/15346 Sadık Sözbir.
Saraelar ('ad. Pos
tane karfjısında Ö z i ş  
kundura ovi.
Kdirno.

(Arzuhal hulâsası : Ev ve 
kân verilmişi hahknıda).

dük-

Müstedi : 1934 yıhnda Romanya’dan yurda geldiğini ve 
şimdiye kadar iskân görmediğini beyanla, kendisine vilâyet 
merkezinden ev ve dükkân verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : 2510 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin C fıkrasında yazılı iki senelik müddet için
de iskâni için bir talepte bulunmamış olan müstedinin artık 
iskânına kanunen imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına ve 
müstedinin talebinde ısrar ettiği takdirde usulen kaza merciine 
müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

569 19 . I . 1955

16457/15363 Mustafa Altay.
Pelitlibağ Mah. 
rznnolıık So. No. 
!>nizli.

IS.

(Arzuhal hulâsası 
tnesi hakkında).

Iskîan edil-

Müstedi : Bulgaristan göçmenlerinden olduğunu beyanla, 
bir an evvel iskân edilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin iskân mev
zuatı karşısındaki durumunun tahkik ye tetkikiyle gerekli işle
min müstacelen yapılması lüzumunun mahalline bildirildiği be
yan olunmaktadır.



Arzulıal Arzuhal sahibinin
No. ad I, soyadı ve adresi
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Encümen İcaran ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

570 19 . 1 . 195Ö

^ ‘̂i'76/15.37^ Köy nıulıtan ar.
Alusikanlı köyünde, 
fslahiyo.

^0/lo382 Ilüsoyin Durmaz. 
Kaplanlai’ Malı. 
No. II.
Denizli.

20!)75fl94gU Y ^™ ''
431/49<, ■ 7 ’ * " "  '"onealık 

■■ ‘'lalı. Şadırh So. 
No. 8.
^̂ J'zurnm.

(Arzuhal hulâsasj 
hakkında).

Köy merası

Müstediler : Şimdiye kadar mera olarak kullandıklan arazi
nin köylerine tahsisini istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : İslahiye İmzasına ye
niden toprak komisyonu gönderildiği zaman müstedilerin bu 
komisyona usulü dairesinde müracaatları gerekeceği ve keyfi
yetin kendilerine de tebliğ ettirildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele ifasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

671 19 . 1 .1955

(Arzuhal hulâsası : Münferit ola
rak iskânı halikında).

Müstedi : Aynı göçmen kâğıdında kayıtlı bulunan Haşan 
Durmaz’dan ayn olarak iskânını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin durumu
nun tetkikiyle muktezasının bir an evvel yapılması lüzumunun 
mahalline yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

672 19 . 1 .1955

(Arzuhal, hulâsası : Maaş bağlan
ması ve ikramiye verilmesi hak
kında ).

Müstedi : Mayıs 1938 de vefat eden kocası 3 ncü dereceden 
harb mâlûlü er Fazıl’dan kendisine aylık bağlanmasını ve beş 
misli tütün ikramiyesi verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
eşi Fazıl’ın ölümü tarihinde meriyette bulunan 1683 sayılı Ka
nunda harb mâlûlü olan erlerin yetimlerine maaş bağlanacağı
na dair bir madde bulunmadığından kendisine aylık bağlana-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

madiği ve 1 . I . 1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı Ka
nundan da, bu kanunun muvakkat 76 ncı maddesi gereğince 
istifade ettirilemediği, her ne kadar plen harb malûlü erlerin 
yetimlerine bir defaya mahsus olmak üzere beş misli tütün ik
ramiyesi verilmesi 4381 sayılı Kanunla kabul edilmiş ise de 
mezkûr kanun 21 . I . 1943 tarihinde yürürlüğe girdiği ve adı 
geçen Fazıl’m vefatı ise bu meriyet tarihinden önce vukubul- 
duğu için, eşi Fehime’nin bu kanundan da faydalandınlamamış 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstediye yetim aylığı bağlanabilme
si ve tütün ikramiyesinin de verilebilmesi, aynı durumda olan- 
lan istihdaf eden ya yeni bir kanunun tedvini yahut mevcut 
kanunların bu dairede tâdili halinde mümkün ve caiz olabile
ceğine ve bahsedilen tedvin veya tâdil icra edilinceye kadar, 
vekâlet cevabında da beyan edildiği gibi, kendisine maaş tahsi
sine ve tütün ikramiyesi verilmesine, mer’i mevzuatın makable 
şâmil olmıyan hükümleri gereğince imkân görülememesine bi
naen, vâki talep hakkında bu sebeplerden dolayı encümenimizce 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

573 19 . 1 .1955

165n/L'5109 Ahmet Demirkan ve 
ar.
Değirmendcro - 
İskenderun.

{A rz u h a l  Indâsas!) 
inesi h(ik}{i>uhı).

Topvdl:

Müstediler : Köylerinde dağıtıma tâbi toprak bulunmadı
ğından bahsile, Hatay vilâyeti dâhilinde topraklandırılmasıni 
istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin köyle
rinde filhakika dağıtıma tâbi toprak yoksa mücavir bölgelerde 
ihtiyaçtan artan arazinin 4753 sayılı Kanuûun 41 nci maddesi 
mucibince kendilerine verilmesi hususunun mahalline yazıldığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstediler hakkında ne yolda muamele 
ifası icabedeceğine mütedair bulunan vekâlet cevabına göre bu 
bapta encümenimizce bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

574 19-. I . 1955

16521/15419 Salih Altuntaş ve 
ar.
Yeniçubuk köyünde. 
Şarkışla.

(Arzuhal hulâsası : îslân ıjoliyl^ 
tahsis ediUn tarlalar hahlunda).

Müstediler: 1936 yılından 1945 yıhna ka.dar Şarkışla kaza
sının Yeniçubuk kö3âine iskân edilen Romanya ve Bulgaristan 
muhacirlerinden olduklarını, bu köyde kendilerine tahsis edilen 
bir kısım tarlalann istihkaklarından çok az olduğu gibi tapu



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
ad], soyadı ve adresi

senetleri verilmiş olmasına rağmen şimdiye kadar mahallen de 
teslim edilmediğini, bu hususta gerek İskân İdaresine gerekse 
Toprak Komisyonuna vâki müracaatlarının bir semere verme
diğini ve bir kısım tarlaların da namlanna henüz tapuya bağ
lanmadığını ve bâzı tarlaların ise ziraate elverişli bulunmadı- 
ğını beyanla, gereğinin müstacelen yapılmasını istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Istihkaîan fazla ol 
duğu tesbit edilen tarlaların bu sebeple tescili cihetine gidil
mediği, noksan ve ziraate gayrisalih oldukları iddia edilen 
tarlaların ise tamam ve ekilmeye elverişli olduğunun anlaşıl
dığı ve bir kısım tarlalar hakkında da iskân yerinin terk edil
miş olması münasebethiyle 4062 sayılı Kanun hükmünün uy- 
landığı ve bidayette mahallen teslim edilememesi hasebiyle fil- 
hal yerleri bulunamıyan tarlalara mukabil olarak da istihkak 
sahiplerine yeniden toprak verilmesi hususunun sağlandığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına ve 
müstedilerin icabında kaza merciine de müracaat edebilecek
lerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

575 19 . I . 1955

‘Süleyman Alaçam.
1'>--'!I/15426 Kr.„Külüs Jandnr- 

ma Karakol Komu
tanlığı eliyle Kar
sa vran köyü imamı. 
Tarsus.

( A r z u h a l  h u l â s a . s ı  :  ( I t n / r i n ı e n l n d  

v e r i l m e s i  h a h  k ı m U t ) .

Müstedi : Mübadil muhacir olarak İstanbul nüfusuna ka
yıtlı bulunduğunu ve memleketi olan Kozana’ya bağlı Hacı 
Ömerli köyünde bıraktığı mallara karşılık şimdiye kadar bir 
şey alamadığını beyanla, bu mallar mukabilinde kendisine gay
rimenkul verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında ; Kanuni müddet için
de iskân talebinde bulunmadığı gibi mürettep yerinden de ken
diliğinden ayrılan ve bu suretle hakkını kaybeden müstedinin 
iskân mevzuatı bakımından bir muameleye tâbi tutulması 
mümkün olmamakla beraber 4797 sayılı Katî Tasfiye Kanunu
nun kesin hükümleri karşısında memleketindeki metrukâtı mu
kabilinde teffiz yoliyle kendisine gayrimenkul verilmesine de 
artık imkân kalmamış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait ol
duğundan bu hususta encümenimizce muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

576 19 . 1 .1955
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16531/15428 İsmail Kendirli vt 
Bekir Akın.
Ovacık köyünden. 
Niğde.

Arzuhal Arzuhal sahibinijı
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Arazilerinin 
dağıtıma tâbi fufnhnanutsı hak
kında).

Müstediler : Tapu ile sahibi bulundukları arazinin toprak 
komisyonunca dağıtıma tâbi tutularak kanunen hak sahibi ol- 
mıyanlara tevzi edildiğinden bahsile, gereğinin yapılmasını is
temektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyet konusunun 
incelenerek bir yanlışlığa ve hak ziyama meydan verilmemesi 
ve haksız tevzi yapıldığı iddiası varit ise bu hususta da kanuni 
iktizasının ifasiyle beraber neticesinden müstedilere dahi bilgi 
verilmesi lüzumunun mahalline yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına ve 
dilekçilerin icabında kaza merciine de müracaat edebilecekle
rine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

577 19 . 1 .1955

16582/15429 İsmail Kendirli.'
Ovacık köyünden. 
Niğde.

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril
mesi hakkında).

Müstedı : Toprak Komisyonunca hak sahibi olmıyanlara 
arazi verildiği halde, askerde bulunan oğlunun bekârlığı ve ken
disinin de arazi sattığı ileri sürülerek topraklandırılmadıği)iı 
beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cebi yazısında : Durumun 5618 sayüı 
Kanunla tadil edilen 34 nqfü maddesinin son fıkrası mucibince 
incelenerek gereken işlemin yapılması ve hak sahibi olmıyan- 
lara arazi verildiği iddiasının da tetkik edilip neticesinden 
müstediye de bileği verilmesi lüzumunun mahalline yazıldığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin nihai muameleye karşı ait 
olduğu merci nezdinde itiraz hakkı mevcut olmasına göre, sözü 
geçen muamele aleyhinde neticelendiği takdirde, mezkûr mer
cie müracaatta muhtar olmak üzere vâki talebi hakkında en- 
cümenimizce muamele ifasına mahal bulunmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

578 19 . I . 1955

16543/15439 Müı-sel Bü\iik.
Burnaz köyü muh
tarı.
Hınıs,

(Arzuhal hulâsası : Zilyed hulun- 
dukları tapraklann kendilerine 
(erki hakkında).

Müstedi : Kendisine ve 32 hane halkına iskân yoliyle veril
miş olan toprakların yeniden tesbit ve tevzie tâbi tuttulmakta
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olduğundan bahsile, halen zilyed bulundukları bu toprakların 
kendilerine iskân hakkı olarak terk edilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu toprak
ların temliki yapılmamış olduğu cihetle 4753 sayıh Kanunun 
64 ncü maddesi mucibince artık iskân yoliyle temhk ve tesci
line imkân kalmamış bulunduğn ancak, ellerindeki arazinin 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümleri dairesinde müstedi 
ve emsali namlarına borçlanma suretiyle temlik ve tescil oluna
bileceğinin anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin iskân hakkına karşılık ol
mak üzere kendi ve diğer 32 hane halkı namına tescilini istedi
ği arazinin bu suretle muameleye tâbi tutulmasına imkân olma
dığı Vekâlet cevabında tebarüz ettirilmiş bulunmasına ve bu 
cevap alâkalıları tatmin etmediği takdirde vâki talebin dâva 
şeklinde kaza merciine karşı dermeyanı mümkün ve caiz olma
sına göre bu bapta encümenimizce muamele ifasına mahal bu
lunmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

579 19 . 1 . 1955

Niyazi « ..rt , 
Vloaıı k()yiiıi(]cıı. 

TfTf’aıı.

(Arzuhal hulâsasi : Toprak ko
yu isyov u m u a m e leşin (U n şikânct).

Müstedi : Satınaldığı hisseli arazinin bedelini ödeyemiye- 
rek bunu sahibine iade ettiği halde, toprak komisyonunca, ara
zisini satmış olduğu ileri sürülerek topraklandırılmamakta ol
duğundan bahsile, kendisine de emsalleri gibi toprak verilmesi 
hususunun sağlanmasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında ; Müstedinin durumu
nun Çiftçiyi Topraklandıma Kanununun 34 ncü maddesi esas
ları dairesinde incelenerek gereğinin yapılması lüzumunun ma
halline yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin nihai muamele aleyhine iti
raz hakkı mevcut olmasına göre bu hususta encümenimizce bir 
işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

580 19 . 1 . 1955

1 *̂541)/1544r II
f̂îisaıı Siilef̂ .
'̂̂ uiı uliyij ^lah. (iaz-

hane So. No. 20.

BaiKİırma.

( A  r z u l ı a H ı  u l â s a s ı  

.si h a k k u K İ a ) .

tshâv nliİDn

Müstedi : Ailesi efradiyle birhkte 1951 yılında yurda gel- 
diği halde şimdiye kadar iskân edihnediğini beyanla, bir an 

'evvel iskânı hususunun sağlanmasını istemektedir.
Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : îcabeden muamelenin
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yapılması ve neticeden müstediye de bilgi verilmesi lüzumunun 
mahalline yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

581 19 . 1 .1955

16550/]r)44r) :\lirse A k s o y .
S a nıika le  k ö yü n dı*. 
T o i ’tuııı - K r z ıı r u ıı ı .

(Arzuhal hulâaası : Arazi veril- 
)ii('si hakkında).

Müstedi : 551 sayılı Kanun gereğince terfih zammı olarak 
200 liralık arazi verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bu baptaki talebin 
ahiren yerine getirilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan bu hususta encümenimizce muamele ifasma 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

582 19 . I . 1955

H)r),^)9/ir)45r) M u s t a f a  Sei'.
B a la t  K a r a n l ı k k a p ı  
N o .  4.
İ s t a n b u l .

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril
mesi hakkında).

Müstedi : Kütahya veya İstanbul’dan toprak verilmesini 
istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin kanurfen 
hak sahibi kimselerden ise oturduğu yerde veya o bölgede da
ğıtıma başlandığı zaman vazifeli Toprak Komisyonuna müra
caatı icabedeceğinin kendisine anlatılması lüzumunun mahalline 
yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele ifasma mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

583 19 . I . 1955

K i f ) ? ! / 15466 A l i  O s m a n  D e m i r .
K z i n e p a z a r  nalıiyc- 

sinin k i iy ü n d c .
A n ı a s v a .

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril
mesi hakkında).

Müstedi : Toprağa muhtaç çiftçilerden olduğunu beyanla, 
kendisine de emsalleri gibi arazi verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin yetkili 
Toprak Komisyonuna müracaat ettirilmesi lüzumunun mahalline 
yazıldığı bildirilmektedir.
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Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

584 19 . I . 1955

1 6 5 9 7/15 49 0  İ\I. A l i  T u r a n  ve ar.
b'otinos köyünd(' 
Çaykara - T)‘a])zon.

(Arzuhal hulâsası : Başka yerde 
iskfnı gören bâzı kimselerin eski 
gayrim enkulleriyle olan alâkala
rının kesilmesi hakkında).

Müstediler : Kardeşleri Abdülvahap Turhan, Abdürrahman 
Turhan ile Aziz Görgün’ün Of seylâpzedesi sıfatiyle köylerinde
ki arazilerini bir taahhüt senedi mukabilinde hâzineye terk 
edip Bayburt kazasında iskân edildikleri halde taahhütleri ge
reğince köyde bıraktıkları gayrimenkullerin ka3atlan iptal 

.edilmemiş olmasından dolayı bu gayrimenkullere tesahübettik- 
lerini ve kendi işgal ve tasarrufları altında bulunan bu malla
rın taraflarından imar ve ihya edilmiş olduğunu beyanla, adı 
geçenlerin eski gayrimenkulleriyle olan alâkalarmın kesilmesini 
istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Hâzinenin gıyabın
da tanzim edilmiş olan mezkûr taahhüt senedinin hâzineye bir 
hak bahşetmiyeceği ve esasen senedi tanzim ettirenlerin Bay
burt’ta iskân edilmeleri hususunun da böyle bir şarta muallâk 
bulunmadığı cihetle gerek dâva yoliyle vâki müdahaleden ge
rekse haricen yapılan takipten sarfınazar edilmesi Maliye Ve
kâletinden bildirilmiş olduğundan müstedilerin talepleri hak
kında yapılacak bir işlem bulunmadığı beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : İskân karşılığında hâzineye terki ta
ahhüt olunan gayrimenkullerin taahhüt veçhile muameleye tâ
bi tutulması hakkında açılan dâvanın mahkemece reddedilmiş 
olduğu evrak münderecatından anlaşılmasına ve vekâletin yu
karıya alınan cevabına göre müstedilerin istekleri hakkında 
encümenimizce bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

585 19 . 1 .1955

1 0 e ir ,/ |r ,r ,0 3  Abdullal, Sa.-.kava
ar.

5. So. Berber Tevfik 
Çakmak eliyle. 
Rrzinean.

(A rzuhal hulâsası 
mesi hakkında).

Toprak veril-

Müstediler : Revan mültecilerinden olduklarını beyanla, 
kendilerine de emsâlleri gibi arazi verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin köyle
rinde dağıtıma başlandığı zaman durumlarının incelenerek ica-
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bınm yapılması hususunun mahalline yazıldığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
bapta encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

586 19 . 1 .1955

16619/15507 Ahmet Eken ve ar.
Kepçelide Berber 
Veli eliyle İş Hanı 
köylü.
Siva.s.

(Arzuhal hulâsası : Harman yeri 
hakJnnda).

Müstediler : işgallerinde bulunan harman yerinin Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununa tevfikan kendilerine verilmesini 
istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilere mezkûr 
kanuna tevfikan ayrıca harman yeri de verilmesine imkân bu
lunmadığından kendilerinin bu yeri köy şahsiyeti hükmiyesin- 
den veya Hâzineden satın almalan lâzımgeleceği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele ifasma mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

587 19 . I . 1955

16634/15519 Ali Sümerden.
Mensucat Fabrikası 
Gıda dağıtma me
muru.
Hereke.

(Arzuhal hulâsası : IsJiân yerin
deki gayrimenkulifrin kendisine 
teslimi h akkında).

Müstedi : İskân edildikleri köyün gerek istilâsı tarihin
de gerekse düşmandan istirdadı zamanında çok küçük olduğu 
için hakkını arayamadığını ileri sürerek, mübadil sıfatiyle ev
velce babasına verilen gayrimenkullerin, bunun vefatı hasebiy
le kendisine teslimini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin babasının 
1340 tarihinde iskân yerinde bulunmadığı ve 885 sayılı Kanu
nun tâyin etiği iki yıl zarfında da müracaat etmediği için ken
disinin ve emsali göçmenlerin iskân kaydından düşülerek bun
lara evvelce verilen ga3rrimenkullerin başkalarına temlik olun
duğu ve müstedinin bu mevzudaki dâvasının da Devlet Şûrasın- 
ca reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasında mevcut Devlet Şûrası 
ilâmına göre dâva tarihinde müstedi hakkında tesis edilmiş ida
ri bir muamele mevcut olmamasından dolayı mezkûr dâva ret 
olunarak dâvacı, merciine müracaattan sonra yeniden dâva aç
makta muhtar bırakılmış olmasına ve sonradan vâki müracaat 
üzerine teessüs eden muamele yeni bir dâva mevzuu ittihaz
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olunabileceğine binaen, müstedinin idari kaza merciine tekrar 
müracaatta serbest olmak üzere vâki talebi hakkında encüme* 
nimizce bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

588 19 . I . 1955

1 6 6 4 1 / 1 5 5 2 G  Ism o t Y a l a z a .  
2 1 4 8 2 / 1 9 9 7 3  Murtçukuru köyün

de.
KaraisalI.

(Arzuhal hulâsası 
si hakkında).

îskân edilme-

Müstedi : İskânına imkân bulunmadığı yolundaki muamele
nin kanuni isabetten mahrum bulunduğunu beyanla, bir an ev
vel iskân edilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin elinde bu
lunan karnenin, ileride iskân edileceğine dair bir kaydı ihtiva 
etmediği gibi, kendisinin kanuni müddet içinde iskân talebinde 
bulunduğu da anlaşılamadığı ve bu itibarla hakkında iskân ba
kımından muamele ifasına imkân görülmediği, ancak toprağa 
muhtaç çiftçilerden ise 4753 sayılı Kanun hükümlerine tâbi tu
tulabileceğinin mahalline yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
bir hususla ilg;ili istek hakkında encümenimizce muamele ifası
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

589 19 . I . 1955

‘̂ 6 /1553x Fehmi (TÜnaydııı.
Noci{)])cy Cad. Ka
radeniz Bakkaliyesi 
Osman özdemir 
eliyle.
Samsun.

(Arzuhal hulâsası 
ğı hakkında).

Köy fundalı-

Müstedi : Köy hudutlan içindeki fundalık arazinin nüfuz
lu şahıslar tarafından açılmak suretiyle işgal edildiğini ve bu 
yüzden topraksız kaldığını beyanla, gereğinin yapılmasını iste
mektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : tddia konusunun in
celenerek gerekli işlemin yapılması lüzumunun mahalline yazıl
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

590 19 . 1 .1955
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16647/15532 jMuhittin Yılmaz. 
16652/15537 floruvan llasköydc. 

Ardalıan.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı. soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Arazi verilme
si hakkında).

Müstedi : Araziye muhtaç çiftçilerden olduğunu beyanla, 
kendisine de emsalleri gibi toprak verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Ardahan’da Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununun tatbikine başlanıncaya kadar, 
müstedinin oturduğu yerde boş hazine arazisi bulunduğu ve 
kendisi de muhtaç çiftçilerden olduğu takdirde mumaileyhe, ki
ra ile toprak verilmesi hususunun mahalline yazıldığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
bapta encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

591 19 . 1 .1955

16649/15534 Abdullah 'rarlıaıı. 
Kunduı*ac-ı.
Cnye.

(Arzuhal hulâsası 
halckında).

FjV verilmesi

Müstedi : Birinci Umumi Harbde düşman tarafından tahribe- 
dilen evlerine mukabil ev verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Harikzedelik sıfatı 
ve bu sıfatla kanuni müddet içinde evrakı müsbitesiyle birlik
te müracaatta bulunduğu anlaşılamıyan müstedi ve ailesi ef
radı hakkında yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına ve 
müstedinin talebinde ısrar ettiği takdirde usulen kaza mercii
ne müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

592 19 . 1 .1955

16659/15544 Şerif Ali Demir. 
19175/17847 Mordıığan nahiyosi 

K yİ en hoca köy ü ıı d e. 
Karaburun.

{Arzuhal hulâsası : Toprak veril
mesi hakkında).

Müstedi : İskân yoliyle verilen topraklann sonradan gen 
alındığından bahsile, yeniden toprak verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstediye daha evvel 
iskân yoliyle toprak verildiğine dair bir kayda rastlanmadığı 
ve Mehmet Ekrem adında bir şahıs tarafından satınalınıp müs
tediye kiralanan gayrimenkul hakkındaki ihtilâfın da mahke
meye intikal etmiş bulunduğu ve bu vaziyet karşısında müş- 
tedi hakkında iskân yoliyle ve idareten yapılacak bir işlem 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekalet cevabına göre bu
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hususta encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına ve 
müstedinin talebinde İsrar ettiği takdirde usulüne tevfikan 
kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

593 19 . I . 1955

İH325/17051 Mehmet Onartın.
Münakalât Vekâleti 
Liman ve Deniz İs
leri Basjkanlıpındn 
ınemııı-.
Ankjıra.

(Arzuhal hulâsası : Maaş duru- 
nıunuii ıslahına müh dair ihhnın 
iyi fazı halihnula).

Müstedi : 17 . IX . 1950 tarihinden itibaren 11 nci derece 
maaşını alması icabedeceği yolundaki mahkeme ilâmının aynen 
infazını ve maaş farklarının da ödenmesini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : 5616 sayılı Ka
nunun 7' nci maddesi mucibince müstedinin aylığının 29 . III . 
1952 tarihinde otuz liraya çıkarıldığı, Devlet Demiryolları 
aleyhine istihal ettiği ilâmın vekâlete sirayeti bahis mevzuu 
olamıyacağı ve esasen Devlet Şûrasının bu konuya taallûk 
eden dâvayı tetkik ederek diıeKçi aleyhinde karara bağlanmış 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasında mevcut 12 . IX . 1952 
gün ve 2266/1668 sayıh Devlet Ş^ası 5 nci Daire ilâmına na
zaran müstedinin Büyük Millet Meclisine vâki müracaat ve 
şikâyetine mevzu ittihaz ettiği her iki husus, bu daire tarafın
dan karara bağlanmış olduğundan. Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
muzun 54 ncü maddesi mucibince ayni hususlar hakkında en
cümenimizce muamele ifasına mahal bulunmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

594 19 . I . 1955

’ ^417/17141 f^eı-if V. Kısakürek
ve ar.
Ktibank l^nnımi Ka
tibi.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Osmanh lian- 
kasında geçen hizıtu tleriyıiıı borv- 
I tındırıl ması hakkında).

Müstediler : Osmanh Bankasının da özel kanunlarla kurul
muş olan bankalar arasında bulunduğunu beyanla, bu bankada 
geçen hizmetlerinin 5434 sayıh Kanun hükümlerine göre borç
landırılması hususunda bir karar ittihazını istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında ezcümle : Tesisi bir 
mukaveleye müstenit olan Osmanlı Bankasının Emekli Sandığı 
Kanununun istihdaf ettiği hususi kanunlarla kurulmuş banka
lar arasında sayılmasına kanunen imkân olamıyacağına ve bu 
bankada geçen hizmetin borçlanmaya tâbi olduğu hakkında ay
rıca bir sarahat da mevcut bulunmamasına binaen vâki talebin 
is’afı cihetine gidilemiyeceği ve esasen bu konuda açılan dâva
nın Devlet Şûrası 5 nci Dairesince ayni mucip sebeplere daya
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nılarak ittifakla reddedilmiş bulunduğu gibi, sözü edilen ban
kada geçen hizmetlerin borçlanma suretiyle emekliliğe esas hiz
metlere eklenmesi hususunda bir Mebus tarafından yapılmış 
olan kanun teklifinin de Büyük Millet Meclisinin ilgili komis
yonunca şayanı kabul görülmemiş ve bu kabul tarzının Umumi 
Heyetçe de tasvip buyurulmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Cildi sani düsturun 976 - 983 sayfaların
da münderiç olan Osmanh Bankası hakkmdaki imtiyaznamenin 
hususi bir kanun mahiyetinde olmayıp bir mukavelename oldu
ğu ve bu mukavelenin temdidi hakkmdaki muahhar tarihli 
kanunlarda da mezkûr mukavelenameye böyle bir mahiyet iza
fe edilmemiş bulunduğu cihetle sözü geçen bankanın hususi ka
nunlarla kurulmuş bankalardan addine ve binaenaleyh bu ban
kada geçen hizmetlerin 5434 sayılı Kanun hükümleri dairesin
de borçlanmaya tâbi tutulmasına imkân olmadığından bu bap
taki dâvanın reddine Devlet Şûrasının dâva dairelerinden biri 
olan beşinci Dairece karar verilmiş ve bu daire de kanunen 
mahkeme sıfat ve salâhiyetini haiz olduğundan kararları Teş
kilâtı Esasiye Kanunumuzun 54 ncü maddesinin kesin ve mut
lak ibaresi karşısında her türlü müdahale ve taarruzdan ma
sun tutulmuş olmasına göre, idari bir dâvaya mevzuu ittihaz 
ve merciince de yazıh şekilde karara bağlanmış olan bir husu
sun teşriî murakabe yoliyle de olsa tekrar incelenmesine kanu
nen mesağ ve cevaz bulunmadığından ve bu baptaki kanun 
teklifinin Umumi Heyetçe de reddedilmiş olduğu anlaşıldığın
dan vâki talep hakkında zikredilen sebeplerden dolayı encüme- 
nimizce muamele ifasına mahal bulunmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

595 19 . 1 .1955

18503/17226 Mustafa Uğurlu.
Alipaşa Mah. Gü
müş j\Iasar So. No. 
35.
Erzurum.

(Arzuhal hulâsası : Emekli ayhfjı 
bağlanması hahkmda).

Müstedi : 812 sayılı Kanunun yürürlükte bulunduğu sırada 
10 sene hizmet ettiğinden bahsile, kendisine bu kanuna göre 
emekli aylığı bağlanmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 21 Mart 1327 tari
hinde jandarmaya girip başçavuşluğa kadar jrükseldikten son
ra, 6 Kasım 1935 tarihinde terhis edilmiş olan müstediye, o za
man yürürlükte bulunan 1861 sayılı Jandarma Eratı Kanunu
nun muvakkat dördüncü maddesi gereğince 500 lira mükâfat 
verildiği ve başkaca bir hakkı kalmamış olduğu ve mezkûr 1861 
sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle ilga edilmiş olan 812 sayılı 
Kanuna göre emekli aylığı bağlanamıyacağı kendisine tebliğ 
edilmesi üzerine mumaileyh Jandarma Umum Kumandanhğı 
aleyhine Devlet Şûrasına müracaatla dâva açmış ise de bu idari
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10094/17708 Salınan Pak. 
07/2102 l^azannkta.

Maras.

dâvanın 19 . IV . 1951 tarih ve 50/1587 sayılı ilâmla reddedil
miş ve tashih talebinin de beşinci dairece 27 . XI . 1951 gün ve 
3271/2527 sayıh Kararla keza ret olunmuş bulunduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

596 19 . I . 1955

(Arzuhal lıulması : Vatani hiz
met tertibinden maaş lıağlanmast 
hakkuKİn).

Müstedi ; Gazianteb savaşında sol ayağından yaralanmış ve 
sağ elinin üç parmağını da kaybederek çalışamıyacak bir hale 
gelmiş olduğunu, dört nüfustan ibaret ailesi efradının maişetini 
temine medar olacak bir gelir ve kazancı bulunmadığı ve sağ 
elinin de zikredildiği gibi artık muattal bir hale gelmiş olma
sından dolayı çalışamadığı için, çok zor bir duruma düştüklerini 
ve bahsedilen savaşa fiilen katılmış ve fedakârlık göstermiş ol
ması hasebiyle de istiklâl Madalyasiyle taltif edilmiş bulundu
ğunu beyan ederek, kendisine vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hususunun karar altına alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin, kendisine vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanması hakkındaki talebi, yeni bir kanun 
teklifine mevzu ittihaz edilecek hususlardan bulunmasına ve 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci maddesi mucibince kanun 
teklif etmek hakkı da yalnız Vekiller Heyetine ve Mebuslara ait 
olmasına ve encümenimiz mücerret bu sıfatla böyle bir teklif 
serdedemiyeceğine binaen, vâki istek hakkında bu sebepten 
muamele ifasına mahal olmadığına karar veril.

Karar No. Karar tarihi

597 19 . 1 .1955

' ” ' '* ’/IS074 Zahide öner.
Beşiktaş Valde çeş
mesi Aktarlar 
No. 10. Kat 2. 
Îstanîml.

So.

{x\rzuhal hulâsası : Tazminatının 
tamamen vere/iden isti ŝna edilme
si hakkında).

Müstedi : İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasındaki memuriye
tine son verilmesi, hizmet müddetinin de emekli maaşı bağlan
masına müsait bulunmaması hasebiyle kendisine odaca ödenen 
tazminatın hiçbir vergiye tâbi tutulmaması lâzımgelirken bu 
tazminattan Kazanç, Buhran, Muvazene ve Hava Kuruluna yar
dım vergileri kesilmiş olduğunu ve Devlet Şûrasına vâki müra
caatı üzerine mezkûr tazminatın yalnız on iki aylığı vergiden 
istisna edilerek bakiyesi baklandaki dâvasının reddolunduğunu



30
Arzuhal

N o.
A rzu lia l salıil)inin

adı, soyad ı v<‘ adresi FjMcüiik'Ii kaı-aı-1 v(‘ ne sebepten verildiği

ve tashihi karar talebinde bulunmuş ise de bu talebinin de Şû
ranın Dördüncü Dairesince kabul edilmediğini ve emsalinde 
Şûranın bu kabîl tazminatların vergiye tâbi olmadığı yolunda 
nıütaaddit kararlar vermişken kendisi hakkında yazılı şekilde 
karar vermek suretiyle mağduriyeti cihetine gitmiş bulunduğfu- 
nu beyanla, kendisine verilen tazminatın tamamının vergiden 
istisnası hususunun karar altına alınmasını istemektedir.

iktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
müracaatı hakkında yapılacak bir muamele olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bu husus hakkında encümenimizce muamele ifasına 
mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

598 19 . I . 1955

lî)42(i 18010 Ş. liukiyc Aklota\ .
Botjazi(;i K a n lıca  l<'i- 
k ir  T('|)('si So.  X o .
10.
tstanl)ul.

(Arztıhdl  hulâsası : Yetini maaşı- 
»nı  mebdei  hakkında) .

Müstedi : Şehit oğlu Haşan Sait’den evvelâ kocası Abdür- 
rahman’a, bunun vefatı üzerine de Askerî Temyiz Mahkemesi 
karariyle kendisine bağlanan yetim maaşının, hangi tarihten 
itibaren tahsis edileceğine dair mezkûr mahkeme ilâmında bir 
kayıt ve sarahat bulunmadığından bahsile, kocasının vefatı ta
rihi olan 1942 Haziran ayından itibaren yetim maaşına müsta
hak olduğunun kabulünü ve sözü geçen Temyiz ilâmının da bu 
dairede infazı hususunun sağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında ezcümle : Müs
tedinin bu baptaki tavzih talebinin Askerî Temyiz Mahkeme
since, tatbikatın mevzuata uygun olduğu beyaniyle reddedildi
ği ve binaenaleyh müstediye ilâm tarihinden itibaren maaş tah
sis edilmiş bulunmasında bir yolsuzluk görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Askerî Temyiz Mahkemesinin 1 . VIII .
1951 tarihli ve 88/800 numaralı ilâmı mucibince kendisine şehit 
oğlundan tahsis edilen yetim maaşının, kocasının ölüm tarihin
den itibaren verilmesi lâzımgeleceği yolunda müstedi tarafın
dan vâki olan tavzih talebi, evrak arasında mevcut 11 . VI . 1952 
gün ve 88 683 sayılı diğer bir ilâm münderecatına nazaran yi
ne mezkûr mahkemece varit görülmiyerek reddedilmiş bulun
masına ve kaza merciince karara bağlanmış olan bu hususun 
encümenimizce yeniden tetkikine cevaz ve mesağ görülememe- 
sine binaen, vâki talep hakkında bu bakımdan muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

599 19 . I . 1955
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1ÎH)(İ7/18320 K e n ızi  ^’ olori.
S a r ı y e r  P is n y a  C î k İ. 
N o .  G7.
İs tan b ul.

(A rz uh al  hıılâsas) : Kesi len vfrffi- 
l(H)i iadesi hakkında) .

Müstedi ; İstanbul Ticaret Odasında memur iken yaşından 
dolayı vazifesine son verildiğini ve bu sebeple kendisine öde
nen tazminattan vergi olarak hiçbir şey kesibnemek lâzımgelir- 
ken odaca mezkûr tazminatın yarısına yakın bir vergi kesilmesi 
üzerine Maliye İtiraz Komisyonuna müracaat ederek lehinde 
karar aldığını ve fakat bu karar aleyhine Dergi Dairesi tara
fından Devlet Şûrasına dâva açılması üzerine Şûranın 4 ncü 
Dairesince kendisinden vergi alınması icabedeceği yolunda 
karar ittihaz edilmesi hasebiyle hakkında o yolda muamele ifa 
edildiğini ve emsalinde bu kabil tazminatın vergiye tabi olma
dığı yolunda Şûradan sâdır olmuş müteaddit kararlar bulun
duğunu beyanla, 5191 sayıh Kanuna aykın olan Şûra karar
larının iptalini ve bahis mevzuu tazminatın tamamen kendisine 
iadesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bu husus hakkında encümenimizce muamele ifa
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

600 19 . I . 1955

^ ^ 7 2 / 1 8 5 2 3  B o hip S o n b a y  ve ai'.
H u k u k  F a k ü l t o s i  t a 
lebeleri.
A n k a r a .

(Arz uha l  hulâsası : Hir Şııhaf iw-  
liha)n arıtması hal:l,ın</<ı).

Müstediler : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 1, 2, 
3 ve 4 ncü sınıflarında, 1952 - 1953 ders yılı imtihanlarında 
muvaffak olamıyarak kalmış ve yeni yönetmelil^ hükümlerine 
tâbi bulunmuş olan öğrencilere atıfet olarak bir, Şubat imti
hanı açılması hususunun karar altına alınmasını istemektedirler.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısına bağlı Dekanlık 
tezkeresinde ezcümle: Sımf usulünün tatbik edilmekte olduğu 
Ankara Hukuk Fakültesi yönetmeliğinin usulüne tevfikan 
tanzim ve meriyet mevkiine vaz'edilmiş olduğu ve bu yönet
melik dışında müstedilere bir imtihan hakkı daha tanınmasının 
hukukan mümkün ve caiz olamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstediler, sözü geçen yönetmeliğin 
tatbik şekline mâtuf olarak bir şikâyet dermeyan etmiş olma
yıp yalnız atıfet kabilinden Şubat ayı içinde kendilerine bü- 
imtihan hakkı daha tanınmasını istemekte olmalarına ve bahsi 
geçen yönetmeliğin imtihan dönemlerini gösteren ve bunları 
kesin olarak tesbit etmiş bulunan hükümlerine nazaran mesbuk 
talebin tervicine maddeten ve hukukan imkân görülememesine 
binaen, mezkûr talep hakkında bu sebeplerle encümenimizce 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

601 19 . I . 1955
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19882/18533 Bedia Ertuna.
Atatürk Cad. 
232.
Adana.

\o.

Encümen kararı ve ne sebepten rerildiği

(Arzuhal h^dâsas) 
ması hakkında).

AyJtk hağlan-

Müstedi : Babası Yarbay Salih Ertuna’nın vefatı tarihinde 
yaşının mülga 1683 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağ
lanmasına müsait olmadığı cihetle kendisine maaş tahsis edile
mediğini, kimsesiz ve bakire bulunduğunu beyanla, babasından 
yetim aylığı bağlanmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin durumu 
gerçekten ifade ettiği gibi ise, 6216 sayıh Kanunla 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanununa eklenen geçici 88 nci maddenin B 
fıkrası hükmüne tevfikan kendisine yetim aybğı bağlanması 
icabedeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karaı tarihi

602 19 . I . 1955

19919/18568 Hayriye Akagün.
Erzurum eski def- 
terhakani memuru 
müteveffa Tlasan 
Hilmi kızı. 
Daldabanda - (îümü- 
sane.

(Arzuhal hulâsası : Yeniden ay-
hk hağlanması hakkında).

\

Müstedi ; Evvelce yetim aylığının on senelik tutarının top
tan verilerek alâkasının kesildiğini ve halen çok muhtaç bir du
rumda bulunduğunu beyanla, kendisine yeniden maaş tahsisini 
istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 6216 sa- 
jalı Kanun mucibince muameleye tâbi tutulmasını istemesi lâ- 
zımgeleceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Ahiren kabul ve 9 . I . 1954 tarihin
de meriyet mevkiine vaz'olunan 6216 sayılı Kanun mucibince 
müstedinin mahallî mülkiye âmirliğine usulü dairesinde müra
caat etmesi icabedeceğinden, vâki talep hakkında encümenimiz- 
ce bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

603 19 . 1 .1955

20006/18652 Nevreste Dilek.
Mecidiyeköy Yaşar- 
bey So. No. o. 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Tazminatının 
tamamen vergiden istisna edilme
si hakkında).

Müstedi : İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasındaki memu
riyetine son verilmesi ve hizmet müddetinin de emekli maaşı 
bağlanmasına müsait bulunmaması hasebiyle kendisine odaca öde
nen tazminatın hiçbir vergiye tâbi tutulmaması lâzımgelirken 
bu tazminatttan Kazanç, Buhran, Muvazene ve Hava Kurumu-
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na Yardım vergileri kesilmiş olduğunu ve Devlet Şûrasına vâla 
müracaatı üzerine mezkûr tazminatın yalnız on iki aylığı ver
giden istisna edilerek bakiyesi hakkındaki dâvasının ret olun
duğunu ve tashihi karar talebinde bulunmuş ise de bu talebinin 
de Şûranın 4 ncü Dairesince kabul edilmediğini ve emsalinde 
Şûranın bu kabil tazminatların vergiye tâbi olmadığı yolunda 
mütaaddit kararlar vermişken kendisi hakkında yazılı şekilde 
karar vermek suretiyle mağduriyeti cihetine gitmiş bulunduğu
nu beyanla, kendisine verilen tazminatın taıuanunın vergiden 
istisnası hususunun karar altına alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bu husus hakkında encümenimizce muamele ifa
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

604 19 . 1 .1955

20091/18733 Samih Ökmen ve ar. 
684/629 Kapi an Alalı.

Savın*.

( A r z u h a l  h u l â s f i s ı  :  A r a z i l e r i n i n  

k e n d i l e r i m  i d ' h ^ i  h a h I n n ' J a ) .

Müstediler : Babaları ölü Hamdullah’ın Savur kazasına bağ
lı Derselâın ve Memikân köylerinde mutasarrıf bulunduğ*u ara
zinin 1505 sayılı Kanuna tevfikan istimlâk edilmeden tazyik 
suretiyle elinden alınmış oldıığıınu beyanla, mezkûr arazinin 
kendilerine iadesini istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin babaları 
Hamdullah’ın mutasarrıf olduğ-u araziden Derselâm ve Memi
kân köylerindeki topraklar kendisine bırakılarak Savur civa
rındaki bağlık, bahçelik ve kavaklık arazi 1505 sayılı Kanuna 
tevfikan yerli halka tevzi edilmek üzere, 2 300 lira bedelle is
timlâk edilmiş ise de bu vaziyetteki mamur yerlerin kamulaş
tırılması mezkûr kanunun şümulü dışında görülmesi dolajmsiy- 
le Hamdullah’ın mülga Birinci Genel Müfettişliğe yaptığı şikâ
yet üzerine bu arazi kendisine bırakılmış ve adı geç3nin de bu
na mukabil mezkûr Derselâm ve Memikân köylerindeki 48 par
ça tarlasını bedelsiz, kayıtsız ve şartsız Hâzineye hibe etmiş ol
duğu ve sözü edilen tarlalar bu hibeye müsteniden tapunun 
9 . 1 .  1933 gün ve 1/48 sıra numarasiyle Hazine adına tescil 
kılınmış bulunduğundan müstedilerin bu tarlalara taallûk eden 
istekleri hakkında idareten yapılacak bir işlem görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya aynen alınmış olan Vekâlet 
cevabına ve meselenin tetkiki Kaza merciine ait olmasına göre 
vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına âzadan Bahaettin Erdem’in muhalefetine karşı ekse
riyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

605 19 . 1 .1955
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20243/18880 Alımet Fahri Özço- 
lik.
Ortaköy (iürcü kızı 
8 0 . No. 51/1. 
İstanbul.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanması 
hakkında).

Müstedi : istiklâl Muharebesindeki fevkalâde yararlığın
dan, Büyük Millet Meclisince takdirname ve kırmızı şeritli 
İstiklâl madalyasiyle taltif edilmiş olduğundan, yedek subay
lıkta mesbuk hizmetinin emeklilik hizmetine baliğ olmadığın
dan ve saireden bahsile, kendisine vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü ; Müstedinin isteği yeni bir kanun teklifi 
ile ilgili olmasına ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci mad
desi mucibince kanun teklif etmek hakkı da münhasıran Ve
killer Heyetine ve Mebuslara ait bulunmasına ve encümenimin 
mücerret bu sıfatla böyle bir teklif serdine yetkili olmamasına 
mebni vâki talep hakkında bu sebepten muamele ifasına mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

606 19 . I . 1955

20259/18894 Cafer Refileo.
Toprakhk ilkokul 
karşısı No. 31. 
Anicara.

(Arzuhal hulâsası : Türk vatan
daşlığına kabulü hakkınra).

Müstedi : 1927 jnhnda Türkiye’ye geldiğini, bu tarihten 
beri müstemirren burada ikamet etmekte olduğunu, evlenerek 
on yaşında bir de çocuğu bulunduğunu, Türkiye’de ikameti 
esnasında hiçbir suihali görülmediğini ve her ne kadar Türk 
vatandaşlığına kabulü hakkında yaptığı müracaata menfi su
rette cevap verilmiş ise de bunun bir zühul eseri olması lâzun- 
geleceğini beyanla, vatandaşhğa kabulü için lâzımgelen mua
melenin ifasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin soy 
durumu, siyasi ve güvenlik yönlerinden vatandaşlığa alınması 
uygun görülmediğinden bu baptaki isteğinin reddedilerek 
keyfiyetin kendisine 1 . XII . 1953 tarihinde tebliğ- olunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

607 19 . I . 1955

20496/19087 Yahya Özkan.
Teknik Okulunda 
Mühendis inşaat III 
No. 1776.
Yıldız - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Bir imtihan 
hakkı daha verilmesine dair). 

Müstedi : Teknik Okulun Mühendis kısmı İnşaat şubesi 
3 ncü sınıfında zemin mekaniği ve su yapılan derslerinden 
başarısızlığa uğrayarak iki yı\ üst üste sınıfta kaldığını ve bu 
suretle okula devam hakkını kaybetmiş olduğunu beyandan



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

sonra, memleket ve millete daha faydalı olmak şevk ve heye
canını daima muhafaza ettiği halde bir sui talih eseri olarak 
uğradığı muvaffakiyetsizlik yüzünden bütün emeklerinin 
boşa gittiğini ve mağdur kaldığını ifade ve bunları telâfi ede
bilmek için kendiiîine de emsali gibi mezkûr derslerden bir 
imtihan hakkı daha verilmesini talebetmektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında; tki yıl üst üste 
sınıfta kalarak okul kurulu kararı ile belgeli duruma düşen 
müstediye, Mühendislik kısmı İnşaat şubesi 3 ncü sınıfı için 
bir imtihan hakkı daha verilmesine imkân olmadığı gibi, isti
dasında iddia ettiği şekilde emsaline de vekâletçe yönetmelik 
dışında böyle bir hak tanınmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin 1951 - 1953 öğretim yılla- 
nnda üst üste iki sene üçüncü sınıfta kalmış olmasından do
layı belgeli duruma düşmüş ve okul öğretim yönetmeliğinin 
39 ncu maddesinin (a) fıkrasına dayanılarak okul kurulu ka
ran ile kaydı silinmiş olduğu mevcut evrak münderecatından 
anlaşılmasına ve bu gibilere tekrar bir imtihan hakkı daha ta
nınmasına mezkûr yönetmelik hükümleri müsait bulunmama
sına mebni, vâki istek hakkında encümenimizce bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  İJO —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

608 19 . I . 1955

îdikut.
^ 6 6 /1 9 3 9 2  Rasimpaşa Rıhtım 

İskele So. No. 42. 
Kadıköy - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Kendi namı
na istida verenin meydana (;dca- 
rılması lıakkında).

Müstedi : İhsan Idikut, son defa verdiği 2 . 1 .  1954 tarihli 
arzuhalinde ve Başvekâletten muhavvel aynı tarihli istidasında: 
Kore mâlûllerine ve şehitlerinin de mirasçılarına ikramiye veya 
tazminat verilmesini hedef tutan bir teşebbüsün mevcudiyetini 
gazetelerde okuyarak bunu minnet ve şükranla karşıladığını 
ifade eden bir istidayı Büyük Millet Meclisine sunduğunu, fa
kat kendisine tebliğ olunan kararda hikâye edilen müracaat şek
linin ise mezkûr istida münderecatına uymadığını ve bundan 
başka bir şahsın kendi namına ve düşünce ve kanaati hilâfına 
istida vermiş olduğunu anladığını beyanla, hakikatin meydana 
çıkarılmasını ve icabının yapılmasını istemekttedir.

Gereği düşünüldü : Müstediye tebliğ edilen 20 . V . 1953 ta
rih ve 6962 sajnlı selef komisyon kararının taallûk ettiği ilk 
dilekçe, İhsan Idikut imzasını taşımakta olup 1 . A li  . 1952 
tarihinde mezkûr komisyona havale edilmiştir.

Bu dilekçede İhsan Idikut, Kore mâlûllerine ve şehitlerinin 
de mirasçılarına ikramiye verileceğini ve aynı zamanda işe kay
rılan bir kısım eski mâlûllerin de bundan faydalanacaklannı
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gazetelerde okuduğunu, Kore mâlûl ve şehitlerine taallûk eden 
teşebbüsü minnet ve şükranla karşıladığını, ancak işe kayırılan 
bir kısım eski malûllerin böyle bir ikramiyeye müstahak olma- 
diklarım mufassalan beyandan sonra, bu malûllere taallûk eden 
teklifin reddini, göz ve bacak ve sair kıymetli uzuvlarını vatan 
için feda eden kendisi gibi harb malûllerinin terfih zamlarının 
da münasip miktarda artırılmasını istemektedir.

Komisyonca tetkik edilip karara bağlanan bütün dilekçeler 
münderecatının karar cetveline aynen değil, hulasaten derce- 
dilmesinde zaruret vardır. Dilekçi İhsan Idikut’un meal ve 
muhtevası yukarıya alınan istidasının münderecatı da bu zaru
rete uyularak kısaca hikâye edilirken Kore mâlûl ve şehitleri
ne mâtuf beyanı, yani bunlara mütaallik teşebbüsün minnet ve 
şükranla karşılandığı yolundaki ifadesi mücerret bir zühul ese
ri olarak kayıt edilmemiş ve yalnız mezkûr dilekçe, kendisi 
gibi harb malûllerinin terfih zamlarının artırılması talebini de 
ihtiva eden neticesine bakılarak, bu yolda hulâsa olunmuştur.

Binaenaleyh, müstedinin sonradan gönderdiği matbu nüsha 
münderecatına aynen tevafuk eden ilk dilekçesinin selef komis
yonca yukarda beyan edilen şekilde hulâsa edilmiş olmasına 
başka bir mâna izafesi mümkün ve caiz olamıyacağı gibi, müs- 
tedi namına başkası tarafından, bahsedilen samimi kanaat ve 
düşünce hilâfına verilmiş bir istida da mevcut bulunmadığına 
ve kendisinin mezkûr kanaat ve düşüncesini ifham eyliyen söz
leri yine yukarda nakil ve hikâye edilmiş olduğuna göre, bu 
bapta başkaca muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

609 19 . 1 .1955

Dr. «aıni liağlum. 
(U'bcci Tad. I)il('k 
A p .  N o .  20/:] . 
Vonisohiı- - Ankara.

(Arzuhal hulâsdst : 5134 myih  
Kanunun ncü maddesinin hak
kında tafJ)ik edilmesine dtıir).

Müstedi : Ordudan sıhhi durumu dolayısiyle tekaüt edil
diği tarihde istifa usulü cari olmadığı için emekliye ayrılmış 
bulunduğunu, 5434 sayılı Kanunun meriyetinden sonra ise, 
aynı durumda olan genç subaylara istifa veya tekaütlükten 
hangisini istediği sorulmakta ve istifa istiyenlerin bu arzuları
nın yerine getirilmekte olduğ-unu, hini tekaüdünde 38 ve halen 
45 yaşında bulunduğu göz önünde tutulursa kendisine de bu 
kolaylığın gösterilmesi bir kadirşinaslık eseri olacağını be
yanla, mağduriyetinin önlenmesi için tekaütlüğünün ref’i ile 
mezkûr 4534 sayılı Kanunun 44 ncü maddesi mucibince müstafi 
sayılmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi Sami 
Bağium’un sıhhi durumundan dolayı 1683 sayıh Kanunun
14 ncü maddesi gereğince 3 . VI . 1947 tarihinde emekliye
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ayrılmış olduğu ve bu kere yürürlüğe giren 5434 sayılı Kanu
nun 44 ncü maddesi hükmünün makable teşmili suretiyle mu- 
mailyh hakkında tatbikine kanunen imkân bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin kendisi hakkında da tat
bikini istediği 5434 sajalı Kanunun 44 ncü maddesi hükmü, 
tekaütlükleri bu kanunun meriyeti tarihinden önce yapılmış 
olanlara kabili teşmil bulunmamasına ve bu yoldaki vekâlet 
cevabına göre, vâki talep hakkında encümenimizce muamele, 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

610 19 . I . 1955

20089/] 9501 Saide Erdem.
Oztürk Mah. Güver
cin So. No. 38. 
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Yetim aylığı
nın iadeten tahsisi hakkında).

Müstedi : Kocası müteveffa Tahsin’den bağlanıp teehhülüne 
binaen kesilen dul aylığının 1930 senesinde boşanması üzerine 
iadeten tahsis edilemediğini ve ahiren kabul edilen 6216 sayılı 
Kanun hükümleri ile de kendi durumunda olanlara ayhk bağ
lanması hususunun derpiş olunmamış bulunduğunu beyanla, 
bahis mevzuu aylığın iadeten tahsisini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Evlenmeleri dolayı- 
siyle, müteveffa kocalarından bağlanan aylıkları kesilenlerin 
bu aylıklarının boşanmaları veya yeniden dul kalmaları üzerine 
iadeten tahsis edileceğine dair mülga 1083 sajılı Kanunda bir 
hüküm bulunmadığı gibi haîea yürüııukte bulunan 5434 sayılı 
Kanunda da bu ciheti ?f’vğhyacak bir hüküm mevcut olmadığı 
ve 6216 sayılı Kanunun ise yalnız kız çocuklara şâmil olup 
müstedi gibi kimseleri istihdaf etmediği ve bu itibarla kendi
sine iadeten tahsis yapılamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

611 19 . I . 1955

21026/19584 İbrahim özikiz.
Mamak Tuzlıi(jayır 
mevkiîndo No. 50. 
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Arsasının 
kendisine iadesi hakkında).-

Müstedi : Ankara Belediyesince menafii umumiye namına 
istimlâk edilerek fidanlık haline getirilen arsasının, bilâhare bu
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fidanlığın kaldırılmış olması hasebiyle diğer arsalar arasında 
yüksek fiyatla halka satılmak üzere olduğunu öğrendiğini ve 
bahis mevzuu fidanlığın iptali üzerine belediye, Evkaf, Hazine 
ve özel idareye ait arsaların satıştan istisna edilerek ilk sahip
lerine geri verildiğini ve bu iade keyfiyetinin hangi kanuna 
müsteniden yapılmış ise kendisine de aynı kanunun hükümleri 
dairesinde arsasının iadesi lâzımgeleceğini beyanla, hakkında bu 
yolda muamele ifası hususunun sağlanmasını istemektedir. 

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin aynı 
mevzu hakkında Ankara Asliye tkinci Hukuk Mahkemesinde 
açmış olduğu dâvanın bu mahkemece esastan reddedilmiş ol
duğu ve bu itibarla taleple ilgili olarak her hangi bir işlem ya
pılmasına imkan bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenerek hükme bağlanmış olan talep hakkında Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi sarahati karşısında encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Eıcümen kararı ve ne sebepten verildiği

612 19 . I . 1955

21451/19942 Şaziye Püskiilsüzefe. 
2212/2207 Namazgah Karnıea- 

dere No. 27.
Bursa.

(Arzuhal hulâsası : Vatani hiz
met tertibinden maa§ bağlanması 
hakkında).

Müstedi : İstiklâl mücadelesinde büjrük fedakârlık ve yarar
lık göstermiş olan İsmail Püskülsüzefe’nin eşi olduğunu, erkek 
ve kız evlâtlarının akciğer veremine müptelâ olmaları hasebiyle 
çahşamadıklannı ve bu kejrfiyeti istidasına bağladığı resmî ra
porlarla tevsik ettiğini, iki torununun ise çalışacak yaşta olma
dıklarını ve Bursa Belediyesinden aldığı otuz lira yardım pa
rasından başka hiçbir gelir ve kazancı bulunmadığını beyanla, 
hidematı vataniye tertibinden münasip bir ayhk bağlanmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Müstediye vatani hizmet tertibinden ye
tim ayhğı bağlanabilmesi için bu hussusta daha evvel bir ka
nun tedvin etmek lâzımgeleceğine ve kanun tekliflerinin ise 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibince Mebuslardan veya Vekil
ler Heyetinden sâdır olması icabedip encümenimiz mücerret bu 
sıfatla böyle bir teklif serdine yetkili bulunmamasına mebni 
vâki talep hakkında bu sebepten muamele tâyinine mahal ol
madığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

613 19 . 1 .1955
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21573/20063 Zübeyde Arslan.
Mescit Mah. de. 
Çemişkezek.

(Arzuhal hulâsası : Yetim maa t̂ 
hağlanması h akkında).

Müstedi : 1942 yılında Çanakkale Boğazında batan (Batı- 
ray) denizaltı faciasında şehit düşen Gedikli Çavuş Nurettin 
Güvenç’in annesi olduğunu beyanla, kendisine yetim maaşı bağ
lanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
evli olduğu, gerek hâdise tarihinde mer’i 1683, gerekse halen 
yürürlükte bulunan 5434 sa3alı kanunlarda bu gibi evli kadın
lara yetim maaşı bağlanacağına dair bir kayıt ve sarahat gö
rülmediğinden müstediye de maaş tahsisine imkân bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta En- 
cümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

614 19 . I . 1955

-•^01/20091 Halit înal.
'•>79/197f) D. P. Ocağı Oürcü- 

kapı semti İdare 
Kurulu üyesi. 
Erzurum.

(Arzuhal hulâsası : İcar bedeli
nin tahsisi hakkında).

Müstedi : 22 . II . 1954 ve 5 . XI . 1954 tarihli istidala
rında ; ciheti askeriyeden kiralanmış ve bilâhara bir heyeti mah
susa huzurunda yine mucire teslim etmiş olduğu kamyonların, 
9 . III . 1948 tarihinden beri şahsına ait atelyeden kaldırıl
mamış ve bu suretle mezkûr atelyenin 6 seneden beri muattal 
kalmasına sebebiyet verilmiş bulunduğundan bahsile, günde on 
liradan tahakkuk edecek kira karşılığının, 68 bin küsür lira
dan ibaret borcundan takas ve mahsubunu ve bakiyesinin bir 
an evvel tarafına verilmesi hususunun karar altına alınmasını 
istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında ezcümle : Bahis mev
zuu kamyonların, ilâm veçhile, işler bir halde teslimi lâzımge- 
lirken, müstedinin bugüne kadar bu yolda bir teslime yanaş
mamış olduğu ve bu sebeple ciheti askeriyeden, dolayısiyle Hâ
zineden depo kirası namiyle bir şey istemeye hakkı olamıyacağı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle bir dâva mevzuu it-
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

tihaz edilmesi gereken bu husus hakkında Encümenimizce mu
amele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

615 19 . I . 1955

Reis 
Konya

A. F. Ağaoğlu

Sözcü yerine Kâtip 
Elâzığ 

S. Toker
A fyon K. 

.s’. Kor alt an
Erzincan 

T. Scnocak

Mardin 
B. Erdem

Mardin 
li. K. Timıırağlu

Seyhan Siird Sivas
<S’ . Serce S. Bedük A. Doğruyol

(Arzuhal sayısı : 107)

r . B. M. M. Mathaai
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14115/13101 Faik Muzaffer 
H İU /13152 Aıua^^
14242/13260 Avukat.

Hükümet yanı No. 
6 /A .
Mardin.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Emniyetçe 
fakip olunduğundan şikâyet).

Müstedi : Mahkemece beraet ettirilmiş olmasına, seciye ve 
karakteri hakkında Baro tarafından edinilen müspet kanaat 
üzerine bu mesleke dahi kabul edilip ve intisabetmiş bu- 
İTinmasına rağmen; Büyük Millet Meclisinin 14 . VII . 1950 
tarihli içti mamda sakim bir usul olarak tavsif olunduğu üzere 
kendisinin emniyet tarafından; şeref ve haysiyeti ve mesleld 
faaliyeti kesrolunur bir şeldide takibedilmekte bulunduğundan 
şikâyet etmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin; Erzu
rum ve Diyarbakır liseleri febefe öğretmenliklerinde bulundu
ğu sıralarda yaptığı zararh ve menfi telkinlerden, mahkemece 
delil kifayetsizliğinden dolayı hakkında beraet kararı verilmiş 
bulunduğu belirtilerek; dilekçede adı geçen eski jandarma mül
hakı yüzbaşı ismet Vurgeç ile, yine açıkta bulunan eski jan
darma merkez bölük lîumandanı halklarında yapılan takibatın 
Devlet sırrını ifşa etmiş bulunmalarından mütevellit olduğu 
bildirilmelîtedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında; 
encümenimi^ce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

616 24 . 1 .1955

14088/13124 Melımet Toknıa!:.
Ceza ftvindo mah
kûm.
B u r s a .

(Arzuhal hulâsası : 5677 sayılı 
A f Kanunundan faydalandırıl
ması hakkında).

Mastftdi : 15 Mayıs 1950 tarihinde alaturka saat 2 de işle- 
diği öldürme ve yaralama suçlarından dolayı müddeiumumi
likçe alınan ifade zaptında mezkûr saat bir zühul neticesi ala
franga olarRh tcsbii edilmiş bulrmduğımdan dolayı 5677 sayıh 
Af Kanurunclvn î ’ tifade ettirilmediğinden şikâyet ederek;
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950/72 sayılı dâva dosyasının tetkila ile âdil bir karar verilme
sini istemektedir.

15 . V . 1950 gününü 16 . V . 1950 gününe bağlıyan gecede 
işlediği sabit görülen suçundan dolayı müstedi hakkında Uşak 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen hükmün temyiz edil
meksizin katileşmiş olduğu ve suçun işlendiği tarihe göre 5677 
sayılı Af Kanunundan istifade ettirilememiş bulunduğu anlaşı
larak kendisine de bu yolda tebligat yapıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış ve infaza mütaallik vukubulacak itirazatın dahi-gene 
bu merci tarafından tetkiki icabetmekte bulunmasına binaen, 
vâki talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü mad
desine göre; encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

617 24 . 1 .1955

13709/127G6 Ahmet Özen.
Çiftlik köyünde. 
Çatalca.

(Arzuhal huJâsasr : Orman suçun
dan dolayı hüJtihn olunan para 
cezasından ı^ikâyet) .

Müstedi : Orman Kanununa muhalefetten dolayı Çatalca 
Sulh Ceza Mahkemesince hakkında hüküm olunan 850 lira pa
ra cezasının ağırlığından ve bunu ödemeye muktedir bulunma
dığından şikâyet ve tazallümü hal etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Yazılı emir yoliyle 
bozdurulmuş olan hükme ait dosyanın mahalline iade olunduğu 
ve mahkemenin kazai muamelelerine taallûk edip kanuni gere
ği yapılmış olan işlemlerde bir yolsuzluğa raslanamadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Ahiren yürürlüğe giren Af Kanunu ile 
talep yerine gelmiş olduğundan encümenimizce tâyini muame
leye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

618 24 . 1 .1955

13765/12815 A. Balta ve ar.
B ü y ü k m a n t ı k
yünden.
Ceyhan.

kö-
(Arzuhal hulâsası : Fazla plâka 
rcs)ni alındığından şih'âyet).

Müstediler : Motörlü çift aletlerinden Ceyhan Belediyesin
ce gayrikanuni olarak 60 şar lira plâka resmi alındığından şi
kâyetle; mesnetsiz olduğu tahakkuk ettiği takdirde alınan re
simlerin iade edilmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5237 sayıh Kanunun 
17 nci maddesi uyarınca mahallî belediyesince düzenlenen tari-
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı vc adresi Eneüıncn kararı ve ne sebepten verildiği

feye göre, müstedilerin çift motöründen 25 lira numara resmi 
ve 10 lira da plâka bedeli alınmış ve bunlar haricinde hiçbir re
sim ve vergi talep edilmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetldkı kaza merciine ait olan talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

619 24 . I . 1955

1518.5 /14184 S a tı l m ış  D u r l a n ı k .  
1 3 7 6 7 / 1 2 8 1 7  Ç i f t l i k  C a d .  N o .  49.

S ig o rt a c ı  I l a m d i  
B ü k e  y a n ı n d a .  
K a r t a l  - M a lte p e .

(Arzuhal hvhîsaaı : Kurşunlu ka
zası tahrirat Lâtihi, köy bürosu 
memuru vc Doma köyü muhta
rından şikâyet).

Müstedi : İstidasında açıkladığı şeldide vazifei memuriyeti
ni suiistimal eden ve birtakım eşhasa isnadatta bulunan Kur
şunlu kazasının Doma köyü muhtan Haşan Dere ile bununla suç 
ortaklığı yapan tahrirat kâtibi Mustafa Berçin ve köy bürosu 
memuru Mustafa Gençer’den şikâyet etmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan tahkikat so
nunda ; adı geçen muhtar hakkında isnat olunan suçlarından do
layı kaza idare heyetince kısmen men’i ve kısmen lüzumu muha
keme karan verilip bu kararın kesinleşmesi üzerine evrakın 
cumhuriyet müddeiumumiliğine tevdi edildiği, keza yapılan tah
kikat sonunda, suçları sabit görülmiyen tahrirat kâtibi ve köy
cülük memuru haklarında verilen men’i muhakeme kararları
nın katileştiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanuni icabı yapıldığı anlaşılan şikâyet 
mevzuları üzerinde, encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

620 24 . I . 1955

'^^31/12973 Ali Çmğı.
B ,  M .  M eclisi K o m i 
ser M u a v i n i  N a z m i  
E r g ü n  y a n ı n d a .  
A n k a r a .

(Arzuhal hulâsası 
lebine dair).

İkramiye ta-

Müstedi : Orduda teğmen olarak vazife görmekte iken Di
vanı Harb kararı ile hakkında ittihaz edilmiş bulunan tart ce
zasının bilâhare 45 gün hapse tahvil edildiği kayden sabit ve 
keza Atatürk’ün emirleri ile, Millî Mücadeleye dahi iştirak et
miş bulunduğu halde; hiçbir tekaütlük hakkı tanınmaksızın 
terhis olunduğunu ifade ederek, bu mesbuk hizmetlerine muka
bil ikramiye verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçesinde 
ve şifahi beyanında; kayıtlı olduğunu bildirdiği askerlik şube
lerinde kaydına rastlanmıyan müstedi haklanda bir muamele 
yapılanuyacağı bildirilmelctedir.
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Arzuhal Arzıılıal salıibinin
X<). adı, soyadı ve adresi l^ncünu'iı kararı vo no sol)optcn verildiği

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına ve işio 
tetkikinin kaza merciine ait bulunduğuna göre, talep hakkın
da encüm^nimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

621 24 . I . 1955

14087/1812-3 İvaya Sakal. (Arzuhal hulâsası : Aldığı trak-
llanlı k(iyüiid(\ föriln tamiratındo müşl:ülâtl(^
Kayadihi - Sivas. karsjlaşl\ğı hakkında). ,

Müstadi : Aoenıalann mevzuata uyg’un bir faaliyet göster
medikleri için hükümetin teşviki ile satınalmış olduğu traktö
rün tamiratında müşkülât çektiğinden şikâyet ederek, traktör 
E.̂ .tınalnnş bulunan bütün müstahsilleri alâkalandıran bu ciddî 
niövzu üzerinde durulmasını istemektedir.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Traktörü 
satmış olan firmanın; Sivas’ta tamir atelyesi mevcut olmasına 
raJmGU, traktörü mahallinde tetkik ve tamir etmek maksadı 
ile teknisiyenin müfjtekinin köyüne kadar giderek gereken ta- 
liür v̂ î ı.slahı yaptığı bildinimektedir.

Gereği düşünüldü : Yerine getirildiği anlaşılan talep hak
kında encüınenimizce bir muamele ifasına mahal görülmediğin® 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

622 24 . I . 1955

14089/1812r) Nusrot Bulat. ( A r z > ı h a l  h u l â s a s ı  :  K m c k H  a y h & >

Deınin-i vo Kilyos t a h s i s i  h a k k ı n d a ) .

I). V. 1. K. Başkam. 
Sarıyor - Istanlnıl. Müstedi : İstanbul’da Gümrük Muhafaza memuru iken; 13 

Temmuz 1945 yılında yaş haddinden dolayı emekliye sevk 
olunduğunu belirterek; 20 seneye baliğ ohnıyan hizmetinden 
dolayı verilmiş olan tazminattan kesilen 522 lira verginin iade 
sini ve 14 sene Şarkta geçen müddeti hizmetine ait zam il*̂  
birlikte jandarmada geçen 3 yıllık temditli hizmetinin de na
zarı itibara alınması suretiyle kendisine emekli aylığı bağlan 
masını istemelrte ve maruzatına mevzu teşkil eden bu husus- 
lann hiç olmazsa tadili düşünülen emekli Sandığı Kanununa 
eklenecek bir madde ile temin buyurulmasını temenni etmek
tedir.

Gümrük ve inhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : 1383 
sayılı Kanunun meriyeti sırasında emekliye çıkarılmış olan 
müstediye; kesilen verginin iadesi mümkün bulunmadığı gibi 
müddeü hizmeti bakımından emekli aylığı da bağlanamadığı vc 
Doğu zammından da faydalanamıyacağı belirtilerek; temditli 
jandarmalık hizmetinin emeklilikte sayılamıyacağına dair zikiı
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Arisuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

H 0 9 0 / 1 3 1 2 6  H ı ı l û s i  E d i s .
A l i b e y  H a n c ı s ı  k a b 
z ım a l .
K o n v a .

I’iiıcüınon karan ve ne scbci)lcıı verildiği

olunan kanunda bir hüküm de mevcut olmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü ; Müstedinin; kanuni bir hak ve menfa- 
tinin muhtel kılındığında musir bulunması halinde; vazifedar 
Itaza merciine müracaatta muhtar olmasına, keza encümeni
mizin kanun teklifinde bulunmaya yetîdli bulunmamasına bina
en; talep hakkında tâyini muameleye mahal görülmediği, le 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

623 24 . I . 1955

(Aj'zulutl hulâsası : Yanlişlıkla 
îsianhul'a gctirtilii) sat tinimi.^ 
olan 12 sandık- muz hedefinin 
odennu'si hah k ı n d a /.

Müstedi : Alanya’dan Dumlupmar vapuru ile İzmir’deki 
adresine gönderilmiş olan 12 sandık muzun İstanbul’a çıkarı
larak bozulmaması için Denizcilik Bankası tarafından 3 numa
ralı halde sattırıldığı ve bedelini alması bildirildiği halde, 
el’an bedelini alamadığından, idarenin ihmalinden ileri gele a 
ve mağduriyetini tevlideden bu hareketten şikâyet ederek; 
hakkının bir an önce verilmesini istemektedir.

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortakhğı Denizyolları İş
letmesi cevabi yazısında : Mevzuubahis noksanlığın 5 sandık 
muz ve 2 sandık portakaldan ibaret bulunduğ-u ve İstanbul’da 
hal 3 numarada Doğruyol nakliyat ambarı nezdinde sattırıla
rak İzmir tüccarlarından Kerim Başaran faturaları ile beraber 
parasının gönderildiği Genel Müdürlük kontrolörlüğünden 
alman sureti ilişik yazılardan öğrenildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şahsi hak noirtasından müstedinin, 
alakah mahkemeye müracaatta muhtariyetine binaen, Teşki
lâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi rnüvacehesinde talebi 
üzerine encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

624 24 . I . 1955

^4092/13128 Asiye Timur.
U l u e a m i  M a h .  
S iv e r e k .

(Arzuhal hulâsası : ikramiye ve 
maaş verilmesi t(dchi hakkında).

Müstedi : Birinci devrede birkaç yıl Mebusluk yaptıktan 
sonra vefat etmiş bulunan babası Mahmut Odabaşı’dan kendi
lerine verilmesi icabeden kanuni istihkak ile birlikte ikramiye 
ve maaş ödenmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müteveffa Mahmut’un 
ikinci dönemin birinci devresinde Mebus seçilmiş olması itiba-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

riyle 5269 sayılı Kanuna uyularak kızı müstedi Asiye’ye va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına imkân bulunmadı
ğı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  6 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

625 24 . 1 .1055

14093/13129 A bdülccbbar ve ar.
Çakırbey ve Kumar 
köyleri halkı namı
na.
Erciş.

(Arzuhal hulâsası : Berikanlt ka
bilesi mensuplarından şikâyet).

Müstediler : 5098 sajalı Kanundan istifade ederek tekrar 
Erciç.’e gelmiş olan Berikanlı kabilesi mensuplarının h arekât  
sırasında ölen akraba ve taallûkatlarının intikamlannı almak 
m aksadiyle, daima kendilerini tehdidetm ekte ve yaralam akta 
olduklarından ve huzurlarını selbetmekte bulunduklarından şi
kâyetle, âcil bir tedbir ve karar alınmasını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mikâili kabilesinden 
olan müştekileri adı geçen kabile arasında öteden beri bir kan 
gütme dâvası mevcut olduğu, 1952 yılında şikâyet olunan ka
bile mensuplarından bâzıları tarafından müşteki kabile mensup
larına karşı vukubulan tecavüz hadiseleri faillerinin yakalana
rak adalete tevdi olundukları.

Kaza zabıta teşkilâtı tarafından hadiselerin önlenmesi içiö 
imkân nispetinde gereken önleyici tedbirlerin ahnmakta ve ha
len Berikanlı kabilesinden hiçbir şahsın şikâyetçilere veya 
bunların akrabalarına zulüm ve başkaca bir harekette bulun
madıkları Van Valiliği işarına atfen bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre; talep üzerine 
encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

626 24 . 1 .1955

14094/13130 Ahm et Şafak ve ar. 
Eğitmen.
Çalış köyünde. 
Avanos.

(Arzuhal hulâsası : Öğretmenler^ 
tanınan haklardan faydalandır^^' 
malarına dair).

Müstediler : Almakta oldukları ücretlerin kifayetsizliği^ '̂ 
den bahsile öğretmenlere tanınan terfi ve sair haklardan kendi

lerinin de faydalandınimalarını istemektedirler.
Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Eğitmenlerin tâyin 

ve terfileri valiliklerce yapıldığından müstedilerin bu m evzuda  
doğruca valiliğe baş vurmaları gerektiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

bulunan talep hakkında, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesi muvacehesinde encümenimizce bir muamele ifasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

627 24 . 1 .1955

14096/13132 Rasim Yücel ve ar.
Tahtakale Uzun çar
şı Aile Bahçesi Şa
ban Başaran eliyle. 
İstanbul.

(A rzuhal hulâsası : H azine top 
rakları üzerinde yaptırılan tapu  
muamelelerinin durdurulması 
hakkında).

Müstediler : Köyleri olan, Nevşehir kazasının Sugeçmez 
köyünde mevcut 20 bin dönümlük hazine arazilerinin fuzuli şâ
milleri tarafından, kendileri adına tapuya tescili için mahkeme
ye baş vurmakta olduklarından şikâyet ederek; bu muamelele
rin önlenip, topraksız bulunmalarına binaen; toprak komisyo
nu marifetiyle kendilerine dağıtılmasını istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Merkez kazasında fa
aliyette bulunan toprak komisyonlarından birinin Nevşehir ka
zasına gönderilerek gerekli arazi sondaj işlerine başlaması ve 
adı geçen hazine topraklarından dağıtılabilecek durumda oldu
ğu tesbit edilenlerin de hak sahibi olanlara tevziinin temini 
hususunun Niğde Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve işin kaza merciinin 
tetkik ve kararına tâbi bir meseleye taallûk etmesine göre; vâ
ki talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü madde
si muvacehesinde bir muamele ifasına mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

628 24 . 1 .1955

14098/13134 Halil Güden.
Beyoğlu İstiklâl 
Cad. No. 344/1. 
Demirlıan - İstan
bul.

(A rzuhal hulâsası : M esnetsiz ola
rak alınan (iibnrük Resm inin ia
desi hakkında).

Müstedi : Almanya’dan, firması adına gelmiş olan 39 aded 
alıcı radyonun sarılı bulunduğu nümunesi ilişik kaba kâğıdın 
dış zuruf addedilmek suretiyle; mesnetsiz olarak ve fuzulen 
alınmış olan 457 lira 12 kuruş gümrük resminin iade edilmesini 
istemektedir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Alıcı 
radyolar için alınan resmin; 2255 sayılı Kanuna bağlı cetvel ge
reğince kanuni sâf sıklet üzerinden alındığı. Son zamanlarda 
nümunesi ilişik olan bu mukavvaların mukavemeti arttırılmak 
suretiyle 3 - 4 radyonun birlikte buna sarılmakta olduğu bu iti
barla radyoların içine konulduğu kutuların iç ambalâjı olarak



Arzuhal Amıhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Encümen karan ve n<; sebepicıi verildiği

resimlendirilmiş olmasının kanuna ve tatbikata tamamen uyffun 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan vâki ta
lep hakkında; encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

629 24 . I . 1955

14420/13431 :\Iahir Çordan. 
14099/13135 Mu.sazade ^lalı. 

Arhavi.

(Arzuhal hulâsası : Bir iş talebi
ne dair).

r7lüüt3di : Durumu ile mütenasip bir iş teminini talebetmek- 
t3dir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : İş ve t^çi Bulma Ku
rumu teşkilâtı vasıtasiyle, Trabzon’da 250 - 300 kuruşa yevmi
yeli iş temin edilip kendisine tebliğatta yapıldığı halde, cevap 
vermemiş bulunduğundan hakkında yapılacak bir muamele ol
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

630 24 . I . 1955

14100/13136 ]\Iohmet Usanmaz.
Çarşamba Fethiye 
Cad. No. 11.
Fatih - İstanbul.

(x\rzuhal hulâsası : RamVde yo>- 
pılan muhacir evlerinden kendi
sine de hir ev verilm esi hakkın
da) .

Müstedi : Bulgaristan göçmenlerinden olup, İ948 yılında
yurda geldiğini ve bu tarihten beri kendisine bir iskân hakkı 
verilmediğini belirterek, Rami’de yapılmakta olan muhacir ev
lerinden kendisine de verilmesini istemeîrtedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : îskân şartlarım haiz 
bulunduğu takdirde, müstedinin iskân edilmesi hususunun İs
tanbul Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereci düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep baklanda 
encümenimizce tâyini muameleye mahal göıülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

031 24 . I . 1955
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14103/13139 Kasan Bütün vo ar. 
Mıılıtar.

’ B üydüz köyünde. 
Burdur.

lOncünıen karan ve nt; .sebepten verildiği

(A rzuhal hulâsam : Ç iftçi Malla- 
n  Korum a Kanunu ile köy ihti- 
ıjar heyetine tanınan salâhiyeti 
selheden Hurdur Jandarma B ö
lük Kumandanından şikâyet).

Müstedi ; Koy ve Çiftçi Mallarını Koruma kanunlan İU 
kendilerine tanınan kanuni hak ve salâhiyete binaen; muhafaza 
korusu olarak tesbit ettikleri bir yere zarar iras eden komşu 
köy hayvanından bir kısmını yine bu kanuni salâhiyete istina
den hapsettikleri halde; köye gelen jandarma yüzbaşısı tara
fından bu hayvanların salıverilmesi suretiyle kanuni hak ve 
vazifelerinin ihlâl edilmiş, keza köy halkı üzerindeki nüfuala- 
nmn münselip kılınmış olduğundan şikâyet ederek; mumai
leyh hakkında kanuni takibatta bulunulmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan tahkikat 
sonunda, sanık yüzbaşı Arif Türker’e isnat olunan suç sabit 
ve varit görülmediğinden vilâyet idare kurulunun 25.IX.1952 
günlü karan ile men’i muhakemesine karar verilip bu kararın 
Devlet Şûrası ikinci Dairesince de tasdik edilmiş bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında, 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

632 24 . I . 1955

* •il 04/13140 Ahmet Baş.
Muhtarlar adına. 
Sonden - Sinan.

(Arz\thal hulâ.'iam : Sİ7ian P T T  
!jul)CSİ7iin acentelik haline konuf- 
maması hakinnda).

Müstediler: PTT Şubesi halinde faaliyet gösteren Sinan 
PTT teşkilâtının acente veya bayilik haline kalbolunacağmı 
haber aldıklarından bahsile; duydukları teessürü belirterek, 
eski hali ile bırakılmasını istemektedirler.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Bu şubenin acen
telik haline getirilmesinin bahis mevzuu olmadığı bildirilmek
tedir.

Grereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine Itarar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

633 24 . I . 1955
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14105/13141 Halil Topal.
Isabeyli köyünde. 
Zonmıldak - Devrek.

4.rruhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adrasi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : ^lâlûHyet gfi- 
lirinin artınlması hakkında).

Müstedi : Söke’de; Sadık Atalay maden ocağ’inda çalışmak 
ta iken geçirdiği bir kaza neticesinde sağ' gözünü kaybetmiş 
olduğundan dolayı; kendisine bağlanan 63 küsur liradan iba
ret ınâlûliyet gelirinin alığından tazallümühal ederek; bu 
haksızlığın telâfisi ile gelirinin artırılmasını istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan tetkikat 
sonunda; müstediye iş kazası sebebiyle bağlanan gelirde 4772 
sayılı Kanuna uymıyan bir cihet görülmediği. Bu gelirin tahsi
sinde isçinin ailevi durumunun nazarı itibara alınmasına imkân 
bulunmadığı. Bununla beraber mezkûr kanunun 28 ncı madde
sinde yazıh olduğu üzere; aralarında alâkalı mütehassısın da 
bulunduğu bir sağlık kurulundan alınacak rapora nazaran; 
durumunun yeniden tetkik edilebileceği îşçi Sigortalan ümvım 
Müdürlüğünce müştekiye bildirilmiş olduğu belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanuni bir haldîîmn muhtel lahndığın- 
dan musir bulunduğu takdirde, vazifeli kaza merciine müra
caatta muhtar bulunmasına ve vekâlet cevabına göre; müste
di nin vâki talebi üzerine encümenimizce tâyini muameleye 
m-thal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

634 24 . I . 1955

14109/13145 ilulitelif köyler 
nıuhtai'iıklai’i. 
Osmancık.

(Arzuhal hulâsası : Yaptırdıkları 
huıdin ıjıktırıhnavıası hakkında).

Müstediler : Sulama ve çeltik zeriyatında faydalanmak mak- 
sadiyle diğer mevcutlar gibi Kızılırmak üzerinde yaptırmış 
oldukları bendin bâzı menfaatperestlerin tahrik ve teşviki ile 
ve gûya bâzı arazilere zarar verdiğinden bahsile yapılan şikâ
yetten dolayı yıkılmak istenildiğini beyanla; yılniması halinde 
köylerinin susuz bir vaziyette kalacağı gibi fakru zaruret içe
risinde kalacak olan halkın bu bendin inşaası için bankalara 
olan borçlarını dahi ödiyemiyecek bir hale geleceklerinden bu
na meydan bırakılmamasını istemektedirler.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis konusu bentle
rin, Vekiller Heyetinin 25 . V . 1952 gün ve 14531 sayılı Kara
rı ile; Kızılırmağın 4373 sayılı Taşlan Sular ve Su Baskınına 
Karşı Korunma Kanunu şumulü içerisine alındığı mezkûr ben
din civar araziye yaptığı zararlar dolayısiyle yıktırılması za
ruri ise de, taşkın mevsimi geçmiş bulunması bakımından çeltik 
sulamasının sonuna kadar muhafazasında mahzur görülmemiş, 
sulama mevsimi nihayetinde bu âdi bendin kanun hükümleri 
gereğince yıktırılacağı, vekâletçe tesbit ve tasdik olunacak bir 
projeye göre yeniden bir bent yaptırılabileceğinin Çorum Vali
liğine yazıldığı bildirilmektedir.



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine, müste- 
dilerin kaza merciine dahi müracaatta muhtar bulundukları
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

635 24 . I . 1955

14111/13147 Sait Çağlar.
On Temmuz Mah. 
Karafatma So. No. 
112.
Zonomldak.

(Arzuhal hulâsası : 30 senedir 
tahtı tasarnıflannda bulundur- 
duh'lan yerlerin Hâzinece ellerin
den alınmak istenildiğinden şikâ
yet).

Müstediler ; Tarihten 28 - 30 sene önce imar ve ihya etmek 
ve üzerlerine ev yapmak suretiyle tasarrufları altına geçirdik
leri arazilerin dolajasiyle evlerinin bu kere Hazine tarafından 
ellerinden alınmak istenildiğinden şikâyet ve tazallümühal ede
rek; yapılmak istenilen bu muamelenin durdurulmasını iste
mektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Havzai fehmiye dâhi
linde, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan bu arazi 
üzerinde muhtelif tarihlerde gecekondu şeklinde yapılmış olan 
binalarla ,bunların etrafındaki imar teşebbüsleri dolayısiyle, 
mezkûr sahadaki arazi mülkiyetinin şahıslara devir olunamıya- 
cağı baklandaki ve halen hükmü mer’i 1326 tarihli Devlet Şû
rası karan müvacehesinde, işletme idaresinin talebi üzerine, şa- 
giller aleyhine açılan kal ve men’i müdahale dâvası neticesin
de mahkemece; muhdesatın ve asgari levazım bedelleri Hazine 
tarafından mal sahiplerine ödnerek temliki yolunda bir karar 
verildiği, ancak yapılacak temlik muamelelerinin Hâzineye bir 
külfet tahmil edeceği göz önünde bulundurularak münasip be
delle şagillerine kiralanması, muvafakat etmedikleri takdirde 
ilâmın infazı cihetine gidilmesi hususunda'talimat verildiği be
lirtilerek; bu cihete yanaşmıyan müstediler haklanda ilâmın 
icra marifetiyle infazına tevessül edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Kaza merciince incelenerek karara bağ
landığı anlaşılan talep hakkında; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
54 ncü maddesine göre encümenimizce tâyini muameleye mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

636 24 . I . 1955
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Arzuh&l
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

14113/13149 N azif Topal.

A l t m d a f '  Alalı.  S ı ğ ı 
n a k la r  karşısı. 
A n k a r a .

iı^icümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsusı : (toyrikanuni 
olarak cvi)ûn yıktınidığından ve 
(lindehi inşaat ruhsaimın ahndı- 
(jındaıı sik(hj( I ).

Müstedi : 1947 yılında Ankara’nın Altındağ Mahallesinde 
yaptırdığı binanın çatı kısmında yapacağı değişiklik için ruh
satname almış olmasına rağmen; muhtarın şahsi husumeti yü
zünden çatı katının belediyece yıktınidığından ve ruhsatının 
da keza gayrikanuni olarak elinden alındığından şikâyetle 
muhtar ve diğer mesuller hakkında takibat ifa-sı ve ruhsatının 
iadesi için alâkalılara emir verilmesini istemektedir.

Dtıhiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin aldığı 
tamir ruhsatı haricinde ve bahis mevzuu ev arkasında hâzineye 
ait boş arsa üzerine yeni bir ev inşa ettirdiği görülerek 5431 sa
yılı Kanuna tevfikan yıktırıldığı ve buna rağmen ikinci defa 
yeniden inşaat yaptığı görülerek tekrar kanuni şekilde yıktı- 
rıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan vâki ta
lep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

637 24 . 1 .1955

14118/13154 Kth(‘nı P>ez(loğaıı.

PT'r (laj^ıtıcısı. 

Solinıiv<' - İstanbul.

f Arzuhal hulâsası : Terfi et tiril- 
nK’dif/indcıı şikâyet).

Müstedi : 9 yılda 15 lira maaş almakta ve terfi hakkını da 
hai  ̂ bulunduğu halde terfi ettirilmediğinden şikâyet etmekte
dir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Bu kabil memur
ların her yıl bütçesi ile alınan kadrolar nispetinde peyderpey 
terfi otirilmekte oldukları ve 4598 sayılı Kanunun 4 ncü madde
si şümulü dnında kaldıkları belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan vâki 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

638 24 . 1 .1955

14120/13156 Basri Kodak.

Ziraat Bankası oda

cılarından.

İzmit.

(Arzuhal hulâsası : tskân hakki
nin vcribncdiğinden şikâyet).

Mü.stedi : 1D39 yılanda; 4ö hane olarak Romanya’dan yur
da gelerek Kocaeli’nin Derbent nahiyesine iskân edildiklerini, 
bu 45 hanenin 15 hanesine ev yaptınlıp ziraat vasıtalan veril-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

diği halde; 30 hanenin iskân istihkaklarının verilmediğinden 
şikâyet etmektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : İskânlı göçmenler
den olan müstedive 1 dekar ev yeri ile 21 dekar toprak veril
miş olduğu gibi, diğer muhacirlere de mümasil iskân yardım
larının yapılmış bulunduğu.

Mevcut tahsisatın kifayetsizliği bakımından bu gibi muha
cirlere inşaat ve koşum hayvanı yardımlarının yapılmasına mad
deten imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimzice tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

639 24 . 1 . 1955

1 4 1 2 6 / 1 3 1 6 2  O m o r  A y d ı n .
f V r i k  kciyünde. 
Zara.

i'Arzv.hal hul(h:fr:ı : Mahkeme ka- 
ntnnu ra{ım<n meralarına vâki
tn üdttİKihnin
< i n .

öııl( n)}i(s{ hakhnı-

Müstedi : Mahkemeden aldıkları men’i müdahale kararına 
rnğmen köylerine ait meraya Tuzlagözü köyünün cebir ve şid
det yoliyle vâki müdahalesinin önlenmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr mera üze
rinde her iki köyün müşterek intifa hakkına mütaallik mahke
me kararının Temyiz Mahkemesinde tetkik edilmekte bulundu
ğu, i’eticeye l^adar her hangi bir ihtilâfa meydan verilmemesi 
için bu köy muhtar ve üyelerine kaymakamhkça icabeden teb
ligatta bulunulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince İncelenmekte bulunduğu 
anlaşılan vâki talep hakkında encümenimizce yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

640 24 . I . 1955

1 4 1 2 7 / 1 3 1 6 3  C e m a l S o v i n .
^a.'jkın B a k k a l  M e k 
te p S o . N a .  6. 
S n a d i y o  - tstHn]>nl.

(Arzuhal hulâsası : Tekaütlük 
müthh H hizm< tinin noksan hesap- 
laudığıiKİan şikâyet}.

Müstedi : Tekaütlük müddeti hizuıetinin noksan hesaplandı
ğını şikâyet ederek; mağdur edilmemesini istemektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Borçlandığı 10 yıllık müddet de nazarı itibara alınmak suretiy
le emekliliğ-e esas müddeti hizmeti 20 sene 4 ay 8 güne bâliğ ol
muş bulunan müstediye 1534 lira 95 kuruştan ibaret olan tekaüt 
aidatlarının ödenmiş bulunduğu belirtilerek; hakkında Vekâlet
çe yapılacak bir muamele kalmadığı bildirilmektedir.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan vâki talep 
hakkında encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  14 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

641 24 . I . 1955

14128/13164 Burisabah Ozaltın.
Alemdar Küçükaya- 
sofya ^lah. Cinci 
Meydanı No. 20. 
İstanbul.

(Arzuhal hulâfinsı : î  ad eten dul 
maa. r̂ tahsisi hakkında).

Müstedi : 10 yıllığı peşin verilmek suretiyle kesilmiş olan 
dul aylığının mâlûl ve muavenete muhtaç bir durumda bulun
masına binaen iadeten tahsis edilmesini istemektedir.

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Mülga ve 
mer’i mevzuatta iadeten maaş tahsis olunacağına dair bir ka
yıt mevcut bulunmadığından talebin tervicinin mümkün görü
lemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir l«ınun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

642 24 . 1 .1955

14135/13170 Allahverdi Düzyurt.
Şohitler Malı. Geçi- 
bula So. No. 94. 
Sivas.

(Arzuhal hulâsası : Iskan hakkim 
nnı tayunmadığından şikâyet).

Müstedi : 1329 yılında Rusya’dan mülteci olarak yurda 
geldiğini ve bu tarihte küçük yaşta bulunması itibariyle iskân 
haklarını anyamadığını ve şimdide bu sebep ileri sürülmek 
suretiyle bu hakkının tanınmak istenilmediğini ifade ederek, 
mağdur edilmemesi için alâkalılara emir verilmesini istemek
tedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : 885 sayılı Kanunun 
12 nci maddesiyle tâyin olunan müddet içerisinde iskân tale
binde bulunmamış olan müstedi hakkında bu bakımdan yapı
lacak bir muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce bir muamele ifasına mahal görülmediğine ve 
müstedinin kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

643 24 . 1 .1955
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14136/13171 Veli Gelen.
Aşağıpazar Malı. de. 
Korkuteli.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Evkaf arazi
sinden kendisine bir ev yeri ve
rilmesi taJehi hakkında).

Müstedi : Amelelikle müştagil ve topraksız bir kimse oldu
ğunu ifade ederek; Antalya vilâyeti dâhilindeki Evkaf arazi
sinden, Toprak Kanunu gereğince kendisine bir ev yeri veril
mesini istemektedir. ,

Başvekâletin cevabi yazısında ; Müstedinin kendisine veril
mesini istediği Vakıf Muratpaşa çiftliğinin belediye hudutları 
içinde kalan kısım baklanda 4753 sayılı Kanuna göre muamele 
yapmak mümkün bulunmadığı gibi vakıf gayrimenkullerin 
müzayedesine veya başkaca her hangi bir şahsa verilmesine de 
imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre, 
talep hakkında encümenimizce muamele ifasına mahal görül-, 
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

644 24 . I . 1955

14140/13175 Edip Kıral.
Tohum Islah lsta.s- 
yonunda Daday eski 
nüfus memuru. 
Y'eşilköy - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Eski vazifesi
ne veya buna muadil başka bir 
memuriyete tâyin talebine dair).

Müstedi : İstifaen ayrılmış olduğu eski memuriyetine iadesi 
için mafevk makamlara yaptığı mütaaddit müracaatlardan bir 
netice alamadığını ifade ederek; mağduriyetine nihayet veril 
mesi için eski vazifesine veya buna muadil başka bir memuri
yete tâyinine delâlet buyurulmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Zile Sorgu Hâkimi 
iken rüşvet almak suçundan dolayı bir yıl hapse mahkûm edi
lip Hâkimler Kanununa tevfikan hâkimlikten çıkarılmış olan 
müstedinin işbu mahkûmiyetini saklamak suretiyle en son gör
mekte olduğu Daday Nüfus memurluğundan bu mahkûmiye
tinin ihbar edildiğini haber alması üzerine istifaen ayrılmış 
bulunduğunu, bunu mütaakıp tekrar tâyini hakkında yaptığı 
müracaatların da tâjâne yetkili bulunun memuriyet talebettiği 
valiliklere gönderildiği, bu kabil kimselerin, memuriyete alınıp 
ahnmamasının bu makamların takdirine bağh bir keyfiyet 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

645 24 . I . 1955



14141/13176 Şorifo Şatır vo ar.
Balaban Mah. do.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Enrünıeh karan vc no sebcpt('n verildiği

(Arzuhal hulâsası : Şehit yetim le
rine iadeten maaş tahsis olunmaai 
hakkında).

MüstGdiler : 10 yıllıkları verilmek suretiyle kendilerinin şe
hit aylıkları kesilmiş olduğu halde; bu durumda olan malûllere 
aylık verilmeye devam edildiğinden bahisle, aradan 10 yıllık bir 
zaman geçmiş olmasına mebni kendilerine tekrar maaş tah'Dİs 
edilmesini istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1341 sayılı Muvaae- 
nei Umumiye ve 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt kanımla>i*i 
hükümlerine tevfikan kesilmiş olan bu aylıkların yeniden bağ
lanmasına kanunen imkân bulunmadığı belirtilerek; bahis mev
zuu edilen ve maaşian 100 kuruşa kadar olan malûllerin maaş
larının filhakika tediyesine devam olunması keyfiyetinin; Di
vanı Muhasebat raporlarının tetkiki münasebetiyle ve yüksek 
Meclisçe ittihrz buyurulan 770 sayılı Kararın 7 nci fıkrasına 
istinadetmelcte bulunduğu ve müstedilerin ayni durumda olraa- 
dıkları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep haklunda 
encüm.enimizcfi tâyini mııamoleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

646 24 . I . 1955

14142/13177 AİKİullah Kar vo ar. 
Zincirli Han. 
Kskisohir.

( A r z u h a l  J n U â s a s ı  :  İ ş  f a l e h i  h a k 

k ı n d a ) .

Müstediler : Kendilerinin • sanatkâr kimseler olduklarını bs- 
lirterek; iş bulma hususunda iltimas cari bulunduğu için Eski
şehir’de Amerikan şirketine vâki iş isteklerine karşı kendilerine 
amele yevmiyesi teklif edilmiş bulunduğundan şikâyetle; du
rumları ile mütenasip bir işe yerleştirilmelerini istemektedir
ler.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Her iki müstedinin 
de teklif olunan işleri ücret azlığı dolayısiyle kabul etmemiş bu
lundukları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizoe bir muamele ifasına mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

647 24 . I . 1955



Arzuhal
Xo.

Avzulial sahil)iniıı
adı, soya<lı vc adresi

—  17 —

Eııcümc)! kaı-ai’i vc ııe sehcpton verildiği

15891/148;J8 Omvv LÛlfi Hiiyiik- 
‘̂̂ 143/13178 kirişçi.

Talıii’ağa Ilaıı. .Malı. 
Bulduk So. X(). ıs. 
Kavseri.

{ A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  M r s h } >  h a s l a -  

h f ' f i u ı n  k a h u l  v e  h a J J a r n ı n ı  J t u n a  

l / ü r c  i c s h H i  h a k i , ■ n i d a . ) .

Müstedi : 1948 yılında, sağlam bir vücutla girmiş olduğu 
Kayseri Dokuma Fabrikasında intisabından, 2 ay sonra çalıştı
rıldığı kömür boşaltma işinde rahatsızlanarak muhtelif tarih
lerde tedavi g’ördüğünü ve istirahat aldığını, son tedavisini mü- 
taakıp tozsuz yerde çalışması kaydı ile şifayap olduğu bildiril
miş ise de böyle bir yer bulunmadığı beyanı ile 171 küsur lira 
tazminat verilerek işten çıkarıldığını ve el’an rahatsızlığının 
devam etmekte bulunduğunu belirterek; bu hastalığının mes
lek hastalığı kabul edilip, haklarının da buna göre tesbitini is
temektedir.

işletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhin işe 
ahnırken yaptırılan muayenesinde alınan netice ile bunu mü- 
taakıp vâki rahatsızlık ve gördüğü tedavi ve aldığı istirahatla 
ve nihayet kanuni vecibeler yerine getirilmek suretiyle işten 
çıkarıldığı bildirilerek; kendisinin tş Kazaları ile Meslek Has
talığı Kanunu hükümlerinden faydalandırılması imkânlarının 
incelenmesi için keyfiyetin işçi Sigortalan Kurumuna da inti
kal ettirilmiş bulunduğu belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

648 24 . 1 .1955

S a im o  K a r a y e l ,  
( ’ u m h u r i y o t  i l k o k u 
lu.

Kastamonu.
( A r z u h a l  h u l â s a s ı  Y a ] ) }  s a n d ı 

ğ ı n d a k i  r n ü f ( r a k i m  a i f l a l n ı n ı  ı / ı - 

r i i ' )  r i l n u  s i  h a l i k ı n d a } .

Müstedi ; Mübrem ve âcil ihtiyacına mebni ilkokul Öğret
menleri Yapı Sandığında teraküm eden aidatının geri verilme
sini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : 4357 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinin g fıkrasına göre; meslekten ve ilköğretim sa
hasından ayrılmadıkça üyelerin bu sandıktaki müterakim para
larının iadesine imkân olmadığı. Bu mevzuda hazırlanmış bulu
nan yeni kanun lâyihasının neticesine intizar olunması icabetti- 
ği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

649 24 . 1 .1955
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14145/13180 Hatice Erenler.
Kozlucjay köyünden. 
Devrek.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Hamile bu
lunduğu 5 aylık yavr.usunun dü-'î- 
meşine sebebiyet veren suçlunun 
serbest bırakıldığından şikâyet).

Müstedi : Kocası, kayınvalide ve kayinbabası ile Sadık 
Kurt arasında çıkan bir münazaayı bertaraf etmek maksadiyle 
yanlanna gittiği vakit mütecaviz Sadık Kurt tarafından kar
nına vurulan tekmelerle hamile bulunduğu 5 aylık çocuğunun 
ölümüne sebebiyet verildiği hakkında yaptığı şikâyet üzerine; 
adı geçen suçlu Sadık Kurt’un bu fiili ağır cezayı müstelzim 
bulunduğu halde, mumaileyh hakkındaki tahkikatın gayrimev- 
kuf olarak yapılmasındaki gayrikanunilikten bahsile, bu taki
batın mevkuflu olarak icrası için alâkalılara emir verilmesini 
istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hâdiseyi mütaakıp 
vâki şikâyet üzerine müstedinin hükümet doktorluğuna yaptı
rılan muayenesinde böyle bir sıkıt vuku bulmadığ;ının belirtil
miş olduğu.

Dövme ve yaralama suçundan sanık Sadık Kurt hakkında 
Devrek Asliye Ceza Mahkemesinde âmme dâvası açılmış bulun
ması itibariyle şikâyetçinin âmme dâvasına müdahale ederek 
talep ve iddialarını mahkemeye bildirmesi icabettiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince İncelenmekte bulunan 
bir meseleye taallûk eden talep hakkında; Teşkilâtı Esasiye 
Kanunununun 54 ncü maddeleri muvacehesinde tâyini muame
leye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

650 24 . I . 1955

14146/13181 Mediha Ağaoğlu ve 
ar.
Siimerbank Pamuk
lu Müessesesi Sağ
lık Kurulu persone
li.
Ereğli - Konya.

(Arzuhal hulâsası : Prim Tali
matnamesinin değiştirilmesi hak
kında).

Müstediler : 1 . I . 1947 tarihinde meriyete giren yeni 
Prim Talimatnamesi ile Sağlık kurulu personelinin primden 
mahrum bırakılmış olduklarını belirterek, bu mağduriyetlerinin 
telâfisi için mezkûr talimatnamenin tadilini istemektedirler.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : 3659 sayılı Kanu
nun değişik 13 ncü maddesine tevfikan hazırlanmış olan 
3 6747 sayılı Vekiller Heyeti kararının birinci maddesiyle iş
letme, müessese ve teşekküllerin yürütüm ve çalışmalanmn dü
zenlenip denetlenmesinde müesir mevkilerde bulunanlara, prim 
verileceğinin belirtilmiş bulunduğu ve gene bu kararın 6 ncı 
maddesine istinaden Siimerbank tarafından hazırlanıp vekâ-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14148/13183 Mahmut Turan.
Göktepe köyünde. 
Şerefiye - Zara. 

14147/13182 Rıza Yıldırım.
Göktepe köyünde. 
Şerefiye - Zara.

letçe tasdik edilip (Sümerbank Rasyonel Çalışma Prim Tali
matnamesinin) 8 nci maddesiyle bu primden istifade edemiye- 
cek olanlar meyanmda bulunan eczacı, ebe ve sağlık memur
larının bundan faydalandırılmalarına imkân görülemediği bil- 
dirilmektedir^

Gereği düşünüldü : Talimatnamelerin tadilinin dahi bun- 
lan tanzime yetkili makamlara ait bulunmasına, keza iptali 
keyfiyetinin de idari kazanın vazife cümlesinden olmasına 
mebni, vâki talep hakkında bu bakımlardan enoümenimizce tâ
yini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

19 -

Encümen kararı re *ne sebepten Terildiği

651 24 . I . 1955

(Arzuhal hulâsası 
7ie dair).

Arazi talehi-

Müstediler : Topraksız çiftçilerden bulunmalarına binaen; 
köyleri dâhilindeki metruk Hazine arazisinden kendilerine mik- 
tan kâfi toprak verilmesini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Zara kazasında Çift
çiyi Topraklandırma Kanununun tatbikine geçildiği vakit 
müstedilerin yetkili Toprak Komisyonuna müracaat etmeleri 
lüzumunun Sivas Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

652 24 . I . 1955

14150/13184 Mehmet İnhanlı.
îşçi Sendikaları B ir
liği.
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : İstanbul İşçi 
Sendikaları temsilcileritıin vergi 
takdir komisyonuna davet ve işti
rak ettirilmediğinden şikâyet).

Müstedi : 1. Yüksek Meclise takdim edilmiş bulunan Tu
rizm Teşvik Kanunu lâyihasından; yabancıların, turizm belgesi 
bulunan yerlerde çalışabilecekleri hakkında müstedinin kaldı
rılmasını ve 2007 sayılı Kanunun memuriyetine mütaailik hük
mün tatbikine devam olunmasını.

2. Kanuni olan vâki müracaatlarına^ rağmen; İstanbul 
Defterdarlığınca Gelir Vergisi Takdir Komisyonuna almmıyan 
sendika temsilcilerinin; 1952 yıh vergi tarhiyatında olduğu 
^bi, mağduriyetlerine mahal kalmamak üzere adı jEreçen kn- 
«lisyünfl davet kabul olunmalamı ist^melrtodir

Maliye Vekâletinin cevabi yaasmda ; İşçi sendikaları met- 
leld Ur teşekkül adâolunamıyaoağmdan takdir komisyonlanc-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi* Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

da temsil edilmelerine mahal görülmediği, bu prensip hilâfına 
gerek vekalet ve gerek defterdarlıkça bu yolda bir tebligat 
yapılmasının da bahis mevzuu olmadığı; 1952 - 1953 götürü 
ücret matrahlarının da, Takdir Komisyonuna katılan İstanbul 
Umum Lokantacılar ve Mahallebiciler Cemiyeti temsilcileri 
huzuru ile ve hassasiyetle takdir ve karara bağlandığı ve bu 
karara karşı her hangi bir itiraz da vukubulmadığı bu duruma 
göre fazla matrah takdir olunduğu iddiasının varit görülmediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin; kanun teklif ve tâdili mev
zuu ile alâkalı bulunan birinci talebi üzerine Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 15 nci maddesi müvacehesinde; ikinci isteği bak
landa da kaza merciinin tetkikine tâbi hususattan bulunmasına 
binaen, encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

653 24 . I . 1955

14151/13185 Şükrü Yılmaz.
İbrahim Çavuş Mnlı. 
Şehremini - îstnıı-  
bul.

(Arzuhal hulâsası 
nc dair).

t ak ân talehi-

Müstedi : 18 . Z II . 1949 tarihinde serbest göçmen olarak 
Bulgaristan’dan yurda geldiğini ve kendisinden 12 gün sonra 
gelenlere iskân hakkı tanındığı halde bu haktan mahrum edil
mesindeki isabetsizliği belirterek gerekenlere emir verilmesini 
istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Serbest göçmen olup 
kanuni müddeti içerisinde iskân talebinde bulunduğu ve çift
çilikle geçimini temin etmekte olduğu takdirde; müstedinin 
2510 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına tevfi
kan iskân istihkakının verilmesi hususunun İstanbul valiliğine 
yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ve müi* 
tedinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

654 24 . 1 . 19&5

14153/13187 Fikri Akyurt.
Kemerkaya Malı, 
(vumhuriyot 
No. 42.
Trabzon.

fArzuhal hulâsası : tadei memu- 
rhjcf talebine dair).

Müstedi : Karabük kazasında polis memurluğu yapmakta 
iken vâki istifasının kabulüne dair olan emrin tebliğinden üç 
gün önce vazifesinden ayrılmış olduğu için hakkında verilen 
tevbih cezasından, keza bu yüzden tekrar meslek« alımmaiM-
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Kneüınen kararı ve ne sebepten verildiği

smdan ve bu mevzuda açtığı idari dâvanın da husumet yö
nünden reddedilmiş bulunduğundan bahis ve şikâyetle, hak
kında mevzuata aykırı olarak tatbik olunan bu muameleden 
mütevellit vâki mağduriyetinin giderilmesini ve iadei memuri
yet ettirilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhin bahis 
mevzuu hareketinden dolayı mahallî Polis Divanının 5.ZII. 
1950 tarihli karan ile tevbih cezası verilmiş bulunduğundan 
Emniyet Teşkilât Kanununun 60 nci maddesine göre; tekrar 
mesleke alınmasına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup nitekim 
Devlet Şûrasından dahi geçmiş olduğu anlaşılan vâki talep 
hakkında Dahilî Nizamnamenin 53 ncü maddesine tevfikan tâ 
yini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

655 2 4 .1 .1955

14156/13190 Rifat Ziyal.
Mutaflar Cad. 
17.
Fatih - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Muamele 
No. Vergisi Kanunu lâyihasında; ku§

tüyü tâbirinin açıklanması hak
kında).

Müstedi : Yüksek Meclise takdim edilmiş bulunan Muame
le Vergisi kanunu lâyihasında, Muamele Vergisine tâbi tutulan 
kuştüyünün tarif edilmemiş bulunduğunu belirterek, bâzı ilti
baslara mahal kalmamak üzere açıklanmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 3843 sayıh Muamele 
Vergisi Kanununun 10 ncu maddesinin 2 nci fıkrasına göre 
kuştüyü imal yerleri mamulâtı vergiye tâbi olacağı gibi yeni 
lâyihada da kuştüyünün işlenmesinin imal sajnldığı belirtile 
rek; kuştüyünün iptidai maddesi de kümes hayvanatının tüy 
leri olduğuna nazaran müstedinin imalâthanesinde de, döşeme 
minder ve saire de kullanmak üzere tavuk tüyleri işlediğine 
göre; bu ameliye sonunda vücuda getirilen mamullerin de kuş 
tüyü addedilmesinin tabiî olduğu, ancak el sanatkârlığı muaf 
lığı şartlan dâhilinde faaliyette bulunduğu takdirde muaflık 
tan fayadalanabileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgi
li bulunan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 
nci maddesi muvacehesinde encümenimizce bu sıfatla yapıla
cak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

656 24 . I . 1955
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14158/13192 Mustafa Kıyak.
Çarşı ici bakkjd. 
(Jermik.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Trenden (̂ alı
nan S sandık şekerinin huhmup 
kendisine teslim olunması lalehine 
dair) .

Müstedi : Diyarbakır İstasyonundan Ergani İstasyonuna eli 
ile yüklemiş olduğu 11 sandık şekerden 3 sandığının çok kısa 
olan bu iki istasyon arasında kaybolmuş bulunduğundan, ve
rilecek tazminatın da cüziliğinden bahis ve şikâyet ederek, 
malının bulunup kendisine teslimini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Filhakika; nakil 
sırasında çalınmış olan bu şekerlere ait yapılan tahldkattan 
müsmir bir netice alınamaması üzeftne; mer’i Demiryolu İşlet
me Nizamnamesine ve 3259 sayılı Kanun hüküralerine tevfikan 
bu mal bedeline karşılık en yüksek had üzerinden 90 lira 30 ku
ruş tazminat verildiği bu mıntakada faaliyette bulunan hırsız 
şebekesinin yakalanması için teşkilât tarafından icabeden ted
birler alındığı gibi keyfiyetin emniyet teşkilâtına da haber ve
rilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce bir muamele ifasına mahal görülmediğine ve 
müstedinin şahsi hak noktasından vazifeli kaza merciine dahi 
müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

657 24 . I . 1955

14160/13194 Faruk Nergiz.
Lâla Hüseyinpaîja 
Mah. No. 131. 
Kütahya.

(Arzuhal hulâsası : Kütahya 
Memleket Hastanesi Başhekimi 
Osman Dirim'den şikâyet).

Müstedi : Kütahya Memleket Hastanesi Başhekimi Osman 
Dirim hakkında yapılan bir ihbar üzerine ifadesine müracaat 
olunduğunda; gayriahlâki hal ve hareketlerine dair doğru şeha- 
dette bulunduğundan dolayı mumaileyh tarafından kendisinin 
sebepsiz yere hastane imamlığından çıkarılmış olduğundan bah- 
s il; adı geçen başhekimin bu kabîl hal ve hareketlerini teyit 
eden bâzı vakayii 7 madde halinde dilekçesinde açık lıyarak  
icabeden kanuni takibatın  yapılmasını istemektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Mezkûr şikâyetin tahkikine, müfettiş doktor Sabri Basay’m 
memur edildiği ve tahkikat neticesinin müştekiye bildirileceği 
belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, yerine getiril
diği anlaşılan talep hakkında encümenimizce ayrıca bir m uame
le olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

658 24 . 1 .1955



14162/13196 Rcs^adiye köyü îhti- 
yar Heyeti.
(Jürün.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsast : Köy mcrasma 
râk) müdnhnle(h‘n ffiknyfit).

Müstedi : Elinde bulundurduğu 7 dönümlük araziye ait bir 
tapu senedine dayanarak; 3 000 dönümlük köy merasına teca
vüz eden Hasnü Ozdemir adındaki şahsın bu haksız tecavüzü
nün önlenmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen Hüsnü 
Özdemir’in 34 sayılı tapu senedi ile mâlik ve zilyed bulunduğu 
bu ihtilâfh gajrrimenkul hakkında; müddet bakımından 5917 
sayılı Kanunun tatbikine imkân gzörülemediği, tapu senedin
de mukayet miktardan fazlası üzerindeki mülkiyet ve zilyed- 
liğin ref’i hususunun nitekim mahkemeye intikal etmiş olduğu 
bu dâvaya hâzinenin müdahalesinin de temin edildiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü ; Tetkiki kaza merciine ait Olup, nitekim 
vazifeli mahkemeye dahi intikal etmiş olduğu anlaşılan talep 
hakkında, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesine göre 
encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

859 24 . 1 . 1955

Şadiyo Oztürk.
10 Mayıs Mah. Halı- 
riye Cad. No. 23. 
Samsun.

(Arzuhal hulâsası 
hine dair).

Yardım tale-

Müstedi : 6 çocuklu, yoksul ve kimsesiz bir durumda ol
masına binaen; Samsun Belediyesi tarafından kendisine yardım 
yapılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin çalışa
rak hayatını kazanabilecek bir durumda olması sebebiyle bele
diye encümeni tarafından dileğinin reddedilmiş bulunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

660 24 . 1 .1955

ir.ıstafu Vöm.ıı, 
W168/13201 Tckko Mah. Kmzi 

Cad. No. 7.
Manisa.

(Arzuhal hulâsası : Mâliıliyd ma
aşı bağlanması hakkında).

Müstedi : Birinci Cihan Harbinde ve İstiklâl Mücadelesinde 
sebkeden mesailerinden, keza Afyon’da cephane nakliyatı sıra
sında her iki kulağından sakat kaldığından bahsile; emsallerine 
tahsis olunduğu gibi kendisine de mâlûliyet aylığı bağlanma
sını istemektedir.
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No. adı, soyadı ve adresi l']n('üriicn kaı-an ve ne sebepten verildiği

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında ; Müstedinin 
İzmir Askeri Hastanesi Heyeti Sıhhiyesinden aldığı 1945 tarih 
ve 4341 saj/ılı raporu sağlık dairesince, ârızasmın dereceye 
girmediği şeklinde tasdik edilmiş bulunduğundan kendisine 
maaş bağlanmasına kanuni imkân olmadığı vâki müracaatlarına 
da 3 defa bu yolda cevap verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehe
sinde talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine ve müstedinin kanuni bir hakkının muhtel kı- 
İmdığiBda musir bulunması halinde; vazifeli kaza merciine dahi 
müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tı^hi

661 24 . I . 1955

U1G9/13202 Mehmet Serdoğan.
Saitbey Mah. Mu- 
kayyitzade So. No. 
20.
Samsun.

(Arzuhid huhhası : laidti memn- 
rit/fl falehi)it dair).

Müstedi : Ankara’da Polis Enstitüsüne giderken bir otel 
'odasında kahp beraber seyahat ettikleri arkadaşlarından biri
sinin, gece vakti yanlışhkla kendi cebine koyduğu anlaşılaa 
parasının; gene beraberce müracaat ettikleri karakolda kendi 
üzerinde çıkması münasebetiyle; mahkûm edilmiş bulunduğnnu 
ve bu yüzden temiz geçen 8 yılhk meslek hayatının lekelendi
ğini ve mağdur olduğunu ifâde ederek; bu durumu nazan iti
bara ahnmak suretiyle iadei memuriyet ettirilmesini veya baş
ka bir vazifeye ahnmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1946 tarihinde Po
lis Enstitüsüne gönderilen müstedinin Ankara’ya gideceği yer
de Giresun’a gittiği ve dönüşünde Ferruh Karakoç’un 750 lira
sını çaldığından 9 aya mahkûm edilmesi üzerine; Polis Diva
nının vekâletçe tasdik olunan bir karan ile meslekten ihraç 
edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ve müi- 
tedinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

662 24 . I . 1966

14170/13203 Ali Dos ve ar.
Kösrerli ve Bahşiş 
köylerinde.
Tarsus.

(Arzuhal hulâsası 
dair).nt-

Kredi talehi-

Müstediler : Bulgaristan göçmenlerinden oldukalnnı ve bu 
durumlarına binaen kendilerine verilmiş olan arazilerin gayri- 
kabili zer bir halde bulunduğunu ifade ederek, maişetlerini 
temin maksadiyle hariçten satın almış oldukları 1000 dönü*
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Arzuhal
No.

Arsuhal sahibium
adı, soyadı ve adresi Encümei) kararı ve ne sebepten verildiği

arazi bedeline mukabil senet mukabili Ziraat Bankasından uzun 
vâde ile kredi verilmesini, veya muhtaç oldukları paranın göç
men tahsisatından Devletçe ödenmesini istemektedirler.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Henü* 
93 052 lira borçlu durumda olan müstedilerin daha fazla öde
me güçleri bulunmadığı için Ziraat Bankasınca taleplerinin ter
vicine imkân görülmediği.

iskân suretiyle kendilerine verilen 4000 dönümlük araziden 
1000 dönümünün filhakika kabili istifade bulunmadığı anlaşıl
dığından bu noksan istihkaklannın tamamlanması hususunun 
İçel valiliğ:ine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre, 
talep hakkında encümenimizce tâ3nni muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

663 24 . 1 . 1Ö55

14174/13206 Yusuf Doğan. 
Muhtar.
Moşlu köyünde. 
Palu - Karaşoı-.

( A r z u h a l  h u l â . s n s ı  :  l i i r  h ö ı > r i }  i f < ı -  

l * ı h ) u ı s ı  f ı t l r h i m  ( h ı i r ) .

Müstedi : Mazgirt köyleri ile kendi köylerinin, Karaçur 
caddesi ve Elâzığ vilâyeti ile olan irtibatını temin ve kayıtla 
yapılan geçitlerde vukubulan can kayıplarının önlenmesi mak- 
sadiyle Bestek köyü önünde bir köprü inşa olunmasını istemek
tedir.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Bu köylerin daha önce 
yaptıkları müracaat üzerine yaptırılan inceleme neticesinde : 
Karaçor nahiyesi ile mevcut Külüşkür köprüsü arasındaki pa
tika yol ıslah olunduğu takdirde, yeniden 500 bin lira sarf ile 
bir köprü inşasına lüzum kalmadan adı geçen nahiye ile Elâ
zığ - Bingöl Devlet yolu irtibatının temin edileceği anlaşliarak 
keyfiyetin Elâzığ valiliğine tebliğ olunduğ-u bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenmizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

664 24 . 1 .1955

4176/13207 Nadir Kurl ve ar.
Meralarda ve çadır 
altında.
Erbaa.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  

) u i ' s i  h a k k n i ( l a ) .

A r a z i  v e r i l -

Müstediler : Evsiz, topraksız ve muavenete muhtaç bir du
rumda olmalarına binaen kendilerine de bedeli mukabilinde ve 
müsavi taksitle ödenmek üzere toprak verilmesini istemektedir
ler.
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Arzıiiial Arinıhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verÜdiği

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Erbaa kazasında top
rak dağıtımına başlanıldığında müstedilerin toprak komisyo
nuna müracaat etmeleri lüzumunun Tokad Valiliğine yazıldığı 
bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

665 24 . 1 .1955

14177/13208 Kemal Pereinal. 
Avukat.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Zorla Akıl 
Hastanesine sevk edildiğinden .fi- 
kay et).

Müstedi : Ankara Barosunda mukayyet avukatlardan oldu
ğunu belirerek; şahsa hitabeden gizli bir radyo neşriyatı ile 
sistemli bir şekilde tehdidedilmekte olduğundan, meslekini ifa
ya imkân bulamadığından ve kendisinin zorla akıl hastanesine 
sevk ve burada işkenceye mâruz bırakıldığından şikâyet ede
rek; haklannın aranmasına delâlet edilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin, öte
den beri radyo aktif dalgaların tesiri altında, bâzı devlet 
adamlan hakkında takibat yapılması, kendisine tazminat veril
mesi gibi yersiz hak talebinde bulunduğundan ve sözle tecavüz 
ettiğinden dolayı birer örneği ilişik müddeiumumilik ve sıhhat 
müdürlüğü yazılan üzerine memur refakatinde İstanbul Emni-, 
yet Müdürlüğüne gönderilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

666 2 4 .1 .1955

14178/13209 Mehmet Saral ve ar.
Ceza evinde tutuklu. 
Giresun.

(Arzuhal hulâsası : Giresun Ağır 
Ceza Reisinin tarafsız hareket et
mediğinden şikâyet).

Müstediler : Kasten adam öldürdükleri isnadı ile Giresun 
Ağır Ceza Mahkemesinde bakılmakta olan dâvalarında; bu mah
keme reisinin tarafsız hareket etmediğinden, ezcümle; kendileri
nin müdafaa haklarının selbedilip hakaret gördüklerinden, ke
za şahitlerin ifadesinin dahi aynen zapta geçirildiğinden şikâ
yet ederek; durumun bir adalet müfettişi marifetiyle tahkik et
tirilmesini ve haklarını meydana çıkaracak bir hâkim gönderil
mesini istemektedirler.
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Aı*zuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Giresun Müddeiumu
miliği vasıtasiyle yaptınlan tahkikata göre; beşer sene ağır 
hapis cezasiyle mahkûmiyetlerine karar verilmiş olan müstedi- 
lere ait dâva dosyasının Temjdz Mahkemesine gönderilmiş ol
duğu, şikâyet mevzuu üzerinde ifadelerine müracaat olunan 
şahitlerin şahadetlerine göre; ağır ceza reisinin müştekilere dü- 
rüşt muamele yaptığına ve şahit ifadelerini zabıtnameye dile 
diği gibi yazdığına ve maznunlar aleyhine hareket ettiğine ve 
istidada da belirtildiği şekilde söz sarf edip hakarette bulunduğu
na dair delil elde edilemediği ve yapılan muamelelerde bir yol
suzluğa raslanamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

667 24 . I . 1955

14179/13210 Ahmet Gökay. 
15120/14119 Kalaycı 
16126/15061 Bahçe So. No. 3.

Hasköy - İstanbul.

14180/13211 Mehmet Kapucıı ve

(Arzuhal hulâsası : MâlûUyet ma
aşı tahsisi hakkında).

Müstedi : Çanakkale muharebelerinde aldığı 4 yaradan do- 
la}a kendisine mâlûliyet aylığı bağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
1945 tarihinde yaptırılan muayenesi neticesinde aldığı rapor 
Sağlık Dairesi tarafından «anzası 551 sayılı Kanuna uygun de
ğildir şeklinde:» tasdik edilmiş bulunmasına binaen kendisine mâ
lûliyet aylığı bağlanamadığı. Açtığı idari dâvaların da Askerî 
Temyiz Mahkemesi ve Şûrayı Devletçe reddedilmiş bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gareği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış bulunduğu anlaşılan vâki talep hakkında Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 54 ncü maddesine tevfikan tâyini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

668 24 . I . 1955

ar.
Koduçay köyünde.

(Arzuhal hulâsası : Orman suçla
rından mütevellit para •cezaları
nın affı hakkında).

Müstediler : Orman suçlarından dolajn ceza muhakemeleri 
tarafından haklarında hüküm olunan para cezalarının da hu
kuk mahkemelerinden verilen tazminat cezalan gibi tahsil ve 
hapse tebdilinden sarfınazar olunmasını istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstediler hakkında 
gerek infaz edilmiş ve gerekse infaz edilecek bir ilâm kaydına
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Arzuhal Arzulial sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Kucüınen kararı ve ae sebepten verildiği

raslanmadığı ve kendilerine de bu yolda tebligat yapıldığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Ahiren yürürlüğe giren bir kanunla bu 
istek yerine getirilmiş olduğundan encüınenimizce aynca tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi.

669 24 . I . 1965

U1S2/18213 Fiamdi Sanoğhı.
Id r is  M a lı .  Sa[)('i.

( A r z u h a l  h ı d o s a s ı  :  Ç e r k e ş  B e l e -  

( l i i l c s i t K f  l  i  n j l  o l a r a k  k e n d i s i n e  

i t t s a a l  r u h s a l )  r t r i l v ı r d i f j i v d e n  ş i -  

kâ jiel).

Müstedi : İstimlâk sahasında bulunduğu beyanı ile arsa.81 
üzerinde yapacağı inşaat için ruhsat vermiyen Çerkeş Beledi
yesince; arsasına muttasıl diğer arsalardaki inşaata müsaade 
olunmamasındaki keyfî hareketten şikâyet etmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr mahallin ka
saba imar plânına göre, yola vie yeşil sahaya raslaması dolayı- 
siyle müstediye ruhsat verilmediği, son müracaatı üzerine de be
lediye encümenince istimlâkine karar verildiği, istisnai muame
leye tâbi tutulduğu bildirilen evin zelzelede hasar görmesine 
rağmen içinde oturulur bir vaziyette bulunması ve belediye büt
çesinin de müsait olmaması yüzünden tamirine müsaade edildiği 
ve yapılan muamelede mevzuata aykın bir cihet bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ve mü«- 
tedinin istimlâk mevzuu olan yerinin uzun müddet istimlâk edi
lememesinden dolayı da kaza merciine müracaatta muhtariyeti
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

670 *24 . I . 1955

418'J 13214 Satj Dunlubas.
C ıık u i '  k ö y ü n d e n .
I><‘ \ i'ck - Z o n y u l d a k .

(Arzuhal hulâsası : Kayrnpeden- 
tıin orman suçundun mütevellit 
lıulunan 200 lira para ce.z*fSMX'\n 
affı talebine dair).

Müstedi : Devrek Sulh Ceza Mahkemesinin 21 . VIII . 19Öİ 
tarihli karan ile 200 lira para cezasına mahkûm edilmiş bulnnaa 
kayın pederinin orman suçundan mütevellit olan işbu cesafi- 
nm hapsen tahsiline tevessül olunmak istenildiğinden bahsile; 
baklandaki bu muamelenin durdurulmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : ödeme emrinin teb
liğini mütaakıp para cezasından 50 lirası ödenmiş ise de gtri
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Amıhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

kalan kısım müddeti içerisinde ödenmediğinden'hapse çevrile
rek infazına tevessül edilmiş bulunduğu ve yapılan muamelede 
bir yolsuzluk bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Ahiren yürürlüğe giren bir kanunla 
bu mevzu halledilmiş olduğundan talep hakkında encümeni- 
mizce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

671 24 . I . 1955

14185/13215 Abdülkadir Yiğit- 
alp.
Kulu köyündo \o. 
363.
Oihanbevli - Konva.

(Arzuhal hulâsası : Hilafı kanun 
vazifi'.nnden rıkanlffığntdan şikâ-
! f d ) .

Müstedi : Ziraat Bankası Umum Müdürü Mitat Dülge ile 
Ziraat Bankası Cihanbeyli ajansı Müdürü Sait Aktan ve bu 
ajans muavini Fuad Bayman’ın vazifei memuriyetlerini suiis
timal etmek suretiyle ve hilafı kanun kendisini vazifeden uzak
laştırmış olduklarından, keza döğer biçer borcuna karşılık 
yatırdığı para üzerinde hotbehot tasarrufta bulunduklarmdan 
şikâyet ederek; haklarında icabeden kanuni takibatta bulunul
masını istemektedir.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Vazifeli 
bulunduğu kooperatifin yapılan teftiş ve tahkikinde müstedinin 
ihracını müstelzim fiileri sabit ve mahallî savcılığa intikal et
tirilmiş olduğundan Tanm Kredi Kooperatifleri memurları 
yönetmeliğinin 62 nci maddesine istinaden ve yönetim kumlu 
karan ile ihracedilmiş bulunduğu; biçer döğer borcuna karşı
lık yapılan mahsup muamelesi hakkmdaki iddiasının da haki- 
katla ilgiU bulunmadığı ve kendisinin Devlet Şûrasına dahi 
başvurmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
encümenimizoo tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

672 24 . I . 1955

^^^86/13216 Servet Aydın.
Teknisiyen Derneği 
belge No. 77 do 
Elektrikçi.
Ankar*.

(A rz u h a l  hulâsası : Siporta  laz- 
))iinatı vırilnırsi hakknıda).

Müstedi : Ankara Oeza Evinde mahkûmiyetini çekmekte 
iken, geçirdiği bir kaza neticesinde sağ elinin dörtte üçünü kay- 
İMtniş bulunduğu halde 4772 sayıh Kanuna tevfikan kendisine
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Arzuhal sahibinin
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Sigorta yardımında bulunulmadığından şikâyet etmektedir.
Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : 2/15592 sayılı «Dev

let, vilâyet ve belediyelerce doğrudan doğruya işletilen mü
esseseler ile memleket müdafaası ile ilgili iş yerlerinin mura
kabe ve teftişine dair nizamnamenin» birinci maddesinin (ç) 
fıkrasında; hükümlü işçilerin ceza evlerindeki atelye ve 
imalâthanelerde bir iş akdine müstenit bulunmaksızın çalıştı
rılmakta oldukları ve bu itibarla Iş Kanununun birinci mad
desindeki İşçi tarifine giremiyecekleri belirtilmiş bulunduğun
dan İşçi Sigortaları Kurulunca müstediye yardım yapılmasına 
kanunen imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan vâki ta
lep hakkında bu balamdan encümenimizce tâyini muameleye 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

673 24 . I . 1955

14189/13218 Osman Hmoo ve ar. 
Ceza cviiKİo.
Birecik.

(Arzuhal lıulâsmı : Haksız yere 
mevkuf huhmduklanndan ve hu 
sırada evlerinin yağma edildiğin
den şikâyet).

Müstediler : 23 . III . 1952 tarihinde vukubulan ve iki kişi
nin ölümü, bir kişinin de yaralanması ile neticelenen hâdisenin 
failleri olarak uğradıkları haksız iftira ve isnat yüzünden tev
kif edilmiş bulunduklarını, bu arada bütün efradı ailelerinin 
köyden uzaklaştırılıp evlerinin de yağma ve talan edildiğin
den şikâyet ederek; haklarının aranmasını istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Maktullerin tarafla
rınca her öldürme hâdisesini mütaakip yapıldığı gibi yapılan 
yağmacıhk ve gasıp suçlarından dolayı bunlar hakkında âmme 
dâvası açıldığı, ayrıca da bu hali bildiği halde icabeden mâni 
tedbirleri almıyan jandarma kumandanı hakkında da gereken 
muamelenin ifası için Dahiliye Vekâletine yazıldığı belirtile
rek; iş kaza merciince tahkik edilmekte olduğuna göre idare- 
ten yapılacak bir muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
enciimenimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

S7İ ?A 1955
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14191/13220 Ali Keskin ve ar.
Aşkirit köyünde. 
Pülümür.

• 4193/13222 Hüseyin Aydın ve 
ar.
Dağbek köyünde. 
Pülümür.

14192/13221 Abbas Çelik ve ar. 
Clürk köyünde'. 
Pülümür.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebeplen verildiği

(Arzuhal hulâsası : Halen serbest 
bırakılan memnu mıntaka dâhi- 
lindelH arazilerinin kendilerine %
i t rk edil m esi h akk ı nda ).

Müstediler : 5098 sayıh Kanundan bilistifade köyleri olan 
Pülümür kazasının Aşkirit, Gürk ve Dağbey köylerine gelerek; 
garbe tebyit olunmaları dolayısiyle metrük bıraktıkları arazi
lerini tekrar imar ve ihya ettiklerini beyanla, halen memnu 
mıntaka olmaktan dahi çıkarılmış olan mezkûr köydeki bu ara
zilerinin başkalarına verilmiyerek kendilerine bırakılmasını 
talebetmektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : 2510 sayılı Kanunun 
26 ncı maddesiyle tamamen Devlete intikal etmiş olup l.VII. 
1950 tarih ve 3/11461 sayılı Vekiller Heyeti karariyle yasak- 
lığı kaldırılan bu bölgelerdeki gayrimenkullerle eski malikle
rinin hiçbir alâkaları kalmadığı bu itibarla istenilen arazile
rin kendilerine terk ve iadesine imkân olmadığı ancak müste
diler müddeti içerisinde müracaat edip iskân şartlarını haiz 
kimselerden iseler 5826 sayılı Kanun mucibince kendilerine 
toprak, ev veya ev yardımı yapılması hususunun valiliğe ya
zıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

675 24 . 1 .1955

'^1^5/13224 Haşan Alpkaya.
Aksakal köyünden. 
Bandırma.

(Arzuhal hulâsası : llakknıdaki 
cczalı verf/ivin kaldırdmast tale
bine dair).

Müstedi : Köyde bulunan susam yağhanesinin açılış ve ka
panışını usulü dairesinde Mâliyeye bildirmiş olduğu halde 61 
günlük faaliyet müddeti, 81 gün üzerinden hesap olunup 400 
lira cezalı vergi ile teklif edilmiş bulunduğundan, haksız ve 
isabetsiz olan bu cezanın kaldırılmasını istemekttedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr ihtilâf idari 
kaza merciinin tetkikinden geçmek suretiyle karara bağlanıp 
muhkem kaziye halini iktisabetmiş bulunduğu cihetle; bu hu
susta Vekâletçe yapılacak her hangi bir muamele bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup Devlet 
Şûrası tarafından da incelenerek karara bağlanmış bulunduğu 
anlaşılan vâki talep hakkında bu bakımdan encümenimizce tâ
yini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

omrt 34 .1 . ı m
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No.

Ar/ulıal .sahibinin
adı, soj^adı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

n i ö T / i : ’) ! ! ' !  h ' i M İ ı a l  \ ' n ı - y ı n ı  v<> 

ar.
Kii'işhaıu' Alalı.

(Arznhn! h}(lâs(iaı : Einzvj vilâyc- 
H n (  n a h l ( ’ ( I i h ) t e l e r i  h d k k ı n d n ) .

Müstediler : Mecburi iskâna tâbi tutuldukları Denizli vilâ
yetinden, Elâzığ vilâyetine nakillerini ve mezkûr vilâyette 
topraklandırılmalarını istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedüerin vâki 
müracaatları üzerine eski yerleri olan Ovacık kazasının Iksur 
kö3TÜne gitmek üzere Elâzığ’a sevk edildikleri.

Ancak kendilerine nüfuslanna göre; Denizli’de iskân 
hakkı verilmiş bulunduğundan yeniden iskâna tâbi tutulma
larına ve bilâhara neşir olunan 5826 sayılı Kanundan istifade 
ettirilmelerine imkân görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

677

1413 4/13 16 1) M c lo k  V e f a .  
149 43 /13 0 42 Ü(;şehitlo]- H ü y ü k -  

f ı s t ık l a r  So. N'a. 2 7 .  
K y ü p  - İsta n b u l.

( A r z ı ı h u l  h u . l â s < i f t ı  

i t t d i ' t f i i  i d h s â snnı

24 . I . 1955

.• Y e t i m  m a a ş ı -  

f ( t l ( ‘ h i n p  ( I n i r ) .

Müstedi : 25 yaşını doldurması münasebetiyle kesilmiş olan 
yetim aylığımn; henüz evlenmemiş ve muavenete muhtaç bir 
kimse bulunması itibariyle iadeten tahsis olunmasını istemek
tedir.

Maliye Veltâletinin cevabi yazısında : 1683 sayılı Kanuna 
tevfikan kesilen bu aylığın iadeten tahsisinin kanunen mümkün 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 6216 sayılı Kanunla nazarı itibara alın
mış bulunan talep hakkında ayrıca encümenimizce yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

678 24 . I . 195.

1 5 3 2 9 / 1 4 3 1 1  
1 5 7 2 9 / 1468ı 

2 3 İ S / 2 3 1 3

Ib r a h im  l ’ u z h a y . 
K a r a f ii ın ı r ü k  D c ı -  
\i.şali M a lı ,  ( ’antc- 
<la C a m i S o . N n .  
2!) 1.
İs ta n b u l.

( A r z ı d n ı l  h u l â s a s ı  :  T c i d ü l  ( n f h ğ ı  

l x i ( f l ( n n i K i s ı  h ı ı k J ; ı n < h ı ) .

Müstedi : Musap olduğu akıl hastalığı dolayısiyle topçu 
yüzbaşılığından âdi mâlûl olarak ve müddeti hikmetine göfe: 
aylık bağlanmaksızın tekaüde sevk edilmiş bulunduğundan 
keza vazife mâlûlü addedilmesi hakkındaki talebinin de red
dedildiğinden tazallümühal ederek; annesi ile kızkardeşine de 
bakmak mecburiyetinde olup, bu sıhhi durumu ile bir işte de 
çalışamıyacağından, kendisine tekaüt aylığı bağlanması esbabı
nın temin buyurulmasını istemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Tekaüt Sandığı Umum Müdürlüğümün
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No.
Arkuhal Hahibinin

adı, soyadı ye adresi

cevabi yazısında : Deniz hastanesinden verilip, sandık sağlık 
kurulunca incelenen raporuna göre, 5434 sayılı Kanunun 47 nci 
maddesine tevfikan âdi mâlûl olarak tekaüde şevki kararlaştı
rılan müstediye; 11 küsur seneye baliğ olan müddeti hizmetine 
mukabil 3270 lira toptan ödemede bulunulup sandıkla alâkası
nın kesilmiş olduğu ve kendisine aylık bağlanmasına kanuni 
imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri müvacehesin- 
de talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine, müstedinin kanuni bir hakkının muhtel kıhndığın- 
da ısrar etmesi halinde vazifedar kaza merciine müracaatta 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karat-ı ve ııe sebepten verildiği

079 24 . 1 .1955

yeıiııe M. M. 
Bingöl

■V. A  y a s

.Mazl>ata M. yoı-iıu- Knl i ) )
bilâzığ ( , 'a n k ı n  Kr/iııc-aıı K r / u r u m

S .  T o l ' f r  T .  A k m a n  T .  i ^ i i ı o a ı l .  . 1 .  l ^ j ı u f i ı r l

• l̂aiciin
Rrdem

M a r d i n
H. K. 7'imvroffhı

S( ‘\ han 
N. Ser< (
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Arzuhal
Xo.

Arzuhal sahibiııiu
adı, soyadı ve adresi Kîirüınen karan ve no .scbiiptcıı verildiği

75/12874 Feridun Ilotinli.
Yeni Mah. 5 nci du
rak 80H) ada 2S par
sel No. SS.
Ankara.

f  A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  l \  n u l , l  ı h h '  '•?' 
I n n i n i i i  L ı ı U I  ı r ı h ) t a s ı  n  f t h r a r  

hn'zij’i h ( i l : l ,  n i ( h ı  I .

Müstedi : Hariciye Vekâletinde dokuzuncu derece meslek 
memurlarından iken 5250 sayılı Kanunun muvakkat maddesine 
tevfikan yetersizlikten dolayı emekliye sevk edilmiş ise de, ye
tersizliğini tesbit hususunda ne gibi bir ölçü kullandığının ma
lûm bulunmadığını, yirmi küsur senelik memuriyet hayatında 
uhdesine mevdu vazifeleri kanun hükümleri dairesinde yapmış 
ve muvaffak olmuş bulunmasından dolayı âmirlerinin takdir ve 
teveccühlerini celbetmiş olduğu cihetle Idfayetsizliğin kendi 
hakkında bahis mevzuu olamıyacağını ve mezkûr muvakkat 
maddenin son fıla*ası adlî ve idari kaza mercilerine müracaat 
yolunu kapamış bulunduğundan mâruz kaldığı haksızlığın an
cak Büyük Millet Meclisince telâfi edilebileceğini beyanla, sicil 
dosyasının getirilerek tetkikini ve baklandaki tekaütlük kara
rının ref’i ile tekrar tavzifini istemektedir.

Hariciye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin, 5250 
sayılı Kanunun muvakkat maddesinin 3 ncü fıkra;si mucibince 
teşekkül eden komisyonca ve aynı maddenin 1 nci fıkrası gere
ğince, yetersizliği tesbit edilerek emekliye ayrılmasına karar ve
rilmiş ve bu karann S . I . 1949 tarihinde Vekâlet makamının 
tasdikine iktiran etmek suretiyle kesinleşmiş olduğu ve bu du
rum karşısında yapılacak bir muamele g^örülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü ; Hariciye Vekâleti teşkilâtında istihdam 
edilmekte olup sicilleri itibariyle görevlerinde bırakılmaları 
caiz olmadığı veya kendilerinden yeter derecede istifade edile
mediği anlaşılanların hizmetlerine son verilerek haklarında 1683 
sayılı Kanunun 13 ve 26 ncı maddeleri hükümlerinin tatbik edi
leceği 5250 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin 1 nci fıkrasın
da yazılı bulunmasına ve bu kanunun 3 ncü fıkrası gereğince 
dördüncü ve daha yukarı derecelerden olmak ü^ere vekil tara
fından teşkil kıhnmış ve bir reis ile altı âzadan mürekkep bulun
muş olan komisyonca, içlerinde dilekçinin de bulunduğu bir kı
sım vekâlet mensuplarının mezimr muvakkat maddenin 1 nci 
fıkrasına tevfikan yetersizlik sebebiyle emekliye ayrılmış ve bu 
baptaki kararın 3 . 1 .  1949 tarihinde vekâlet makamının tasdi
kine iktiran etmek suretiyle kesinleşmiş olduğu, vâki davet üze
rine bu işte vekâleti temsUen encümenimize gelmiş olan Zatiş- 
leri Dairesi Reis Muavini Cemal Tııygar’ın verdiği izahattan ve 
tetidk edilen mezkûr kararla sicil dosyası münderecatından an
laşılmasına ve bahsedilen karann müstenit bulunduğu mucip 
sebebin mahiyetine g-öre, müstedinin ileriye .sürdüğü talep ve
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şikâyet kabule şayan bulunmadığından, bu hususta encümeni- 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

680 25 . I . 1955

•‘̂ 19.5/12:292 tbrahiıu Sınmaz.
Salacak lskH<* ai'kii 
So. No. -i.
I s l a T i b u l .

I A r z u h a l  l u ı l â . s d s ı  :  l ' h n e h l U i k  i s -  

I n n i n İ H  l i a l d ı n l m d . s ı  i '< t i k r a r  

I d i ' z i f i  h < ı l x h ı ı i ( ( ( t ) .

Müstedi : Hariciye Vekâletinde dokuzuncu derece meslek 
memurlarından iken 5250 sajalı Kanunun muvakkat maddesi 
mucibince yetersizlikten dolayı emekliye sevk edilmiş ise de, 
yetersizliğini tesbit hususunda ne gibi bir ölçü kullanıldığının 
mâlûm bulunmadığını, yirmi beş senelik memuriyet hayatında 
kendisine verilen vazifeleri kanun hükümleri dairesinde yapmış 
ve muvaffak olmuş bulunmasından dolayı âmirlerinin takdir 
ve teveccühlerini celbetmiş olduğu cihetle kifayetsizliğin kendi 
hakkında bahis mevzuu olamıyacağını ve mezkûr muvakkat 
maddenin son fıkrası idari ve adlî kaza mercilerine müracaat 
yolunu kapamış bulunduğundan mâruz kaldığı haksızlığın an
cak Büyük Millet Meclisince telâfi edilebileceğ:ini beyanla, sicil 
dosyasının getirtilerek tetkikini ve hakkındaki tekaütlük kara
rının ref’i ile tekrar tavzifini istemektedir.

Hariciye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin, 5250 
sayılı Kanunun muvakkat maddesinin 3 ncü fıkrası mucibince 
teşekkül eden komisyonca ve aynı maddenin 1 nci fıkrası gere
ğince, yetersizliği tesbit edilerek emekliye a3mlmasma karar ve
rilmiş ve bu kararın 3 . 1 .  1949 tarihinde Vekâlet makamının 
tasdikine iktiran etmek suretiyle kesinleşmiş olduğu ve bu du
rum karşısında yapılacak bir muamele görülemediğfi bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Hariciye Vekâleti teşkilâtında istihdam 
edilmekte olup sicilleri itibariyle görevlerinde bırakılmaları ca
iz olmadığı veya kendilerinden yeter derecede istifade edileme
diği anlaşılanların hizmetlerine son verilerek haklarında 1683 
sayılı Kanunun 13 ve 26 ncı maddeleri hükümlerinin tatbik edi
leceği 5250 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin birinci fıkra
sında yazılı bulunmasına ve bu kanunun 3 ncü fıkrası gereğin
ce dördüncü ve daha yukarı derecelerden olmak üzere vekil ta
rafından teşkil kılınmış ve bir reis ile altı âzadan mürekkep bu
lunmuş olan komisyonca, içlerinde dilekçinin de bulunduğu bir 
kısım vekâlet mensuplarının mezkûr muvakkat maddenin birin
ci fıkrasına tevfikan yetersizlik sebebiyle emekliye ajmimış ve 
bu baptaki kararın 3 . 1 .  1949 tarihinde vekâlet makamının tas
dikine iktiran etmek suretiyle kesinleşmiş olduğu, vâki dâvet 
üzerine bu işte Hariciye Vekâletini temsilen encümenimize ge
len Zatisleri Dairesi Reis Muavini Cemal Tuygar’ın verdiği iza-
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hattan ve tetkik edilen mezkûr kararla sicil dosyası mündereca- 
tmdan anlaşılmasına ve bahsedilen kararın istinadettiği mvcip 
sebebe ve mezkûr sicil dosyasında mevcut olup 1948 yılında ve
kâlete gönderilmiş olan bir istida da dilekçinin ruhen ve bede
nen hasta ve yorgun olduğunu beyanla tekaüde şevkini istemiş 
olması da muahharan ittihaz olunan mezkûr tekaütlük kararı
nın isabetini teyidetmekte olmasına göre, müstedinin bu karara 
matuf şikâyeti yerinde bulunmadığından, bu hususta encümeni- 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

681 25 . I . 1966

lieis 3'erine K â t i p  
lilâ z ığ  

Toker

M .  M u i ı a r r i r i  \ (;i-itıi‘ 
K r z in c a n  

T. St ufHdk
( j a n k ı n  

T .  A k n u n ı

hJdiı-Uf 
e .  K ö p r ü l ü

M a r d i n
/>. R ) - ( h ) i ı

A l a id i j i  
/î. K .  T i m n r o ğ l u

Ş e y i n i n  

N, S (ra
S iv j ıs

.1. I h ) p r u j i ı ı l

(Arzuhal Sayısı ; 78)

T .  B .  M .  M .  M a t h a n : < ı
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H A F T A L I K  K A R A R  C E T V E L İ
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28. III .  1955 Pazartesi
____i
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

l-‘U )7l I2 1 7 :}  l la san ( Arzuhal hulâsıı.sı : İskân
( iüiKİo^du ıVhılı. l( n hal,kında).
Ilariıiaıı So. Xo. ı .  

IjİİI(‘I)UI'u;iz.
Müstediler : iskâna tâbi göçmenlerden olduklarını beyanla.

gereğinin yapılması hususunun sağlanmasını istemektedirler.
12174 llasan Ayiahano^l ıt. Başvekâletin cevabi yazısında: Müstedilerin mevzuat karşısın-

( iündoğdu Malı. daki durumlarına göre hak sahibi göçmenlerden oldukları takdir-
IIarman Su. 7. de iskânlarına mütaallik muamelenin çabuklaştırılarak bir an
liiilcbufLriiy,. evvel müstahsil hale getirilmeleri ve neticenin kendilerir.c d:

İ İM7-. , tebliği lüzumunun ilgili valiliğe yazıldığı bildirilmektedir.121 <;) llu.sc'vnı Avtabaıı. _ ...........„  ı - ı  x v. •• u u ^,, , , Gereği duşunuldu : Başvekalet cevabına gore bu hususta
(iocnıcıı Alalı. Har- .. . . . . . . .  u ı ı j  - ıencumenımızce muamele tayinine mahal olmadığnıa karar man So. \o. 7. ....venidı,Liıl<‘l)uı-ı>a/. „  „  __ , ...Karar No. Karar tanhı

'•‘^•74/1217() Mu.stafa >'öciik(t^ul- ---------------  -------------------
lan. 682 31 . I . 1955
(Jck-nuMi Malı. I la ı-
man So. No. 7. 
Fiüloburfraz.

•̂̂ >̂7,) /12177  Hüsoyin Aylahan- 
oğlu.
(tündoğdu M ah. H a f  
man So. No. 7. 
i./ülobni'j>a/.

'•̂ ‘ >'‘ İ/İ2I7S Ali Hkon.
flüıidoğdıı Malı. IIar
man So. No. 7. 
Iiiilel)ur«j:az.

' tl.vas h ] k v v  v(‘ ar.
K iu n ik c lm a  k ö y ü n 
de.
Oeyhan - Adana.



— 2 —

13077/12179 (îülsüın Saygını.
1. Kısım Sahil C'jul. 
No. 108/A.
Samsun.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Tütün ikra- 
tniycsi verilmesi hal.kmda).

Müstedi : Kocası piyade üsteğmen İsmail Hakkı’nın Birinci 
Cihan harbinde Çanakkale’de şehit düştüğünden bahsile, ken
disine de emsalleri gibi tütün ikramiyesi verilmesini istemek
tedir.

Milli Müdafaa Velîâletinin cevabi yazısında : 1927 sayılı 
tefsire göre şehit, harbde veya eşkiya müsademesinde her nevi 
düşman silâhının tesiriyle derhal ölenler olduğuna ve müste- 
dinin kocasına, yarah olarak kaldınidığı hastanede ölmüş 
olmasından dolayı bu vasıf izafe edilemiyeceğine binaen, vâki 
isteğin kanunen tervicine imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 1927 sayılı tefsir kararındaki tarife 
göre müstedinin kocası üsteğmen İsmail Hakkı’nm şehit sayılıp 
sayılamıyacağı hususunun incelenmesi kaza merciinin vazife
leri cümlesinden olduğu cihetle bu bapta encümenimi^ce mua
mele tâyinine mahal olmadığına ve müstedinin usulüne tevfikan 
mezkûr mercie müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

683 31 . I . 1955

13090/12191 İsa Kırmızıtaıj ve ar 
Harami köyünde. 
Hınıs - F]rzıu‘um.

(Arzuhal hulâsası 
meleri hakkında).

İskân e fiil-

Müstediler : İran mültecisi olduklarını beyanla iskân edil
melerini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedilerin halen is
kânlarına kanunen imkân kalmadığı, ancak toprağa muhtaç 
çiftçi oldukları takdirde 4733 sayılı Kanuna göre kendilerine 
arazi verilmesi hususunun Erzurum Valiliğine yazıldığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekilhk cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

684 31 . I . 1955

13079/12181 Refik Atalay. 
Erdek.

(Arzuhal hulâsası : Bir hastane 
kâtiplifjinf tâyini hakkında).

Müstedi : İstanbul, İzmir veya Bursa vilâyetleri dâhilindeki 
hastanelerden birinde bir kâtipliğe tâyinini istemektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Müstediyi istediği göreve tâyin salâhiyeti, 5442 sayılı Kanunla 
valilere teffiz edilmiş olduğundan bu konuda vekâletçe yapıla
cak bir muamele görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu bapta encüme-
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^0- adı, soyadı ve adresi
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Eııeürnt'n kai'îu ı ve ııe sebepten verildiği

nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedinin ait 
olduğ-u makama müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

685 31 . I . 1955

llü s o y iıı  K ü r k l ü .  
Ilavjı  alanı kai's ı̂sı 
iki 1r-(>ıı hattı  ;ırii- 
sıiKİa N o .  17.
A d a n a ,

(Arzuhal hulâsası 
tthfini hakkında).

Bir bekçiliği

Müstedi ; Bir bekçiliğe tâyini için vâki müracaatının seme
resiz kaldığından bahsile, bu baptaki dileğinin yerine getiril
mesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin müra
caatı üzerine mahalle gece bekçiliğine alındığı ve fakat kısa bir 
müddet sonra istifa ederek ayrıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

686 31 . I . 195Ö

A l i  A , lanı İ l a n .
N’ ıırt i<;i l>(il<i«‘ 

I v o ın u t a n lığ ı  K ; ı -  
Pargâh B ö l ü ğ ü n '! » ' .  
l/nıiı\

{Arzuhal hulâsası : Mürettep ye
rinin (l(‘(fişfirih)iesi hakkında).

Müstedi : İstidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı, mü
rettep yerinin değiştirilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dileğin tervi
cine Askerlik Kanununun 29 ncu maddesi sarahatine göre im
kân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

687 31 . I . 1955

'•'^087/10,^0 y  . . .
1- 1. w  / a h i d e  ,Sen.

• 'li m a r  (Üad. N o .  i 10. 
*SüU*ynıaniy(' - Is
ta nhnl.

(Arzuhal hulâsası : Müdahtdcvin 
önlen mesi hakkında).

Müstedi : Tarlasına vâki müdahale ve tecavüzün önlenme
diğini beyanla, gereğinin yapılmasını i.stemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Sözü geçen tarlaya 
Zilfo Yıldız adındaki bir şahsın zilyed, bulunduğu anlaşıldı
ğından bu bapta idare ten yapılacak bir işlem olmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Eacümen kararı ve ne sebepten verildiği

istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

688 31 . I . 1955

:3088/1218‘) Mchmot Avcı V(> ;ır.
Zoylunboli kiiyüııdc. 
( Vvluın.

(Arzuhd! hulâsdsı : Topvııl; (l(i(J>'
I ı l n u ı s ı  h ( i l , k i H ( l ( i ) .

Miistediler : Köylerindeki Hazine topraklarından muhtaç 
durumda olan kendilerine yeter miktarda dağıtılması içi» 
Ceyhan kazasında faaliyete geçecek olan toprak komisyonunun 
bir an evvel bu kazaya gönderilmesini istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazı.sında : Halen bu bölgede faaliyette 
bulunan tapulama teşkilâtının şahıslara ve Hâzineye ait ara
ziyi ayırdıktan sonra 17 numaralı Toprak Tevzi Komisyonu
nun muhtaç çiftçilerden hak sahibi olanlara bu baptaki kanun 
gereğince toprak tevzi edeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Başvekâlet cevabına göre bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müs- 
tedilerin mahallinde müteşekkil komisyona müracaat etmeleri 
lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

680 31 . I . 1955

I.S096/12197 Bekir Karadana v»* 
ar.
Karakö(;or köyünde. 
Adana.

(ArzuhdI hulâsası : Arazi dağt- 
hlmusı hakkında).

Müstediler ; Civar köylerde bâzı şahısların işgalinde bu
lunan Hazine toprakları ile, köylerindeki tevzie tâbi arazileri® 
muhtaç çiftçilere verilmesini sağlamak üzere bir toprak kO' 
misyonunun gönderilmesini istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Adana’nın Karaköçer kö
yündeki Hazine topraklarının bu köydeki hak sahibi çiftçilei"® 
dağıtılması hususunun 12 numaralı Toprak Komisyonu tara* 
fından ele alınacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Başvekâlet cevabına 
bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığ̂ ^̂  ̂
ve müstedilerin mahallinde müteşekkil komisyona m ü r a c a a t l a '  

rı lüzumuna karar verildi.



Ar/uhal Arzuhal salıibiııiıt
^0. adı, soyadı v(> adresi Kiicİİiihîii karan vo lu* sebeplen verildiği

r21!)s M u s t a f a  C s H i ı ı d a ”-. ( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  K k m c h  h r d e l i

K a y m a k l ı  kıiyüııdc. h a k k ı n d a ) .

Müstedi : Hükümlü iken yediği ekmek bedelinin, fakir ol
masına mebni kendisinden alınmamasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi uhdesinde 
on parça gayrimenkul kayıtlı olduğu anlaşıldığından kendisi
ne fakir denemiyeceği ve bahis mevzuu ekmek bedelinin esa
sen Mâliyeye yatırılması lâzımgeleceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
g“öre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

691 31 . I . 1955

|22()ı! A l i  />()î'lu<>{5:ln. ( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  I i i n b a > î i

Scl'ci'i deposu lıai'bi- ) n a l  T ü r k s o y  h a k k ı n d a  i h b a r ) .

y v  a y n iy a t  saym anı 
K d .  Y z l ) .
K a s t a m o n u .

Müstedi : Ordonat Binbaşı Kemal Türksoy’un bâzı yolsuz 
ve kanunsuz hareketlerinden bahsile, gereğinin yapılmasını iste
mektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yakısında : Memuriyet nü 
fuzunu suiistimalden askeri mahkemeye verilmiş olan binbaşı 
Kemal Türksoy’un mahkûmiyetine dair ver’ leu hükmün tecii 
edildiği ve müstedi yüzbaşı Ali Zorluoğlu hakkında da usulsüz 
şikâyetten adlî amirlikçe takibata başlanılmış oldagıı bildiril 
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vaki ihbar üzerine kanuni iktizasına 
tevessül edilerek ilgili şahıs askerî mahkemeye sevk olunmuş 
ve mezkûr mahkemece de icabeden hüküm verilmiş olmasına 
göre bu bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

692 3 1 .1 .1955

^1 0.} /]2204 İ b r a h im  S(>zer. ( A r z u h a l  h v l â s a . s i  :  J i u c a k  M ü -

K ı z ı l o ğ i a n  - Bo ya ba t d ü r ü  H a ş a n  Y e t i ş e n ’ d e n  ş i k â y e t ) .

Müstedi : Boyabat kazası Kızıloğian nahiyesi müdürü Ha
şan Yetişen tarafından dövülerek yaralandığını ve mumailey
hin hakaretine mâruz kaldığını beyanla, adı geçen hakkında 
gereken muamelenin yapılmasını istemektedir. •

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahsedilen fiil 
ve hareketlerin memuriyet vazifesinden münbais veya bu 
vazifenin ifası sırasında hâdis olmamış bulunmasın
dan dolayı suçlu nahiye müdürü hakkında umumi hüküm- 
lere tevfikan takibat yapılması için evralan mahallî Cumhuri-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

yet müddeiumumiliğine tevdiine kaza idare kurulunca karar 
verilmiş ve bu dairede muamele ifa edilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal ettirilmiş olması 
lâzımgelen bir hususla ilgili istek hakkında encümenimizce mu- 
amele tâ3̂ ınıne mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

693 3 1 .1 .1955

3105/1220f) Ahmet Bedir ve ar. 
Muhtar.
Kızılkilisc köyÜTKİi'. 
Krei.vi.

(Arzuhal hulâsası : Tahir Hvâif 
ve (irkadaşlarıvflan şikâyet),

MüEtediler : Galikan aşiretine bağlı Tahir Bedir ve arka- 
daşlanmn tagallüp ve zulümden göz açamaz bir hale geldikle
rinden ve saireden bahsile, bu hallere acilen nihayet verdiril* 
mesi esbabının istikmal edilmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Haklarında şikâyet 
vâki olan şahısların kanunen suç teşkil eden fiil ve hareketle
rinden dola}^ takibat icra edilmek üzere kendilerinin C. Müdde
iumumiliğine tevdi edildiği ve kazada emniyet ve asayişin nor
mal bir durumda bulunduğu ve zabıtanın da kendisine düşen 
vazifeyi zamanında yapmakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyete sebep olanların bâzı suç ve ha
reketlerinden dolayı haklarında takibat icrasına tevessül oluD' 
duğnna ve saireye mütaallik vekâlet cevabına göre bu bapta efl- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi'

Karar No. Karar tarihi

694 31 . I . 1956

•HllO 12210 Kamer Akhnlul. 
Muhtar.
Kü(,Hİkağa köyüııd 
Tereaıı - Krzineîiıı.

(Arzuhal hulâsası : Tercan Kd'f 
ma hamından şikâyet).

Müstedi ; Pekeriç köyü ile Küçükağa köyü arasındaki hudü' 
dun kaymakamlıkça tesbit edilememiş ve Tercan Kaymakai^ı 
Fahri Centel’in hakaretine de mâruz kalmış olduğunu beyanla» 
her iki cihetten dolayı gereğinin yapılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Vazifeli köy mııb' 
tanmn her iki köy hudutlarını geç tesbit etmiş bulunmasında» 
naşi teehhüre uğnyan bu işin sonradan ikmal ettirilerek haor- 
lanan sımmamenin idare heyetince tasdik ve tapuca da tesçî  
olunduğu ve hakaret iddiasından dola)a hakkında inceleme y®' 
pılan eski kaymakam Fahri Centel’in de men’i muhakemesi**® 
karar verilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukanya alman vekâlet cevabına
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vâki müracaat hakkında encümenimizce muamele tâjnnine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

695 31 . I . 1955

i;n K;/122I:) llalim B o/ V(' ur. 
Bei'l)(M‘.
Cami ('ivannda. 
Kozan.

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril
meni hakkında ).

Müstediler : Köylerinde Hazine arazisi bulunmadığından 
bahsile, vilâyet dâhilindeki başka köylerden topraklandınlma- 
larını istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Civar köylerde mahalli hal
kın ihtiyacından fazla toprak tesbit edildiği takdirde müstedile- 
rin tevzi komisyonuna mürcaaat ettirilmesi lâzımgeleceğinin 
Seyhan Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili Başvekâlet cevabına gÖre 
bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

696 31 . I . 1955

117,1221 () M ustafa 'l'ek.soy.
O r t a o k u l  T a i ’ih - 
( 'o ğ r a fy a  (i^ret i h (mi i . 
Zile.

(Arzuhal hulâsası 
Yaşar hakkında)>

Ehe Fatma

Müstedi : Zile Belediye Ebesi Fatma Yaşar’m kazaya hiçbir 
faydası dokunmamakta olduğundan bahsile, gereğinin yapılma
sını istemektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Ebe Fatma Yaşar’ın görülen lüzuma binaen başka yere tahvil 
edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu bapta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

697 31 . I . 1955

- " ^ /I 2 2 1 7  Ali Hülhül.
Hisar .Malı. 
Bolvadin - Al'voıı.

(Arzuhal hulâsası : Maaşının ar- 
hrılnıası hakkında).

Müstedi : Müstehikkini ilmiye tertibinden almakta olduğu 
maaşın artırılmasını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Emsali hakkında Dilekçe 
Komisyonunca ittihaz olunan karara uyularak tertibinde ta
sarruf temin edildikçe aylıkları az olanlara müracaat sırasiyle 
zam yapılmasına devam olunduğu ve halen tertibinde tasarruf 
edilmiş ödenek bulunmadığından müstedinin isteğinin not edil
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Başvekâlet cevabına göre



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı vo adresi

18126/12225 Dr. Hayrottiıı Ttuı- 
ı-ıkut.
îş(;i S i s o r l a l a r ı  İs
tan b u l H a s ta n e s i  
l ie v l iy o  mütohjıssısı.. 
Istatıbul.
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Encümen kararı ve ne sebepten \('rildisı

bu bapta encümenimi zce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

698 31 . I . 1955

(Arzuhal hvlâsası : Kuleminiiı 
düzeltilmesi ) t  terfi tftirihnesi 
hakkında).

Müstedi : Hakkında uygulanan kanunsuz muamleleı sebe- 
biyle halen 50 lira asli maaşta on altı aydan beri bekletilmekte 
ve bu suretle mağdur edilmiş bulunmakta olduğunu beyanla, 
bu durumunun ıslahını ve emsalleri derecesine çıkarılmasını 
istemektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında :
Müstedinin durumu itibariyle halen terfi ettirilmesine, mev

zuatın müsait olmaması yüzünden, imkân görülememekte oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bu konuda müstedi ile vekâlet arasında 
tekevvün eden ihtilâfın halli idari kaza merciinin vazifeleri 
cümlesinden olduğu cihetle vâki istek hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedinin usulüne 
tevfikan sözü geçen mercie müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

699 31 . I . 1955

j :n 2 ‘) 12228 Veli Çelik.
Sarhan Malı, fh' 
Besni.

(Arzuhfd hulâsası : (layrimenkul 
lesciH ve fiardım ıja]>dvıası hak
kında).

Müstedi : Babasından intikal eden arsa üzerine inşa ettir
diği han ve lokantanın belediyece yıktınidığını ve sonradan 
başka bir arsa üzerine belediye tarafından yaptırılan altı 
aded dükkânın kendisine terkedilmiş olduğunu beyanla, bu 
dükkânların uhdesine tescilini ve ayrıca para yardımı yapıl
masını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1937 yılında bele
diyece m üstedinin babası Mehmet Çelik ile şeriki İsm ail’e satılan 
arsa üzerinde malikleri tarafından yaptırılan binaların, Hükü
met Konağının ^at mevkiine nakli dolayısiyle, yine kendileri
ne yıktırılarak arsa haline getirildiği, müstedinin mezkûr arsa 
üzerindeki tasarruf hakkına hiçbir zaman müdahale edilm edi
ği ve belediye sınırı içinde ve belediye arsası üzerinde yaptın- 
lan bahis mevzuu dükkânların kasaba imar plânının tatbikatı 
dolayısiyle hedmi cihetine gidildiği ve belediyeye ait bu arsa- 
lann bedelsi?: olarak müstedi uhdesine tesciline m evzuatın mü-
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Ahm(‘1, K ıy ıc ı. 
.M iib îu lillc r Ahıh. de 
A lîica ııı.

sait olmadığı ve mumaileyhin durumu nazara alınarak mahallî 
belediyesince kendisine nakdi yardımda bulunulmakta olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin 
tescile mütaallik talebinde İsrar ettiği takdirde bundan dolayı 
usulen kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

700 31 . I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Yardım yapıl
mam Jıakhtnda).

Müstedi ; Yirmi yedi sene evvel ana ve babasiyle birlikte 
mübadil olarak yurda geldiğini, iskân haklarından faydalana- 
madığını ve her ne kadar bin lira para yardımı yapılması ka
rarlaştırılmış ise de sonradan bu paranın da verilemediğini be
yanla, kendisine âcilen yardım yapılmasını istemektedir..

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Müstediye bin lira yar
dım yapılması hakkında dosyasında bir kayıt ve işaret bulun
madığı ve 28 sene evvel iskân yoliyle verilen gayrimenkulleri 
satarak yerli halk meyanına geçmiş olan mumaileyh hakkında 
iskân bakımından yapılacak bir işlem de bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

701 31 . I . 1955

'•^143/12242 Ayşe Arpacı.
Ortaokul hadeınosi.
'I'İT'O.

(Arzuhal hulâsası : Ücretine in
dirim tatbik edilmesi hakkında).

Müstedi : Elli lira ücretli bir okul hademesi olduğunu, ko
casının gözlerinden mâlûl olması hasebiyle hiçbir gelir ve ka
zancı bulunmadığını, aile reisliğini fiilen kendisinin yaptığını, 
bir de mektep çağında çocuğu bulunduğunu beyanla, ücretine 
indirim tatbik edilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Gelir Vergisi Kanu
nunun 78 nci maddesine göre eşler için aile reisi koca olduğun
dan ve kocanın gelire sahip olmaması bu sıfatın kendisinden 
nez’ini icabettirmiyeceğinden müstedinin ücretinin indirime 
tâbi tutulmasına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Sözü geçen kanun gereğince müstedinin 
indirim müessesesinden faydalandırılmasına imkân olmadığı 
vekâlet cevabında tebarüz ettirilmiş bulunmasına göre bu hu-
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nusta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

702 31 . I . 1955

13144/12243 İhsan Pınar
Tekel Başmüdürlü
ğü koruma tahsil 
memuru 177S. S. 
No. lu 
I îivarl)akır.

(Arzuhal hulâsası : I)urumunw^ 
tetkik ettirilerek hakkının korun
masına dair) .

Müstedi : Meşru mazeretine binaen izin istemiş olmasına 
başka bir mahiyet izafe edilerek ve bir takım isnatlara da mâ
ruz bırakılarak binnetice mağdur edildiğinden bahsile, duru
munun incelenmesini ve hakkının korunmasını istemektedir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Müs* 
tedinin kendisine verilen emri, karısının hamileliğini ileri sü
rerek yapmadığı ve at sahibi olmadığı halde atı varmış gibi 
masraf tahakkuk ettirdiği ve en son daireyi terk etmiş bulun
duğu için hizmetine nihayet verilerek hakkında kanuni taki
bata girişildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabında bahsedilen hareket
lerden dolayı hizmetine son verilmiş ve aynı zamanda kanuni 
takibata da mâruz bırakılmış olan müstedinin durumu bu taki’ 
bat sırasında merciince tahkik edileceğine göre vâki isteği 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

703 31 . I . 1955

13145/12244 Mahmut Kandolo^- 
lu.
Anafartalar 040 So. 
No. 6.
Jzmir.

(Arzuhal hulâsası : Arsa ve top' 
rak verilmesi hakkında).

Müstedi : Istanköy mültecilerinden olduğunu, 1950 yılında 
Kore harekâtına iştirak eylediğini beyanla, dükkân yeri ve 
toprak verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Kanuni süre içinde is
kân talebinde bulunmayan müstedi ve ailesi efradı hakkında 
2510 sayılı Kanunun 7 nci maddesi sarahati karşısında iskât 
bakımından bir muamele yapılmasına imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığı»^ 
ve müstedinin talebinde ısrar ettiği takdirde kaza merciine 
müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

704 31 . I . 1955
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ol4 ()/1224r) Kotfiiifi ’ölü k ö y ü  
ı m ı h t a n  vo a r. 
Ak(‘a<lau - AFriliil \ :ı.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
arazi hakkında).

Tevzi edilecek

Müstediler : Sahibi bulundukları arazinin tapudaki miktar
larından fazlasının toprak komisyonu tarafından başkalarına 
tevzi edilmek istendiğinden bahsile, böyle bir tevziin yapılma
ması hususunun sağlanmasını rica etmektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Bu konuda evvelce vukubu- 
lan müracaat üzerine keyfiyetin Malatya Valiliğinden tahkik 
olunduğu ve alınan cevaba nazaran da müstedilerin bulunduk
ları köylerde toprak komisyonunca yalnız etüd yapılmış olup 
tesbit edilecek arazinin gelecek sene dağıtımına başlanacağı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüld : Müstedilerin bahsettikleri şekilde bir tev
zi yapıldığı takdirde bundan mütevellit ihtilâfm halli kaza 
merciine ait bulunduğundan alâkahlar tarafından icabında bu 
yola müracaat edilmek üzere vâki istek hakkında encümeni- 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

705 31 . I . 1955

47 12240 Ali ►Sııltanl)alt(;c.
D o ğ l a l  k ö y ü n d e .  
Isc'ohisar - A i 'v o ıı .

(Arzuhal hulâsası : Okul tnzmi- 
natının affı hakkında).

Müstedi ; Kefil sıfatiyle kendisinden talebedilmekte olan 
okul tazminatının affını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Pazarören Köy Ens
titüsünde okumakta iken okuldan bir batttaniye çalarak kaçmış 
ve bir daha avdet etmemiş olan Sabahattin Bahçe’nin bu duru
mundan dolayı enstitü ile ilişiğinin kesildiği ve bu itibarla ba
bası Alisultan tarafından vâki dileğin tervicine imkân görüle
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 5657 sayılı Kanunda bahsi geçen tazmi
nat alacaklan, 4274 numarah Kanunun 63 ncü maddesi gereğin
ce aynı sınıfta üst üste iki ders yılı veya ayn a3m smıflarda iki 
defa kalmış bulunmalarından dolayı enstitü ile ilişikleri kesil
miş olanlara şâmil olmak üzere affedilmiş olup Vekâlet cevabın
da zikredilen durum itibariyle müstedinin bu kanun hükmün
den faydalanmasına imkân görülememesine binaen vâki istek 
hakkında encümenimizce de tâyini muameleye mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

706 31 . I . 1956
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

8152/12251 Mustafa Tokiu 
îir.
(Jezai'viıuh' mcvkul 
( 'ilüınİK'vli.

E iıc ü ıiK 'iı kararı ve ik ; sebepten vcriid iğ i

(Arzuhal hulâsası : (Shanh(’}/li 
Sorf/u Ilâhiminden sikâjfcf).

Müstediler ; Cihanbeyli Sorgu Hâkimi İsmail Direşkendi 
nin kendilerine hakaret ettiğini, müdafaalarını nazara alma
dığını ve bâzı suçluları menfaat mukabili tahliye eylediğini 
Kemal Taşpmar ve Cahit Taşpmar adındald şahıslardan para
sız yağ ve yoğurt aldığını beyanla, gereğinin yapılmasını iste
mektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen sorgu hâ
kiminin müstedilere hakaret ettiği ve bunların müdafaalannı 
nazara almadığı ve bâzı suçluları da menfaat mukabili tahliye 
eylediği hakkında hiçbir delil bulunmadığı gibi herkes gibi 
yağ ve yoğurt satınalmasında da bir yolsuzluk görülemediği, 
ancak bunların bedelini henüz ödemediği anlaşıldığından he
men tesviye etmesi lüzumunun kendisine tebliğ olunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyeti tahkik etmiş olan vekâletin 
bu baptaki cevabına göre vâki istek hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

707 31 . I . 1955

8153/12252 Mustafa Karış. 
Keresteci.
I). P. Ocak Başkam, 
riuyol köyünde. 
İnebolu.

(Arzuh al hulâsası 
hakknıda).

Ağar Icpsivıi

Müstedi : Tarlası içinde bulunan ağaçların kesimi hakkında 
vaz’edilmiş olan kanuni tahdit münasebetiyle son derece zarar 
görmekte olduğundan ve saireden bahsile, bu halin ıslahını ve 
serbest kesim ve satışa müsaade edilmesini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Bir müfettiş marife
tiyle mahallen yaptırılan tahkik ve tetkike göre müstedinin 
talebinin yersiz olduğu ve keyfiyetin kendisine de tebliğ edildi
ği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
eümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

708 31 . I . 1955

13155/12254 Şerif Aı-da ve aı-. 
(;ift(-i.
Yeniimaret Malı. de. 
l̂ d̂irne.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  ' l ' o } > r a I :  v e r i l 

m e s i  h a k k ı n d a  ) .

Müstediler : Edirne’deki Deneme Çiftliği arazisinin kanU' 
nen hak sahibi olmıyan kimselere dağıtılması kararlaştırılmış 
olduğundan bahsile, bu arazinin kendilerine tevziini istemek
tedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Sözü geçen çiftlik arazisi
nin toplu bir halde bahçe yapılması faydalı görülerek Kanu-
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Xo. iKİı, soya(Jı vo adrosi Eiıcüıııcn karan ve no sol)(‘pt(;ıı verildiği

nun 39 ncu maddesi gereğince ziraat işçilerine bahçe yeri ola
rak dağıtılması kararlaştınimış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Başvekâlet cevabına göre bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müste- 
dilerin toprak ihtiyaçlarının civarlarındaki başka yerden gide
rilmesi talebiyle mahallinde müteşekkil komisyona müracaaat 
etmeleri lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

709 31 . I . 1955

• i U ) 0 / 1225!) nüs(' .viıı  \ ’ardımcı. (Arzuhal hulâsası :  Mehmet Kah-
(,^a\lar kciyüııdc. raman'nı cezalaiKİınlması hakl,ın-
IJa^ai 'ası  - Süls( ‘ da).

Müstedi : Akrabasından Mustafa Altun’u tabanca kurşunu 
ile öldüren Mehmet Kahraman’ın kanun hükümleri dairesinde 
cezalandırılmasını ve maktulün yetimlerine de maaş bağlanma
sını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen Mehmet 
Kahraman’ın Ağır Ceza Mahkemesince beş sene küsur ay ağır 
hapse mahkûm edilmiş olduğu cihetle bu bapta idareten yapı
lacak bir işlem görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin cezalandırılmasını istediği 
şahsın mahkemece hapis cezasiyle mahkûmiyetine hükmedilmiş 
olmasına ve maktulün yetimleri kanunen maaşa müstahak kim
selerden bulundukları takdirde bu bapta kendileri veya vasileri 
tarafından usulüne tevfikan merciine müracaat edilebilece
ğine göre vâki istek hakkında, zikredilen sebeplerden encümeni
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

710 31 . I . 1955

1’^ lf».‘5/122()2 A b d iiı-r a h m a tı  Falıi 'i  ( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  Y a p ı  s a n d ı -

A r s l a n .  ğ ı n d a k i  p a r a s ı m n  i a d e s i  h a h k ı n -

Oj^i’etıuon. d a ) .

Mııı-aul - B o rç k a . İlkokul öğretmenleri yapı sandığında biriken parasının ia
desini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi ve emsalinin 
bu baptaki tasarı kanuniyet' kesbedinceye kadar beklemeleri 
lâzımgeldiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Yeni bir kanun teklifi ile ilgili olan is
tek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

711 31 . I . 1955
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13166/12265 Mustafa Vıln.;ı/., 
14800/18372 (\*zat‘vind«‘.

(iiresuM.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encüm en  kararı ve ne sebepten verild iğ i

(A rzu h a l Jıulâsu.'ii : D o s y a s ı j ı ı n  

c e l p  ve t e tk i l i  hakkı udu).

Müstedi ; Giresun Ağır Ceza Mahkemesince mahkûmiyetine 
dair verilen hükmün noksan tahkikata müstenit ve binaenaleyh 
isabetsiz olduğunu beyanla, dosyasının celp ve tetkikini ve ha
kikatin meydana çıkarılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tatili uzva sebebiyet 
vermek suçundan muhakemesi yapılarak neticede iki sene dört 
ay ağır hapse mahkûm edilmiş olan müstedi hakkındaki hükmün 
derecattan geçmek suretiyle kesinleştiği ve bu hükümde bir 
isabetsizlik ve hatâ görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

712 31 . I . 1955

18167/12266 Mehmet Bayrak.
(^ilmdiye köyünde 
(lölköv - Oı-(lu.

13332/12426 Hüseyin Şen ve ar.
Kamyon sahipleri. 
Adapazaiı.

(Arzuhal hulâsası 
pıhnast hakkında).

Yardım ya-

Müstedi : Bir askerî kamyonun çarpması neticesinde baca
ğı kırılmış ve bu suretle de çahşma kabiliyet ve kudretinden 
mahrum kalmış olduğundan bahsile, kendisine yardımda bulu
nulmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Âmme dâvasının açı
labilmesi için katî rapora ihtiyaç bulunduğu ve bu raporun 
alınıp gönderilmesi lüzumunun da Gölköy Cumhuriyet müddei- 
umumiiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Alınacak katî rapor üzerine açılacağı 
beyan edilen âmme dâvasını görecek olan mehkemece talep 
vukuunda tazminat cihetinin de nazara alınacağı tabiî bulun
duğuna göre vâki istek hakkında encümenimizce muamele tâ
yinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

713 3 1 .1 .1955

(Arzuhal hulâsası : Yeni o r m a n  

kanunu ve saire hakkmda).

Müstediler : Sahibi bulundukları kamyonların, şoförleri ta
rafından kendilerinden habersiz kaçak orman mahsulü naklin
de kullanılmamasını teminen garaja çekilerek muattal bir hale 
getirildiğini, mer’i Orman Kanunu hükümlerine göre kaçakçı
lıkta kullanılan bu gibi vasıtaların, sahipleri dinlenmeksizin 
veya kendilerine malûmat verilmeksizin mahkemelerce müsa
deresi icabetmekte ise de bu baptaki hükmün, taksiratsız mal 
sahiplerini son derece izrar etmekte bulunduğunu beyanla, ye-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

10

ni Orman Kanununun bir an evvel çıkanimasını ve bu kanuna 
mal sahiplerinin haklarını koruyacak hükümler dercini ve kâ  
çakçılıkta kullanılmış olmalarından dola]a müsadere edilmiş 
olan kamyonların da bir defaya mahshs olmak üzere sahiple
rine af yoliyle iadesini istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ezcümle : Bu nevi suç
larda kullanılan cansız nakil vasıtalarının kimlere ait olursa 
olsun müsaderesi kanun hükümleri icabından bulunduğu ve 
vasıta sahiplerinin mahkemeye çağırılarak dinlenmeleri hak
kında kanuni bir mecburiyet görülemediği ve yapılan adlî mu
amelelerde bir hata bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alınan Vekalet cevabına ve 
müstedilerin tadil talepleri yeni bir kanun teklifi mevzuu ile 
alâkah olmak hasebiyle encümenimizce nazara alınacak husus
lardan bulunmamasına ve mahkemece müsadere edilmiş olan 
kamyonların af yoliyle iadesi talebi ise Dahilî Nizamnamenin 54 
ncü maddesi sarahatine nazaran dikkate alınacak mahiyette 
görülmemesine mebni, vâki isteğin tamamı hakkında bu sebepler
den muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

714 31.1.1956

'^33/12427 Salih öztercan.
Oez Malı. MustaİJi 
So. No. î)0.
1'jrzııi‘uııı.

(Arzuhal hulâsası : Münhal bir 
memuriyete tâyini hakkında).

Müstedi : Erzurum özel İdare tahsildan iken, Yol Vergisi
nin kaldıniması üzerine açıkta bırakıldığını beyanla, münhal 
bir memuriyete tâyini hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Ziraat 
Bankası tahsildarhğma tâyin edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Kanur tarihi

715 81 . I . 1056

/İ2428 Remzi Yaşar.
^^rdekgölü iîöyürıdc. 
I). P. Ba.şkam. 
PolatlI.

(Arzuhal hulâsası : Üstçavuş Hü
seyin* den şikâyet).

Müstedi : Polath’mn yeni Mehmetli Nahiyesi Jandarma 
Karakol Komutanı Üstçavuş Hüseyin’in kendisini karakol bi
nası içinde fena halde dövdüğünü ve bu halden şikâyetçi bu
lunduğunu beyanla, kanuni iktizasının yapılmasını istemek
tedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin daha 
önce mahallî C. Müddeiumumiliğine başvurmuş olduğu ve bu 
makamca da suçlu hakkında gerekli işlemin yapıldığı bildiril
mektedir.
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

:n 37/12236 II. Rifat Baoaııl 
Tüccar

13.338/12482 Ahmet Naci Savaş 
Y(‘nilıayat Malı, 
tıci So. No. 3.-) 
Aııkara.

Gereği düşünüldü : Kanuni merciine intikal etmiş olduğu  
anlaşılan şikâyet hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

716 31 . I . 1955

(ArzuİHil hulâsası : Yozyad  
)uento J)â!/n ve kömür  )nnicınf<l'^ 
hakhındd).

Müstedi : Yozgad Demokrat Parti Başkanı, aynı zamanda 
çimento bayii olan ve kömür mutemedi ile de alâkası bulunau 
Numan K u rb a n ’m parti nüfuzundan faydalanarak m en faat 
sağladığını ve yaptığı satışların rayice ujrmadığını ve daha mü
sait şartlar dermeyan etmiş olanlara mutemetliğin verilmeine&i 
sebeplerinin araştırılması lâzımgeleceğini beyanla, gereğinin 
yapılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Teşkil edilen bir 
heyete Vilâyet Çimento Ba3di Numan Kurban’ın  hesaplarının 
tetkik ettirilerek vilâyete muhassas çimentonun elde m e'-cut 
şartnameye ve mahallî belediye rayicine göre satılmi'? olduğu
nun anlaşıldığı ve satışta bir yolsuzluk bulunmadığı ve vilâye
tin kömür mutemedi ise Bekir Uyanık isminde bir şahıs olup 
bu işle Numan Kurban’ ın  bir alâkası bulunmadığı beyan ve 
yapılacak bir işlem görülemediği ifade edilmektedir.

Gereği düşünüldü : Alâkalı vekâletin tahkika müstenit 
cevabına göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

717 31 . I . 1955

(A rzuhal hulâsası : İşten  çıkarıl' 
nıış olmasından şikâyet).

Müstedi : Türkiye Cumhuriyeti Mekrez Bankası müvezzn 
iken bu vazifesine haksız ve kanunsuz olarak son verildiğini ve 
ayrıca bankanın bâzı yüksek memurlannın da usulsüz m uam e

lelere tevessül ettiklerini beyanla, keyfiyetin tahkik ve tetkik 
edilerek gereğinin yapılmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin dairesi 
âmirini dövmüş olmasından dola}^ 15 . XII . 1950 tarihinde va
zifesine son verildiği ve bankanın ileri gelen memurları hakkın- 
daki iddiasının da doğru olmadığı bildirilmektedir.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

718 31 . I . 1955

13343/12437 Rifat Yıldız 
Niyit köyünde 
Manavgat - Antalya.

13344/]2438 Mehmet Ali Özkan
ve ar.
Çakış köyünde 
Manaverat.

(Arzuhal hulâmaı 
si hakkında).

Arazi vcrilme-

Müstediler : Köylerinin hududu dâhilinde olup toprağa ihti
yacı bulunmıyan bâzı kimselerin vaziyet etmiş olduklan Hazine 
arazisinin ölçülerek fazlasının kendilerine tevziini istemekte
dirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Bu havalide devlete aidiyeti 
belirtilmiş olan arazinin tamamen muhtaç çiftçiye dağıtılmış 
olduğu ve bu yerlerden ihtilâflı bulunduğu anlaşılan bir kısım 
arazinin ise tasfiye edilerek hükmen Hazine namına tescilinden 
sonra tevzie tâbi tutulması ve kanunen kamulaştırma mevzuuna 
giren topraklar varsa istimlâk hazırlıklarının yapılması lüzu
munun da Antalya Valiliğine aynca bildirildiği beyan olun- 
malctadır.

Gereği düşünüldü : Başvekâlet cevabına göre bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmaddiğına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

719 31 . I . 1955

^^351/12445 Kemal Muvati
574. So. No : 277 
tzm ir - Ki reci ika va.

(Arzuhnl hulâsası : Döner serma
ye verilmesi hakkında).

Müstedi : 29 . VII . 1949 tarihinde yurda geldiğini, iskânı 
için vukubulan müracaatlarından da bir netice alamadığını be
yanla, sanatına uygun bir şekilde ve bir daha ide edilmemek 
üzere kendisine döner sermaye verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Memleketimize geldiği 
tarihte yürürlükte bulunan 2/11966 ve 3/5497 sayılı kararlar 
gereğince serbest göçmen muamelesine tâbi tutulmuş ve bu su
retle tabiiyetimize alınmış olan müstediye istediği döner serma
yenin verilmesine kanuni imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekillik cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâjânine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

720 31 . I . 1955
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Arruhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

113352/]2446 Emrullah Seyhan 
Garda makasnı 5293 
sicilli 
Sivas.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Vazifesinin 
tsfanhul’a nakli hakkında).

Müstedi : Devlet Demiryolları Sivas istasyonunda makasçı 
olduğunu, alal hastalığına müptelâ olan refikasını tedavi ettir
mek için vazifesinin İstanbul’a nakli lâzım ve zaruri bulunduğıı- 
nu beyanla, gereğinin bu dairede yapılmasını istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Hay
darpaşa İşletmesine nakli baklandaki talebinin emsalleri arasın

da tetkik edilmek üzere not edilmiş olduğu bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 

menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

721 31 . I . 1955

13353/12447 Nuri Polat
Keveni i köyünde 
Zara.

(Arzuhal hulâsası 
hakkında).

Arazi tevzii

Müstedi : Mütegayyip şahıslardan devlete intikal eden gay- 
rimenkullerin bâzı kimseler tarafından hileli yollara baş vurul
mak suretiyle kendi namlarına tescil ettirilmiş olduğundan bah- 
sile, bunlann o kimselerin ellerinden alınarak muhtaç çiftçilere 
dağıtılmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mahkemeye intikal 
etmiş olan bu iş hakkında vekâletçe yapılacak bir muamele bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin sureti işanna göre bu husus

ta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar  
verildi.

Karar No. Karar tarihi

722 31 . I . 1955

13355/12449 A li ö zy ıld ız
K üçükefendi Cad. 
No : 92 Ilaeıevlıad 
Mah. de
İstanbul - Yedikule.

(Arzuhal hulâsası : Bir vazif^V^ 
tâyini hakkında).

Müstedi : On senelik maaşlı devlet memuru olduğunu, IVIa- 
liye Vekâleti memurlarından iken İstanbul’a naklettiğini, bila- 
hara tabur imamı olarak iki defa Kore’ye gittiğini, halen yur
da avdet etmiş bulunduğunu beyanla, İstanbul Defterdarlığı^^' 
da bir vazifeye tâyinini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5442 sajalı Vilâyet 
İdaresi Kanununun 8 nci maddesi gereğince bu gibi tâli vazife

lere tâyin yetkisinin valilere ait olduğu cihetle bu hususta ve
kâletçe yapılacak bir işlem görülemediği bildirilmektedir.
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği'

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu bapta encü- 
menimizce de muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

723 31 . I . 1955

1335G/12450 Rifat Sevim 
Alibey i\[ah. 
Osmanive - Sevhan.

(Arzuhal hulâsası 
hakkında).

îsh'ân edilmesi

Müstedi : 1929 yılında serbest göçmen olarak Bulgaristan’
dan yurda geldiğini, 1929 ve 1936 yılları içinde iskân talebin
de bulunduğunu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince de 
toprak verilmesi için Seyhan Valiliğine emir verildiği halde 
şimdiye kadar iskân edilmediğini beyanla, bir an evvel toprak 
verilmek suretiyle iskân edilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında: îskân hakkından ferağat et
mek suretiyle nüfusa kayıt ve tescil edilmiş olan ve bu suretle 
muhacir ve mültecilikle bir alâkası kalmamış bulunan müste- 
diye iskân yoliyle toprak verilmesine kanunen imkân görüle
mediği ve vaktiyle Sıhhiye Vekâletinden Seyhan Valiliğine vâ
ki işarın ise, mezkûr vekâletin bu husustaki yetkisinin 4753 sa
yılı Kanunla kaldırılması sebebiyle muameleye tâbi tutulmadığı 
bildirilmekte ve ancak müstedinin durumu müsait bulunduğu 
takdirde Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümlerine tev
fikan kendisine de toprak verilmesi lüzumunun mezkûr valili
ğe yazıldığı ilâveten beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : îskân mevzuatı bakımından müstedinin 
durumunu tesbit eden Başvekâlet cevabına göre vâki talep hak- 
'kında encümenimizcfe muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

724 31 . I . 1955

'^57/12451 ITatiee Özkan
Kar: ı̂yaka Soğukku- 
,vıı Cad. Xo : 21 Kat
2 de 
îzmir.

(Arzuhal hulâsası : İstimlâk edi
len fjayrimenkulün tarafına iadesi 
hakkında).

Müstedi : Çocuk bahçesi yapılmak üzere cüzi bir bedelle is
timlâk edilen arazisinin sonradan maksada tahsis olunmıyarak 
parsel halinde ve yüksek fiyatla belediye tarafından başkala
rına satılmakta olduğundan ve bir kısım arazisinin içinden de 
yol geçirilmiş bulunduğundan bahsile, istimlâk olunan yerin 
kendisine iadesini ve içinden yol geçirilen kısma ait bedelin de 
tediyesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevazi yazısında : Sözü geçen arazinin 
müstedinin muvafakati üzerine Urfa Belediyesince on sekiz bin



Areuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

liraya alındığı ve bu durum karşısında vekâletçe yapılacak bir 
işlem görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzungeleo 
istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmft' 
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 20 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

725 31 . I . 1956

13358/12452 Kasım önvermez
Jandarma hesap me
muru 
Hatay.

(Arzuhal hulâsası 
sinden şikâyet).

t c r a  m u a m e l e ’

Müstedi : Kira ile oturmakta olduğu bir ev hakkında A&' 
takya icra tetkik mercii ile Sulh Hukuk Mahkemesinden veri
len kararlar arasında mübayenet mevcut olduğundan ve bun
lardan Sulh Mahkemesi kararına nazaran mucire kira bedeli 
namiyle bir borcu bulunmadığından bahsile, her iki dosyanı» 
incelenerek tahliyenin geri bırakılmasmı istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Kiracı olan müstedi 
ile mucirin bu mevzuda anlaşmış olmaları hasebiyle icrada mev
cut paranın mumaileyh kiracıya verilmiş bulunduğu ve bu du
ruma nazaran Vekâletçe yapılacak bir işlem görülemediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekâlet cevabına göre bo 
bapta encümenimizce muamele tâjdnine mahal olmadığına karat 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

726 31 . I . 1955

13359/12453 Adem Kaba,
Hacı Haşan Mah. 
Karamaslı Cad. No. 
No. 183.
Babaeski.

(Arzuhal hulâsası 
si hakkında).

İskân cdihT̂ '̂

Müstedi : Üç nüfustan ibaret ailesi efradı ile birlikte on 
beş sene evvel Bulgaristan’dan yurda gelerek Kırklareli’nin 
Babaeski kazasının Pancar köjrüne yerleştirildiğini, mütaaddit 
müracaatlarına rağmen şimdiye kadar iskân edilmediğini 
yanla, vilâyet hudutları dâhilinde toprağı müsait bir yerde is
kân olunarak müstahsil hale getirilmesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Müstedinin kanunda 
yazılı süre içinde iskân dileğinde bulunmadığı ve bu suretle 
iskândan mütevellit haklarını kaybettiğinden iskan edilmeiin® 
artık kanunen imkân kalmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : tstekle ilgili vekillik cevabına göre ^  
hususta encümenimizce muamele ifasına, tâyinine mahal obn«r



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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dığına ve müstedinin talebinde İsrar ettiği takdirde usulen 
kaza mcrciine müracaatta muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

727 31 . I . 1955

13360/12454 Bahri Çakmak ve ar.
Alibaba Mah. No. 
49. ,
Sivas.

(Arzuhal hulâsası : Haşan Çak
mak ile akrahalanndan §ikâyet).

Müstediler : Sivas’ın Ümranlı kazasına bağh Maden köyü 
halkından olduklarını ve bu köy ahalisinden Haşan Çakmak 
ile al^rabalarının kendilerine karşı kullandıkları zulüm vo şid
detten bizar olarak köylerini terk etmek zorunda kaldıklarını 
ve bu halin el’an devam etmekte bulunduğunu beyanla, mez
kûr köydeki topraklarmm bedeli mukabilinde Hâzineye veya 
muhacirlere mal edilerek kendilerinin başka bir yerde iskân 
edilmelerini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : On iki jal önce di
lekçilerle şikâyet edilenler arasında çıkan bir öldürme hâdise
sinden dolayı sekiz ailenin jnırtlannı terk ederek köylerine 
dönemedikleri anlaşılması üzerine gerekli tedbirler alınmak 
suretiyle köylerindeki akrabaları yanına tekrar yerleştirildik
leri ve bilâhara taraflar arasındaki eski husumetin şiddetlen
mesi üzerine de müstedilerin adı geçen Haşan’ı öldürdükleri ve 
bu yüzden köylerini terk ederek kaçmış oldukları ve dilekçe
lerinde bahsi geçen gayrimenkullerin uzun 3allardan beri baş- 
kalairınm elinde ve işgalinde bulunması hasebiyle bu kolcudaki 
iddia ve taleplerinin 5917 sajnlı Kanuna göre idareten halline 
iml^n bulunmadığından mülkiyet bakımından mahkemeye mü
racaat etmeleri lâzımgeldigi bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstek ve şikâyetle ilgili vekâlet ceva
bına göre bu hususlar hakkında encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi. '

Karar No. Karar tarihi

728 31 . I . 1965

13361/12455 Nuri Kıvanç.
Ar.ıbar memu

ru.
Adana.

(Arzuhal hulâsası : E v kirast ve
rilmesi hakkında).

Müstedi : Devlet Demiryolları İdaresinde ambar memuru 
olduğunu beyanla, kendisine de emsalleri gibi ev kirası veril
mesini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında ; Müstedinin de 
unvanı ambar memuru olması hasebiyle bahis mevzuu haktan 
istifade ettirileceği bildirilmektedir.
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına g’öre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

729 31 . I . 1955

13362/12456 A şir Baykal. 
14196/13225 Hükümet civarında 
16037/14980 Büyük Camii Mah.

iMerhıım Çakır R ah
mi So. No. 7.
Bafra.

(Arzuhal hulâsası : Emeldi ynaap 
bağlanması ve ikramiye veribnesı 
hakkında).

Müstedi : Mahkeme kâtip ve Başkâtipliklerinde geçen hiz
meti tekaütlük haddine baliğ olduğu halde bu hakkının na
zara alınmıyarak mağdur edildiğini beyanla, kendisine emekli 
aylığı bağlanmasını ve ikramiye verilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi» yazısında : Müstedinin Devlet 
hizmetine intisabettiği tarihten infikâki tarihine kadar teka
ütlüğe tâbi on altı sene hizmeti olduğu ve 1291 doğumlu olması 
hasebiyle 65 yaşını 13 . VII . 1940 tarihinde ikmal ederek 19 
Ekim 1952 tarihinde vefat eylediği, 65 yaşını bitirdiği tarihte 
mer’i bulunan 1683 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine tevfikan 
kanuni mirasçılarına verilmek üzere adına tahakkuk ettirilen 
560 lira ikramiyeye ait istihkak varakasının 2 . VI . 1953 gün 
ve 1658 sayılı yazı ile Maliye Vekâleti Emekli İşleri Müdür
lüğüne gönderildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına nazaran emekliliğt 
tâbi hizmeti on altı seneden ibaret olan müteveffa müstedinin 
bundan fazla hizmeti mesbuk olduğu mirasçıları tarafından da 
iddia edildiği takdirde bu bapta kaza merciine müracaat lâzun- 
geleceğine binaen vâla talep hakkında encümenimizce mu
amele tâyirdne mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

730 31 . I . 1955

133G4/12458 Mazlûm Dem irci. 
14204/13230 Elmalı köyünde. 

Şavî at.

(Arzuhal hulâsası 
tâıyini hakkmda).

Tahsildarlığa'

Müstedi : 13 sene tahsildirhkta çalıştığını, münhal bulunan
15 lira maaşlı Ardanoç kazası Maliye Tahsildarlığı imtihanına 
17 kişi arasında girip müsp,bakayı kazandığını ve k a ym a k a m 

lıkça tâyini teklif edildiği halde vilâyetçe tâyininin yapılma
dığını beyanla, hakkının verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin İlkokul 
mezunu olmasından dolayı tâyini cihetine gidilmiyerek vilâyet  
merkezinde yeni bir müsabaka imtihanı açılmış olduğu ve 
bahsi geçen tahsildarlığa daha kültürlü bir kimsenin tâyini 
maksadı ile yapılan bu muamelede kanuna aykın bir cihet gö
rülemediği bildirilmektedir.
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığ^a ve müstedi- 
nin talebinde İsrar ettiği takdirde usulen kaza merciine müra
caatta muhtariyetine karar verildi. ı

Karar No. Karar tarihi

781 31 . I . 1955

13366/124G0 Hüsnü Çağıran.
Ekinisar köyünde. 
Yatağan - Muğla.

(Arzuhal hulâsası 
halikında).

Kredi temini

Müstedi : İhtiyacı olan kredinin açılması hususunun sağ
lanmasını istemektedir.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi- 
ye teminat mukabilinde 1 077 liralık kredi açılması hususun
da mahallî Ziraat Bankasına yetki verildiği, başka teminat 
gösterilemediğinden bu kredinin artırılmasına imkân bulunma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu bapta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

732 3 1 .1 .1955

/12462 Ayşe Solakağlu.
E jü p  Düğm eciler 
Malı. O luklııbayır 
So. No. 19. 
îstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Yetim maaşı 
bağlanması hakkında).

Müstedi •: Kocası Haşan’dan intikal eden mâlûl aylığının 
kendisine velâyeti altında bulunan yetimlere bağlanmasını is
temektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Her ne ka
dar 5434 sayılı Kanunun 66 nci maddesinde er mâlûllerinin 
vefatı halinde maaşlarının yetimlerine bağlanacağı hakkında 
sarahat mevcut ise de mezkûr kanunun muvakkat 76 ncı mad
desi, bu kanunun meriyetinden evvel ölmüş olanların yetimle
rine bir hak bahşetmemekte olduğundan müstedinin vâki ta
lebinin is’afma imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar taıihi

733 31 .1 .1955
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13370/12464 İbrahim  Olcay ve ar.
Eskicipaşa Mah. 30. 
So. No. Cf).
Akhisar.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. ad], soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
hakkında).

Esnaf Vergisi

Müstediler ; Birer örs ve çeldçle elde ettikleri kazançların 
günlük maişetlerini bile temine kâfi g-elmediğini beyanla, nam
larına salman vergilerin kaldırılmasını istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstediler namına 
tarhedilen vergilerin itiraz edilmemek suretiyle kesinleştiği ve 
esasen kaldırılmasına kanunen imkân görülemediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

734 3 1 .1 .1955

13371/12465 Ahm et Dem ir ve ar.
Kozlucalar köyü 
halkı namına.
Erciş.

(Arzuhal hulâsası : A li öztunç 
ve arkadaşlarından şikâyet).

Müstediler : Erciş’in Kadirasker köyünden Ali Öztunç ve 
arkadaşlannın esld bir adaveti sebep ittihaz ederek kendi mal 
ve canlarına tecavüz etmekte olduklarından vesaireden bahsile» 
bahis mevzuu tecavüzü önliyecek tedbirlerin ahnmasım istemek
tedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyetçilerle di
lekçede sanık gösterilenler arasında vukua gelen bir yaralama 
hâdisesi üzerine mütecavizlerin zâbıtaca yakalanarak adalete 
teslim edildiği ve kazada asayişi ihlâl edecek başka bir hâdise
nin cereyan etmesine meydan vermemek için de zabıtanın her 
an uyanık bir halde bulunduğu ve vâki şikâyetin asıl sebebi
nin ise maddi ve mânevi bâzı menfaatler temini gayesine ma
tuf olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Adalete intikal eden hâdisenin failleri 
hakkında kanun hükümleri dairesinde muamele ifa edileceği 
şüphesiz bulunmasına ve kaza dâhilinde asayişi muhil başkaca 
bir hâdisenin vukuunu önliyecek tedbirlerin zâbıtaca ittihaz 
edilmiş olduğu da vekâlet cevabından anlaşılmasına göre vâki 
şikâyet hakkında encümeııimizce muamele tâyinine mahal bu
lunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

735 3 1 .1 .1955



Arzuhal
No.

Am ıhal sahibinin
ad], soyadı ve adresi

13372/12466 Hüseyin Düzgün ve 
ar. 
Salördek köyün<l('. 
Pülümür.

25

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Köylerine ci
var ormandan kaiiyat yapılma
ması hakkında).

Müstödiler : Köylerini muhafaza eden ağaçların kesilmesi 
yüzünden çığîarm tehdidi altında kaldıklarından bahsile, bu 
ajjjaçları muhtevi ormandan badema kesim yapılmamasını iste
mektedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin mukim 
bulundukları Salördek köyü civarında katiyat yapılmadığı ve 
bu köye civar ormanların çığ tehlikesi arz eden kırımlarından 
da katiyen kesim yapılamıyacağı ve esasen orman tekniğinin de 
bu yolda hareketi icabettirmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle alâkalı vekâlet cevabına göre 
bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

736 3 1 .1 .1955

^3373/12407 Ilasan Cebeci vo ar. 
Bahşiş köyündo.
Tarpu.s.

‘ 3374/12468 Oıilali ÇcMkcr.
Merkezde.
K iği - Bingöl.

(Arzuhal hulâsası : Ellerindeki 
toprakların ıslahı veya kendileri
ne yeniden toprak verilmesi hak
kında).

Müstediler: İskânlarına tahsis edilen toprakların ıslah edil
mesini veya kendilerine ziraate elverişli başka toprak verilme
sini istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Müstedilerin vâki iddiaları
nın doğruluğu anlaşıldığı takdirde müstahsil hale gelmelerini 
Bağlıyacak araziye sahip kılınmaları ve neticesinin de kendile
rine tebliği lüzumunun İçel Valiliğine tebliğ edildiği bildiril
mektedir.

Gereği düşüniAldü : Başvekâlet cevabına göre bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

737 3 1 .1 .1955

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril
mesi hakkında).

Müstedi : Toprağa muhtaç kimselerden olduğunu beyanla, 
kendisine de arazi verilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Müstedinin bulunduğu Kiği 
bölgosinde henüz Torpak Kanununun tatbikine başlanmamış ol-
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

duğunda-n kendisine varsa hazine arazisinden kira ile kâfi mik
tarın verilmesi lüzumunun Bingöl Valiliğine tebliğ edildiği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Başvekâlet cevabına göro bu hususta en- 
cümeniınizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

738 3 1 .1 .1955

13375/12469 Hüsmen Çolıan.
17723/1G509 A libcy li :Mah.

Bulgarya î̂ ö(̂ 'ni(‘i ı li
rinden.
Osmaniye - Adana.

(Arzuhal hulâsası 
si hakkında).

iskân edihnc-

Müstedi : 1929 yılmda Bulgfaristan’dan yurda geldiğini, ay
nı yıl içinde iskân talebinde bulunduğu halde şimdiye kadar is
kân edilmediğini beyanla, kendisine de bir an evvel toprak ve
rilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : İskân hakkından feragat 
etmek suretiylo nüfusa kayıt ve tescil edilmiş olan ve bu suret
le de muhacir ve mültecilik ile bir alâkası kalmamış bulunan 
müstedi hakkında iskân bakımından bir işlem yapılmasına ka
nuni imkân görülemediği, ancak toprağa muhtaç çiftçilerden 
ise durumunun 4753 sayılı Kanun hükümleri dairesinde inceton- 
mesi lüzumunun Seyhan Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Başvekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenirnizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

739 3 1 .1 .1955

13376/12470 Faik Kevi.
Kalarda ^lah. 
imamı.
B avl)urt.

(Arzuhal hulâsası : Maaş hağlan- 
eski ması veya nakdi mükâfat veril

mesi hakkınla).

Müstedi : Geçmiş hizmetlerine mukabil kendisine ya maaş 
bağlanmasını veyahut nakdî mükâfat verilmesini istemektedir.

Diyanet İşleri Reisliğinin yazısında : Müstediye geçmiş hik
metlerine karşılık maaş tahsisine veya ikramiye verilmesine 
mevzuatın müsait olmadığı ve esasen bütçede böyle bir tahsisat 
da bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili reislik cevabına göre bu hu
susta encümenimizce muam.ele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

740 31.1.1955



13377/12471 Ahm et Alaş.
rjiflik köyünde. 
Osmancık.

A.rzujial Arîruhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Bir iş veya 
para mükâfatı rerilmesi hakkın
da).

Müstedi: Arazisi dahilinde keşfettiği kömür ocağına ait 
ruhsatın elinden alınarak bu ocağın özel idarece işletilmeline 
başlanıldığını ve bu suretle mağdûr edildiğini ve yaşlı olmak 
hasebiyle durumuna uygun bir iş de bulamadığını beyanla, 
ya mezkûr ocakta haline münasip bir göreve tâyin edilmesini 
yahut kendisine nakdi mükâfat verilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabı yazısında: Bahis mevzuu lin
yit madeninin başka şahıslar tarafmdan bulunduğu ve işletme 
ruhsatının özel idare tarafından alındığı ve bu madenin müs
tedi tarafından keşfedildiğine dair bir kayda raslanmadığı 
ve mamafih mumaileyhin münasip bir işe alınmak suretiyle 
tatmin edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: istekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

741 3 1 .1 .1955

161
^•^378/12472 Mehmet Dönmez ve

ar.
Sığma köyünde. 
Sarayköy - Denizli.

(Arzuhal hulâsası 
mesi hakkında).

Arazi veril-

Müstediler: Köylerinin muhtelif mevkii erindeki hazine ara
zisinin muhtaç çiftçilere bir an evvel dağıtılmasını temin mak
sadı ile bir toprak komisyonu gönderilmesini istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında: Adı geçen köyün toprak du
rumunun ve ihtiyaç miktarının mahallen tetkik edilerek tev- 
zie elverişli arazi tesbit edildiği takdirde çalışma proğranıına 
alınması ve yapılacak işlem sonucundan müstedilere de bilgi 
verilmesi lüzumunun alâkalı toprak komisyonuna tebliğ edildi
ği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îstekle ilgili Başvekâlet cevabına göre 
bu hususta tncümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

742 31 .1 .1955



Arzuhal
No.

Arzuha l  sahibinin
adı,  soyadı  vo adresi

102
18:580/12474 A li Ksor.

Aşa^'if janıl  I k i iy ü ı ı -  

d e .

l ) ( 'n i z l i .

l’]Mcüui(?n karan \<j ne sebepten verildiği

( A r z u h a l  I n ı l â s u s ı  :  T o p r a h  v e r i l -  

) ) u s i  J ı a l ' k i n d a ) .

Miisted; Araziye muhtaç bulunduğundan bahsile, kendisine 
de kanun hükümleri dairesinde toprak verilmesi hususunun 
sağlanmasını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında: Müstedinin toprak komis
yonuna müracaat etmesi lüzumunun valilik vasıtasiyle kendisi
ne tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: îstekle ilgflli Başvekâlet cevabına g:öre 
bu bapta encümanimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

743 3 1 . 1 .1955

18382/12470 Remzi Balkanlı.

Dikmen ])a^lan No. 

60.

Ankaı-a.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  B i r  t a h k i k  

n ı u ( V ) i i r l < s i n d e n  ş i k â y e t ) .

Müstedi : Ankara C. Müddeiumumi muavini bulunduğu sı
rada, yani 13 . VIII . 1951 tarihinde Keçiören cinayetine ait 
tahkikatı, usul hükümlerine ve cari kaide ve teamüle uygnn bir 
surette icra ve ikmal etmiş olmasına rağmen, Adliye Vekâle
tince bir adalet müfettişine yaptırılan ve sözü geçen tahkika
tın birçok noktalardan hatalı ve kusurlu olduğuna vc saireye 
mütedair bulunan hilafı hakikat bir tahkike müsteniden ken
disinin inzibat meclisine ve mahkemeye tevdi edildiğini beyan
la, keyfiyetin tetkikim ve kanuni iktizasının ifası için Adliye 
Vekâletine lâzımgelen emir ve talimatın verilmesini ve bahis 
mevzuu tahkikatın yüksek dereceli bitaraf ve müstakil bir hâ
kime yaptırılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ezcümle : Müstedinin 
kanuni formaliteler ikmal edildikten sonra Hâkimler Kanunu
nun 93 ve 107. m.addeleri mucibince muameleye tâbi tutu lduğu 
ve kendisine Temyiz Mahkemesi Başmüddeiumumiliğinde çalış
ma yetkisinin verilmiş olmasının mezkûr tahkikat ile alâkası 
olmayıp bu naklin Ankara Müddeiumumilince vâki resmî ta
lebe binaen yapıldığı ve bu durum karşısında ifası gereken bir 
işlemin mevcut olmadığı neticesine varıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşüıîüldü : Müstedinin inzibat meclisine tevdiini 
müstelzim görülen muamele dolayısiyle müdafaasını, Hâkimler 
Kanununun 93 ncü nuaddesinde beyan edildiği üzere, mezkûr 
meclise İcarşı dermeyan etmesi ve mucibi muhakeme addedilen 
fiil ve hareketlerine taallûk eden savunmasını da sözü geçen
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No. adı, soyadı ve adresi

kanunun bu baptaki maddelerine ve umumi hükümlere tevfi
kan merciinde yapması lâzımgeleceğine ve vâki müracaat ve şi
kâyette bu yolda hareketi istilzam etmekte bulunmasına mebni, 
mezkûr müracaat ve şikâyet baklanda encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

744 31 . I . 1955

l '^ 3 8 4 /1 2 4 7 S  Ilasa n  Ö n o n ıl i .
.Siileyjııaıılı k ö y ü n 
de.
Menemt'u.

îhra-( Arzuhal hvlâsnsr : Hacı 
him.a(i<t vakfı haklında).

Müstedi : Bergama’da kâin (Ağazade Hacı tbrahimağa ibni 
Hüseyin) vakfı tevliyetinin ve g’alle fazlasının evlâda meşrut 
bulunduğundan ve saireden bahsile, evlâdı vâlcfın mağduriyet
ten vikayesini istemelrtedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Vakıflar Kanununun 39 
ncu maddesine müsteniden 23 . V . 1936 tarihinde mazbut va- 
Jaflar arasına alınmış olan Hacı tbrahimağa Vakfının müstedi 
ile diğer mirasçılara tevcihinin artık bahis mevzuu olamıyaca- 
ğı, ancak mezkûr kanunun 40 ncı maddesi mucibince intifa 
hakkının tahsis edilebileceği bildirilmektedir.,

Gereği düşünüldü : Başvekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedi- 
nin talebinde ısrar ettiği takdirde usulen kaza merciine müra
caatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

745 31 . I . 1955

13385/12479 Kasım Şahin ve ar. 
H am a köyiiııdo. 
Oğuzeli - rjazifjnteb.

(Arzuhal, hulâsanı : Ellerinden 
ahnan ar<ızinin tekrar kendileri
yle verilmesi halikında).

Müstediler : Kısmen Hâzineye ait olup Nuri adında tanın
mış toprak sahibi bir kimsenin işgalinde bulunan araziyi öte
den beri ziraat etmekteler iken son zamanlarda bu araziden 
çıkarılarak üserindeld binaların da ellerinden ahndığını beyan
la, gereğinin yapılması hususunun karar altına alınmasını iste
mektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Toprak komisyonunca bu 
yerlere el konuluncaya kadar, iddia olunduğu gibi mezkûr ara
zi içerisinde fuzulen işgal olunmuş devlet topraklan varsa Ma-
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Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

liyece belirtilerek Hazine namına tescilleri sağlandıktan sonra 
bu gibi muhtaç çiftçilere kiralanması ve keyfiyetin müstedilere 
de cevaben bildirilmesi lüzumunun Gazianteb Valiliğine tebliğ" 
edildiği beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Başvekâlet cevabına g'öre 
bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

746 31 . I . 1955

13389/12483 Kocagöl k(>yü ve di
ğer köyler muhtar
ları.
Manyas.

(Arzuhal hulmam 
hnliknuld).

Manyas Gölü

Müstediler : Köylerinin tarım sahalarında muttasıl bulunan 
Manyas gölü regülâtörünün arazilerine külli zarar iras etmek
te bulunduğundan bahsile, bu tesisin kaldırılmasını, mecranın 
açılmasını ve toprak seviyesinin de eski haline ircaını istemek
tedirler.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Manyas gölü ve civa
rındaki su ve arazi şartlarını iyileştirmek maksadiyle Su İşleri 
Reisliğince incelemeler yapılmakta olduğu ve mevzu kanşık, 
menfaatler birbirine zıt olduğundan esaslı tetkikler neticesin
de halk için mümkün olan en faydalı şeklin bulunmasına gay
ret edilmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

747 31 . I . 1955

13300/12484 Lûtfi önıüriş.
442 So. N'o. 13o. 
tznıir.

(Arzuhal hulâsası 
si halikında).

Iskayı eâihne-

Müstedi ; Bulgaristan göçmenlerinden olduğunu, yurda 
1945 yılında geldiği halde şimdiye kadar iskân edilm ediğini 
ve günde sağladığı 2 - 3 lira gibi bir kazançla kendi ve ailesi 
efradının maişetlerini teminde çok müşkülât çekmekte bulundu
ğunu beyanla, ya iskânını yahut kendisine döner sermaye veril
mesini veya Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hüküm lerinden 
faydalandırılmasını istemektedir.
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Arzulial \rziihal sahibinin
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Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Marangozlukla işti
gal eden ve serbest göçmen olarak tâbiiyetimize alınan müste- 
diye imkân bulunduğu takdirde 2510 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesinin 3 ncü bendine tevfikan borçlanma yoliyle bir ev ve
rilmesi hususunun İzmir Valiliğine tebliğ edildiği bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

748 3 1 .1 .1955

1 3 3 0 3 / 12 4 8 7  IVIustafa Ü n s a l.
Ce])oci asi'altı ü z e 
rin d e  1 0 0 / A  ü n s a l  
A p .
A n k a r a .

(Arzuhal hul(L<i(tsı : Kereste fab
rikası hakh'%n(laki belediye kara- 
nnın iptaline dair).

Müstedi : Cebeci asfaltından dört sokak arkada bulunan ke
reste fabrilıasmm belediyece hilafı kanun ve nizam kapatılmış 
olduğundan bahsile, bu baptaki kararın iptalini veya aynı va
sıf ve mahiyetteki diğer fabrikaların da kapatılmasını istemek
tedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin bahis 
mevzuu belediye kararına karşı ileriye sürdüğü itirazın Devlet 
Şûrasınca İncelenmekte olup henüz bir karara bağlanmadığı ve 
mamafih icranın tehiri yolunda alınan karar üzerine belediye 
komisyonu kararının tatbikinin durdurulmuş bulunduğu ve ben
zeri fabrikalar hakkında şimdiye kadar bir şikâyet vâki olma
dığından belediyece bunlara dair bir karar verilmemiş olduğu 
bildirilmelctedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olan bir hu
susla ilgili istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine ma
hal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

749 3 1 .1 .1955

13390/1248!) M o h .n r t  Ooı-ak.
enidoğaıı ]\Ialı. ka- 

i’akol arkası Eskifje- 
lıir S o . N o .  208. 
A n k a r a .

(ArzuJıal hulâsası : Yardım yapıl
ması hakinnda).

Müstedi : Sahip olduğu arazide çiftçilik yapabilmesi ve 
zelzeleden yıkılan evini de tamir ettirebilmesi için bin lira kredi 
yardımında brIunulmasını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Kâfi derecede toprağa sa
hip olduğu anlaşılan müstedinin ipotek karşılığında Ziraat Ban-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

kasından kredi teinin edebileceği ve keyfiyetin kendisine de teb
liğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Başvekâlet cevabına göre 
bu hususta encümenimiace muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

750 31.1 .1955

13397/12490 Celâl Top ve ar.
Kayabaşı Mah. Şen
lik So. No. 3/5. 
Ankara.

(Arzuhal hulâsası 
mesi hakkında).

Arazi veril-

Müstediler: Cihanbeyli kazasının Kolu bucağına bağh Ke> 
pez mevkiinde bulunan binlerce dönümden ibaret hazine ara* 
zisinin kendilerine verilmesini istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısmda: Müstedilerin bilfiil çiftçi 
oldukları takdirde Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümle* 
rine göre kendi köylerinde arazi tevziine başlandığında ilgili 
toprak komisyonuna müracaat etmeleri lâzım geldiği ve keyfi
yetin kendilerine de tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İstekle alâkah Başvekâlet cevabma gö* 
re bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

751 31 j 1.1965

13399/12492 Bahriyar Süleyman 
Çelik.
Karacaşehir köyün
de.
Eskişehir.

(Arzuhal hulâsası 
mesi hakkında).

Arazi verü-

Müstedi: Köylerinde çok miktarda hazine arazisi bulundu 
ğundan bahsile, bu arazinin muhtaç çiftçilere dağıtılmasını İ8* 
temektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında: Müstedinin bahsettiği 
arazinin köy orta mah bulunduğu, ancak ilgili toprak komis* 
yonımun programındaki işlerin iirnıgiini müteakip ele alınabi
leceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve bu baptaki vekil
lik cevabma göre mezkûr istek hn.kTcmdfl. encümenimizce mna- 
mele tâyinine mahal olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

752 31 .1 . 1Ö58



Arzuhal
No.

İ59î)5/149;^8

16088/15024

i\tu.slat'a l)eiüir('l. 
Erkek Sanat Î Jnsti- 
tüsü MoKir Atelyesi 
öğretm eni.
Kayseri.

Ethenı Jjolcnn.
Krkek Sanat Ensti
tüsü Döküm A telye
si öğretm eni ve M ü
dür Muavini.
Adana.

A. Ahlettin özm en. 
Erkek Sanat Ensli- 
tüsü Döküm A telye
si ö ğ i ’('1meiıi \'(' Şi'Ti 
Adana.

^6086/15022 K'Amil ()z{>entürk.
Erkek Sanat Pjnsti- 
tüsü Tesviy(' At('l- 
yc'si öğretıiKMii. 
Adana.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

16087/15028

16085/1502

16084/15020

1^̂ 0̂ 3/15019

16082/15018

IJayri l*]Ibeyli.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Ağa e İşleri 
Atelyesi Öğretmeni. 
Adana.

Selim rjüı-^ran.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Demir İşleri 
Atelyesi öğretmeni. 
Adana.

Şükrü Soykal.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Demir Atelyesi 
öğretmeni ve Şefi. 
Adana.

Mustafa Duru.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Model At«"lyesi 
öğretmeni.
Adana.

—  33

p]ncümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : 5965 sayılı 
Kanunun muvakkat 1 nci mad
desi hüJimünihı kendilerine şâmil 
olmadığına dair).

Müstediler : 5965 sayılı Kanunun muvakkat 1 nci madde
sinde bahsedilen imtihanla bir alâkalan bulunmadığı halde 
Milli Eğitim Vek<âletinin kendilerini de bu imtihana tâbi tut
makta olduğundan ve saireden bahsile, mezkûr madde hükmü
nün haklarında tatbik edilmemesi hususunun karar altına alın
masını istemektedirler.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında ezcümle : Bahis mevzuu 
imtihanın icrası kanunen zaruri olduğu ve bu husustaki yönet
meliğe durumları uyanların bu imtihanda başarı göstermeleri 
halinde lâyık oldukları bütün haklara kavuşacakları bildiril- 
moktedir.

Gereği düşünüldü : 5965 sayılı Kanunun geçici 1 nci mad
desi hükmünün kendilerine şâmil olmadığını iddia eden müs- 
tedilerin, haklarında bu madde gereğince muamele ifası halin
de kaza merciine müracaatla iddialarını dâva şeklinde mezkûr 
mercie karşı dermeyan etmeleri lâzımgeleceğinden, bu bapta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

753 31 . I . 1955



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

16081/15017 Haşan Çavlum.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Ağaç işleri 
Atelyesi öğretmeni. 
Adana.

16039/14982 İsmail Maden.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Demir işleri 
Atelyesi Öğretmeni. 
Çorum.

16038/14981 Sami Koksal.
Erkek Sanat Ensti- 
Marangos Atelyesi 
öğretmeni.
Kayseri.

16036/14979 Mustafa (îüllüoğlu.
Erkek Orta Sanat 
Okulu Demir işleri 
Atelyesi öğretmeni. 
Bilecik.

16035/14978 Nuri ÖzerdiiK;.
Erkek Orta Sanat 
Okulu Ağa(: işleri 
Atelyesi Şefi.
Bilecik.

16034/14977 Hüseyin llıealı.
Erkek Orta Sanat 
Okulu Tesviye Atöl
yesi Şefi.
Bilecik.

16033/14976 Hakkı Esmer.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Motor Atelyesi 
öğretmeni.
Kayseri.

16032/14975 Osman Ta§gaıı.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Marangoz Atel
yesi öğretmeni. 
Kayseri.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adi, soyadı ve adresi

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

16031/14974 tbrahiın Erten.
Firkek Sanat Ensti
tüsü Tesviye Atel
yesi öğretmeni. 
Kayseri.

16030/14973 Ömer Taşal.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Tesviye Atel
yesi öğretmeni. 
Çorum.

16742/15619 Reşat (liindüz.
Krkek Sanat Ensti- 
Marangoz Atelyesi 
öğretmeni.
Malatya.

16545/15441 İhsan Uçmaklıoğlu.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Ağao işleri 
Atelyesi öğret meni. 
Muğla.

16544/15440 Mustafa Tuna.
l^rkek Sanat Ensti
tüsü Ağaç işleri 
Atelye.si öğretmeni. 
Muğla.

16225/15423 Fikri Elçi.
öğretmenler Birliği 
Başkanı.
Malatya.

16357/15280 M. Ferit Budak.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Tes\nye Atelye
si öğretmeni, 
(riresun.

16355/15278 Ömer Erdal.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Marangoz Atel
yesi öğretmeni. 
Giresun.

16354/15277 Haşan Büyükyürür.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Marangoz Atel
yesi öğretmeni ve 
Şefi.
Giresun.

16351/15274 Fehmi Uygun.
Erkek Sanat Ensti- 
sü Demir Atelye®^ 
öğretm eni.
Giresun.

16350/15273 Kani Çulha.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Tesviye Atel
yesi öğretm eni. 
Giresun.

16346/15269 Mustafa Karluk ve 
ar.
Erkek Sanat Ensti
tüsü 11 madde Öğ
retmenleri.
İsparta.

16338/15262 M. Ali Özpazarcik.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Marangoz Atel
yesi öğretmeni. 
Afyon.

16316/1524;’> Sadettin Cengiz.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Tesviye Atel' 
yesi öğretm eni. 
Afyon.

16313/15240 İbrahim Bülbül.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Ağaç 
Atelyesi öğretmeni- 
Eskişehir.

15996/14939 M. A li Timur.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Tesviye Atel
yesi öğretmeni. 
Kayseri.



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

İH028/I497]

J İ̂029/]4972

16158/1r5088

^6124/15059

’ İ̂2.‘V15058

16122/15057

^^114/15049

^^113/]5048

Covat Kuşçu.
Erkek Sanat Ensti- 
A ğaç işleri Atelye- 
si öğretm eni. 
Çorum.

Ahmet Battal.
Erkek Sanat F]nsti- 
tüsü Ağaç işleri 
Atelyesi öğretm eni. 
Çorum.

Nusret özbudak. 
Erkek Sanat Ensti
tüsü Ağae Işleı-i 
Atelyesi öğretm eni 
ve Şefi.
Antalya.

K â z ı m  G ü r s e l .
Erkek Sanat Ensti
tüsü Tesviye A tel
yesi öğretm en ve 
^eü.
Akhisar.

İsmail îşgüdeı-. 
Erkek Sanat Ensti
tüsü Ağaç İşleri 
Atelyesi öğretmeni. 
Akhisar.

Hamit Durak.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Demii’ Atelyesi 
öğretmeni ve Şefi. 
Akhisar.

Rakkı Görez.
Krkek Sanat Ensti
tüsü Tes\aye Atel- 
.yesi öğretmeni. 
Maraş.

Hayri Alacahanlı. 
Erkek Sanat Ensti
tüsü Demir Atelyesi 
öğretmeni ve Şefi. 
Mara^f.

Arzuhal
No.
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Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

16112/15047 İbrahim (Uirbay.
Erkek Sanat Ensti
tüsü öğretmenlerin
den.
Erzurum.

16111/15046 Nazmi Eryaşar.
Erkek Sanat P]nsti- 
tüsü Tesviye Atelye
si öğretmeni 
Samsun.

16110/15045 Recep Karaf^ülle.
Erkek Sanat P^nsti- 
tüsü Ağaç îşleri 
Atelyesi öğretmeni. 
Samsun.

16109/15044 Fethi Eroğlu.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Tesviye Atelye
si öğretmeni. 
Samsun.

16108/15043 İbrahim Korkmaz.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Döküm Atelye
si öğretmeni. 
Samsun.

16107/15042 Cemal Tınal. .
Erkek Sanat Ensti
tüsü Tesviye Atelye
si öğretmeni. 
Samsun.

16106/15041 Yunus Gürsoy.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Tesviye Atelye
si öğretmeni. 
Samsun.

16105/15040 Kemal Ergezen.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Demir Atelyesi 
öğretmeni.
Samsun.

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

16104/15039 Mehmet (Uin^ör.
Erkek Sanat Ensti
tüsü öğretmenlerin
den.
Erzurum.

16103/15038 Nuri Meriçöz.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Ağaç işleri 
Atelyesi öğretmeni. 
Samsun.

16102/15037 Mehmet Kırca.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Tesviye Atelye
si öğretmeni. 
Samsun.

16101/15036 Mahmut Midilli.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Demir Atelyesi 
öğretmeni.
Samsun.

16100/15035 Mustafa Yıldırımde- 
mir.
Erkek Sanat Pinsti- 
tüsü Ağaç İşleri 
Atelyesi öğretmeni. 
Maraş,

16091/15027 Hüsnü Azel.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Demir îşleri 
Atelyesi öğretmeni. 
Adana.

16090/15026 Recep Karban.
Erkek Sanat Ensti
tüsü öğretmenlerin
den.
Erzurum.

16089/15025 Bayram (ierni.
Erkek Sanat Ensti
tüsü öğretmeni. 
Erzurum.



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

16812/15239 Muhaı-renı Biiyük- 
yavuz.
Mrkek Sanat bhısti- 
tüsü x\ğa(; tîjleri ö ğ - 
retnıeni.
Eskişehir.

16299/15228 Ali Kasap.
Erkek Sanat Ensti
tüsü öğretmeni. 
Afyon.

16283/15212 Haşan (Jaydan.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Demir Atelyesi 
öğretmeni vo. Şefi. 
Muğla.

16282/15211 Ahmet Avcı.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Tesviye Atelye
si öğretmeni.
Muğla.

16273/15202 İsmail Koyan.
Erkek Sanat Eıısti 
tüsü Demir Atelye 
si öğretmeni. 
Eskişehir.

16268/15197 Şerafettin Akan.
Erkek Sanat Pînsti 
tüsü Marangoz Atel 
yesi öğretmeni. 
Kütahya.

16267/15196 İhsan Bcıüi.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Demir işleri 
öğretmeni.
Kütahya.

16266/15195 İbrahim Hilmi Uy
sal.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Demir İşlen 
öğretmeni,
Kütahya.

Arzuhal
No.

- 36 —
Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

16265/15194 Ömer (Jürean.
Erkek Sanat Ensti
tüsü öğretmeni. 
Afyon.

16264/15193 Sertip Özdemir.
Erkek Sanat Ensti
tüsü öğretmeni.
Van.

16263/15lî)2 Şefik Demir.
l*îrkek Sanat Ensti
tüsü öğretmeni.
Van.

16244/15174 Sabri Atreken.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Demir Ately(>si 
öğretmeni.
Mersin.

16243/15173 tsfendiyar Ulusoy.
Erkek Sanat Phısti- 
tüsü Demir Atelyesi 
öğretmeni ve Ş(>fi. 
Mersin.

16242/15172 Sait Çabuk.
Erkek Sanat En.sti- 
tüsü Ağa(  ̂ İşleri 
Atelyesi öğretmeni. 
Mersin.

16241/15171 7Ayd Kandemir.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Tesviye Atelye
si öğretmeni.
Mersin.

16220/15150 Haydar Demirezen.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Demir Atelyesi 
Şefi.
Malatya.

16219/15149 Suphi Ülker.
Erkek Sanat Ensti 
tüsü Tesviye Atelye 
si öğretmeni. 
Malatya.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adre<tt

16218/15148 İbrahim Sarioğlu.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Tesviye Atelye* 
si öğretmeni. 
Malatya.

16217/15147 Feyzi Mendi.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Tesviye Ately^' 
si öğretmeni. 
Malatya.

16209/15139 Ömer Tamer.
bîrkek Sanat Ensti' 
tüsü Tesviye Ately®' 
si Öğretmeni ve Mü
dür yardımcısı. 
Malatya.

16216/15146 Yusııt Doğan.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Demir A te ly es i 

öğretmeni.
Malatya.

16187/15117 Yaşar Hazar.
E r k e k  Sanat E n s t i '  
tüsü Ağaç 1§1®̂  
Atelyesi ö ğ re tm e ni-  
Antalya.

16178/15108 Kâzım Demirel.
Erkek Orta Sanat 
Okulu Demir Atel' 
yesi öğretmen 
Şefi.
Nevşehir.

16179/15109 Ekrem Koksal.
Erkek Orta Sanat 
Okıüu Ağaç 
Atelyesi öğretmen 
ve Şef vekili. 
Nevşehir.

16177/15107 Nuri Çetin.
Erkek Orta Sanat
Okulu Ağaç 
Atelyesi ö ğ re tm e n i-  
Nevşehir.



^6176/15106

Arzuhgl
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

^6^75/15105

16174/15104

16173/15103

16172/1 5102

^6171/15101

Avni Berk.
Krkek Sanat Ensti
tüsü Ağar îşlori 
Atelyesi 
Balıkesir.

Nuri Arabacıoğlu. 
Erkek Sanat Ensti
tüsü Demir Atelyesi 
öğretmeni.
Balıkesii'.

Mehmet Usanmaz. 
Erkek Sanat Ensti
tüsü Tesviye Atelye
si öğretmeni. 
Balıkesir.

Mehmet Yalçın. 
Erkek Sanat Ensti
tüsü Demir Atelyesi 
öğretmeni.
Balıkesir.

Ifakkı (îüh‘11.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Tesviye Atelye
si öğretmeni. 
Balıkesir.

Halil öztürk.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Tesviye Atelye
si öğretmeni ve Mü
dür yardımcısı. 
Eskişehir.

Arzuhal
No.

- 37 —

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

16170/15100 llamza Se^'ik.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Tesviye Atelye
si öğret m«‘ni. 
Eskişeliir.

16169/1501)9 Kâmil Akköprü.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Tesviye Atelye
si Öğretmeni. 
Eskisjehir.

16168/15098 Fetlıi Tü/ün.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Demir (Model) 
Atelyesi öğretmeni. 
Eskii^ehir.

16167/15097 Mesut Tavacı.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Ağa(,‘ Ifjleri 
Atelyesi öğretmeni. 
E.skişehir.

16166/15096 İsmail Erdoğdıı.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Ağaç İsleri 
Atelyesi öğretmeni. 
Eskişehir.

16165/15095 Ahmet Benker.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Demir Atelyesi 
Öğretmeni.
Eskişehir.

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

16164/15094 İhsan Erengül,
Erkek Sanat Ensti
tüsü Tesviye Atelye
si öğretmeni. 
Eskişehir.

16163/15093 Tahsin Baydan.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Ağaç İşleri 
Atölyesi öğretmeni. 
Eskişeliir.

16162/15092 İsmail Daban.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Demir Atelye.si 
öğretmeni.
Eskişehir.

16161/15091 Kâzım Sevinç.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Tesviye Atelye
si öğretmeni. 
Eskişehir.

16160/15090 Hüseyin Konyalı.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Tesviye At ('İye
si öğretmeni. 
Eskişehir.

16159'15089 Ömer Aksoy.
Erkek Sanat Ensti
tüsü Tesviye Atelye
si öğretmeni. 
Antalva.



— 38
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

17()r)l/lf)442 Sabiha Taylan
Ma1baa('i Osman So. 
29/1
S is l i  - îsta n lıu l.

(Arzuhal hulâsası : Malul anlığı 
hağla n ıtıası h akk ı nda).

Müstedi : Mâlûliyeti raporla mütehakkik bulunduğundan 
bahsile, babasından kendisine maaş bağlanmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanunun
1 . I . 1950 tarihinden evvele teşmiline imkân bulunmadığı ve 
bu kanunla kaldırılan eski hükümlere göre de mâlûliyetin ve
fat tarihinde mevcut olması lâzımgelip müstedinin mâlûliyeti 
babasının vefatından sonra vukubulmuş olduğu cihetle bu hü
kümlere tevfikan kendisine mâlûl aylığı bağlanması da müm
kün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 6216 sayılı Kanun hükümleri 
dairesinde ait olduğu makama müracaatta muhtariyetine ve bu 
itibarla vâki talebi hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

754 3 1 .1 .-1955

18596/17318 M. Haindi Pak 
1945/1941 l^nıurbey Malı.

ITacıgök So. No : 2S 
(klemis.

(Arzuhal hulâsası : Vatani hiznıei 
iertihiu(l< n maaş bağlanması hak
kında).

Müstedi : Millî Mücadele sırasında cansiperane hizmetlerde 
bulunduğundan ve her ne kadar bir müddet memuriyet vermiş 
ise de bu müddetin tekaüt maeışı tahsisine yeter derecede ol
mamasından dolayı kendisine emekli aylığı da bağlanmadığın
dan bahsile, mesb'uk hizmetlerine karşılık vatani hizmet terti
binden maaş tahsisini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Müstediye vatani hizmet tertibinden 
maaş tahsis edilebilmesi için bu hususta daha evvel bir kanun 
tedvin etmek lâzımgeleceğine ve alelıtlak kanun tekliflerinin 
mebusların şahıslarından veya Vekiller Heyetinden sâdır ol
ması meşrut olup encümenimizce mücerret bu sıfatla böyle bir 
teklif serdine yetkili bulunmamasına mebni vâki talep hakkın
da bu bakımdan muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

755 31 . I . 1955

Reis 
Konya 

A. F. Ağaoğlu

M. Muharriri 
Bingöl 

N. Araş

Kâtip 
Elâzığ 

N. Toker
Edirne 

(!. KöpriUü

Mardin 
a. K. Timuroğlu

Samsun 
aV. Çonoğiu

Seyhan 
S. Serçe

Siva«
A. Doğruyol
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Arzuhal
No.

1486/1484 l ]̂di}) Gali 
Hatay Defterdarlığı 
Saymanlık Memuru 
Antakya - Hat av.

Arzuhal sahibinin
adı. soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsam : Bir kısmı hiz- 
ınetinhı d t tekaütlük »lüddethır 
ekh IIIIIesi hakkında).

Müstedi : Suriye Hükümeti zamanında İskenderun’un Ak
çalı köyü ilkokulu öğretmenliğinde geçen 12 sene 8 aylık hiz
metinin, fiilî hizmet müddetine eklenmesi hususunda bir karar 
ittihazını istemektedir.

Müstedinin Hatay’da Suriye Hükümeti nezdindeki geçen ve 
tasfiye edilmiş olan hizmetinin ne doğrudan doğruya ne de borç
lanmak suretiyle emekliliğe esas hizmet müddetlerine ilâvesine 
kanuni imkân bulunraadığı ve esasen mumaileyh tarafından bu 
mevzuda vekâlet aleyhine açılan idari dâvanın Devlet Şûrasın- 
ca 21 . V . 1952 gün ve 1574 sayılı Kararla tevcihi husumet 
bakımından ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı aleyhine 
ikame edilen dâvanın da 23 . V . 1953 tarih ve 1463 numaralı 
ilâmla esastan reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenerek karara bağlanmış olan talep hakkında encümenimiz- 
ce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ue sebepten verildiği

756 7 . I I . 1955

1746/1744 Mehmet Nafiz (Jeün- 
el
Meşrutiyet Cad. Ha
tay So. Şenyuva A]). 
No : 9
Yenişehir - Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Emekli aylı- 
(jınm mâlûliyet derecesi üzerirıdev 
Iadili hakkında).

Müstedi: Birinci Cihan Harbinde almış olduğu yaralardan 
dolayı malûl kaldığını, tekrar muayenesiyle malûliyet derece
sinin tesbiti hakkında 10 . IX . 1954 tarihinde vâki müracaatı
nın Millî Müdafaa Vekâletince kabul edilmediğini ve tekaüde 
sevk edildiği 14 Ocak 1926 tarihinde kendisine yüzbaşı maaşı 
üzerinden emekli aylığı bağlanmış olduğu cihetle bu ayhkla 
ailesi efradının mai.şetlerini temin edemediğini, ihtiyarUğı ve 
mâlûliyeti hasebiyle de hariçte bir iş tutmasına imkân kalma
dığını ifade ederek, yeniden muayenesinin icrasiyle emekli ay
lığının mâlûliyet derecesi üzerinden tadilini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin 
son defa yaptırılan muayenesi neticesinde verilen raporun ka
rar kısmında: «Mumaileyhin evramı basuriye ve sağ mafsal 
rikbesi dahilindeki ecsami ecnebiye dolayısiyle uzun jnirüyüş- 
lerde rahatsız olması muhtemel bulunduğundan sabit hizmet
lerde istihdamı icabeder.» denildiği ve bu şekildeki raporun 
sağlık dairesince de tasdik olunmuş bulunduğu ve mezkûr an- 
zamn 1325 tarihli kanunla 1683 sayılı Kanun muvacehesinde 
mâlûliyet derecesine girmediği ve sözü geçen arıza bugün art
mış olsa dahi 196 sayılı tefsir karşısında müstedinin mâlûl sa-
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yılması mümkün olamıyacağı ve bu itibarla da tekrar muaye
nesine lüzum görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düjjünüldü: Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
istek hakkında encümenimizce muamele tayinine mahal olma
dığına, Reis Fahri Ağaoğlu ve âzadan Sıtkı Koraltan’ın mu
halif ve Reşit Kemal Timuroğlunun da müstenkif kalmalarına 
karşı ekseriyetle karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

757 7 . I I . 1955

2817/231:2 Ahmet Salim bîr'^un 
Hentdoresi No : 262 
Ankara.

( A r z } ( h < ı l  h u l â s a s ı  

f i  h ( t l ; k ı n d < ı ) .

T(kni)' hn'Zİ-

Müstedi : Resmî elbise ile umumi bir yerde, yani lokantada 
alkol istimal ettiği ve Hakkı Özgelik adındaki bir şahsa da ha
karet eylediği yolunda bir isnada maruz kalmasından dolayı 
mahkemeye tevdi edilerek neticede bin gün hapsine karar ve
rilmiş ise de bu cezanın tecil edildiğini ve muahharan Polis Di
vanınca, mahkûmiyetine sebep ittihaz olunan fiilin meslekten 
ihracını müstelzim mahiyette görülerek o suretle hakkında ih
raç kararı verilip tatbik olunduğunu ve bundan sonra altı ço
cuğuyla birlikte sefil ve perişan bir duruma düştüklerini ve re
fikasının da bu elim vaziyet dolayısiyle bir mebusun evinde hiz
met kabulüne mecbur kaldığını, fiilî hizmet müddetinin 24 se
ne on aydan ibaret olup 25 yıla baliğ olmamasından naşi emek
li maaşına da nail olamadığını beyanla, tekaüd maaşı alabil
mek için bir kaç ay tekrar tavzifini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin komiser 
bulunduğu sırada alkol istimal eylemiş ve aşikâr bir surette 
sarhoş olarak Hakkı Özçelik adındaki şahsa hakaretamiz söz
ler sarf edip tecavüzde bulunmuş olmasından dolayı mahkeme
ce bin gün hapsine hükmedilerek bu cezasının tecil olunduğu ve 
Polis Divanınca, bu münasebetle yapılan tetkikat neticesinde, 
inzibati cezalara ait nizamnamenin 7 nci maddesinin 20 ve 21 
nci maddeleri mucibince kendisinin meslekten ihracına 20. X • 
1953 tarihinde karar verildiği ve mumaileyhin bu karara kar
şı Devlet Şûrasında ikame eylediği dâvanın da Beşinci Daire
ce 13.11.1954 gün ve 572 4705 sayılı ilâmla reddedildiği ve 
bu bakımlardan tekrar tavzifi cihetine gidilemiyeceği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: Müstedinin meslekten ihracına mütedair 
olan karar aleyhine ikame eylediği iptal dâvasının Devlet Şû
rası 5 nci Dairesince reddedilmiş olduğu vekâlet cevabından an
laşılmasına ve tekrar tavzifi hususuna idarenin icbar edilmesi 
de caiz bulunmamasına mebni vâki talep hakkında bu sebep-
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lerden encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

758 7. II. 1955

2344/2388 Mustafa Aksar 
Eskikal(‘ Mah. Orta
okul So. Mumcu Tık- 
mazı No : 30 
Akşehir.

(Arzuhal hulâsası 
lehi haki, ında).

H ususi af ta-

Müstedi : Siird Memleket Hastanesi operatörü ve başhe
kimi iken; Baykan kazasının Comani köyünde vukubulan bir 
kavgada yaralanıp mahallî hükümet doktorluğunca görülen 
lüzum üzerine; hastaneye yatırılan mağdurlardan Fazıl Yük- 
sekbağa vereceği raporu noksan müddetle tanzim etmek su
retiyle fail Rilat Canbolat’m az ccza görmesini temin 
için ve gûya diğer yaralılar hakkında tanzim ettiği ra
porları da meniaat mukabili istek veçhile tanzim etmiş 
olduğundan bahsile; kendisinin de bu yolda hediye vere
ceğini söyliyen adı geçen failin kardeşi Mehmet Canbolat 
tarafından vukubulan teklifi şiddetle reddetmiş bulunmasına 
rağmen mumaileyhin bu yoldaki izaç ve tekliflerinden usanç 
getirmiş bir durumda iken, bir gün Askerî hastaneye gitmek 
üzere yolda vasıta beklediği sırada yine yanma gelerek acele 
bir hastası olduğunu ve muayenehanesine getirdiğini söyleme
si ve görmesi için ricada bulunması üzerine, beraberce geldik
leri vakit böyle bir hastanın bulunmadığını ve ilâveten ken
disine 50 lira verdiğini görünce, mücerret tevali eden bu hare
ketlerini şikâyet maksadı ile parayı kabul edip kendi para
lan ile karıştırmadan ayn bir cebine koyarak hemen muaye- 

.nehanesini kapayıp şikâyete gitmekte iken, müddeiumumi mua
vini, refakatindekilerle karşılaştığını ve üzerinin aranması 
neticesinde tabiatiyle bu para bulunarak bir zabıt tanzim edil
diğini ve nitekim zabta bu maksadını şerh vermek istemiş ise 
de buna müsaade olunmadığını ve tanzim olunan bu cürmü- 
meşhut zabtına istinaden Siird Asliye Ceza Mahkemesinde ya
pılan mahkemesi sonunda; 9 . VII . 1952 gün ve 952/71 sa- 
jalı bir ilâmla; suçta rüşvet unsuru görülmiyerek Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine tevfikan 3 ay hapse mahkûm 
edildiğini ve Temyizin bozma karan dairesinde aynı mahke
mede tekrar yapılan muhakemesi neticesinde de; 5 . II . 1953 
gün ve 953/16 sajnlı bir kararla; suçta kast unsuru görülme
diğinden beraetine hüküm olunduğunu ve mezkûr kararın da 
keza Temyiz 5 nci Ceza Dairesince «Maznunun sübuta ait iti
razları ret olunarak müttehaz hüküm ve müddeiumumiliğin 
aleyhe vâki temyizi dolayısiyle rüşvet şeraitini cami olan fiil 
haJdanda 240 ncı maddenin tatbik edilmesinin yolsuzluğun
dan dolayı bozulmuş ve bozma kararına uyulduğu halde, be-
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raet kararı verilmesinde isabet görülmiyerek bozulup» dosya
nın Diyarbakır Asliye Mahkemesine gönderildiğini ve mezkin* 
mahkemeden de 6123 sayılı Kanuna tevfikan Ağır cezaya tevdi 
kılınan dosya üzerinde, evvelce yapılan tahkikatla iktifa olu
narak 193/277 sayılı bir ilâmla; usul ve kanun hilâfına Ceza 
Kanununun 213, 225 ve 55 nci maddelerine uyularak ve neti
celen bir sene dört ay müddetle hapis ve iki ay müddetle 
memuriyeten mahrumiyet ve ağır para cezalarına mahkûm 
edilmiş bulunduğunu belirterek; istikbalinin ve altı nüfuslu 
efradı ailesinin mahvını tevlit eden bu mahkûmiyetinin aşağı
da belirteceği sebeplere binaen af olunmasını istemekte ve:

1. Hâdisenin tamamen musanna olduğunu, zira aynı tertip- 
çilerin kendisinin diğer yaralılardan da yüz elli lira rüşvet 
aldığı yolundaki ihbarları üzerine; Siird Ağır Ceza Mahkeme
sinin 953/112 sajalı sajalı bir ilâmiyle 26 . X . 1954 tarihinde 
beraet ettirilmiş bulunduğunu;

2. Fazıl adındaki hastaya kısa müddetle bir rapor verme
sine de imkân bulunmadığını, çünkü hâdiseden önce adı geçen 
hakkında hastane defterine; şifa bulduğuna dair kayıt ve meş
ruhat vermiş bulunduğunu bu durum karşısında artık bu meş
ruhat hilâfına bir rapor tanzim etmesinin bahis mevzuu ola- 
mıyacağını; binaenaleyh 213 ncü madde de zikir olunan rüşvet 
suçunun tekevvün edemiyeceğini ve nitekim 4 ncü Ceza Daire
sinin 28 . XII . 1939 gün ve 12118/2298 sayılı bir ilâmında da 
«Memurun memuriyetine ait bir vazifeyi bitirdikten sonra veri
len parayı alması» inzibati haller haricinde kanunen bir suç teş
kil etmiyeceği içtihat olunduğunu,

3. Hâdisede; hakkında zabıt tutan, dâvayı açan ve aynı za
manda esnayi muhakemede aleyhine şehadette bulunan ve neti
cede de mahkûmiyetini talebeden müddeiumumi muavininin bu 
tarzı hareketi itibariyle dahi kararın muallel bulunduğunu,

4. Aleyhindeki şahitler yalnız; bu tertibi hazırlıyan ve zap
tı imza edenler olduğu halde, lehinde şahadet edenlerin büjrük 
bir adede baliğ olduğunu,

5. Hakkındaki beraet hükmünün Temyizen ikinci defa bo
zulmuş olmasının bir zuhule müstenit bulunduğunu, keza Di
yarbakır Ağır Ceza Mahkemesinin mezkûr mahkûmiyet kara
rının sadece evrak üzerinde yaptığı tetkikata istinadettirmiş 
bulunmadığının da şayanı tetkik bir keyfiyet olduğunu,

6. Muhitte şaibeli olarak tanınan tertipçilerin 50 lirasını 
almış olmasının muhal bir hareket bulunduğunu ve bu bakam
dan rüşvet kasdı ile para almasının da vârit olamıyacağını ve
16 senelik memuriyet hayatında da hiçbir irtikâbı bulunma
dığını beyanla; 3 aylık mevkufiyeti ve efradı ailesiyle birlikte

Encümen kaicU’i ve ne sebepten verildiği
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3 yıldır çekmekte olduğu ıstırap kâfi görülerek, af olunması 
ile hem kendisinin mağduriyetten kurtarılacağını ve hem de 
mütehassıs bir hekim sıfatiyle yurt sağlığına hizmet imkânı
nın bağışlanmış olacağına işaret etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi hakkında; 
Siird Numune Hastanesi operatörü iken Comani köyünde vu- 
kubulan bir kavgada yaralanan Fazıl Yüksekbağ’ın işten kalma 
müddetini az göstermek için 4 . VI . 1952 günü Mehmet Ali Can- 
bolat’tan 50 lira rüşvet almaktan maznun olarak yapılan mu
hakeme neticesinde müttehaz; 952/71 sayılı ve 3 aylık hapis ve 
fer’i cezalara mütaallik kararın; 5 nci Ceza Dairesinin 15 . 
VIII . 1952 tarih ve 2142 sayılı ilâmiyle «Maznunun subuta ait 
itirazlarının reddine, oluşa, şehadet suretine ve kabule naza
ran fiilin rüşvet almaktan ibaret olduğu gözetilmeksizin me
muriyet vazifesini süiistimal olarak kabul edilmesi yolsuz bu
lunduğundan» bahsile bozulması üzerine, bozmaya uyularak 
yapılan muhakeme neticesinde verilen beraet kararının da fil
hakika aynı dairece bozulduğu ve müstedinin beyan ettiği 
gibi Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesine intikâl eden bu dâva
yı rüyet eden bu mahkemece fiiline uyan Türk Ceza Kanununun 
zikir olunan 213, 225 ve 59 ncu maddeleri gereğince verilen 
son mahkûmiyet kararının Temyiz Beşinci Ceza Dairesinin 
10 . III . 1954 gün ve 964 sayılı ilâmiyle tasdik olunmak sure
tiyle katileştiği ve cezanın affını mucip bir cihet bulunmadığı 
bildirilmektedir.

7 . II . 1955 tarihli encümen toplantısında hazır bulunan Ad
liye Vekâleti Temsilcisi Ceza İşleri Başmuavini Cahit Uluğ 
verdiği izahatta ; Vekâlet görüşü dairesinde açıklamada bulun
duktan sonra; cezanın affını mucip bir cihet bulunmadığı nok- 
tai nazarında olduğunu ifade etmiştir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına, temsilcinin vâki iza
hatına ve incelenen dosya münderecatına göre; Encümen Reisi 
Fahri Ağaoğiu, Azadan Suat Eedük ve Selâhattin Toker’in 
vâki muhalefetlerine karşılık kabule şayan görülmiyen af ta
lebi hakkında tâyini muameleye mahal olmadığına ekseriyetle 
karar verildi.

Muhalefet şerhi :
1. Dosya münderecatına ve encümende hazır bulunan 

Siird mebuslarının vâki izahlarına nazaran; mahkûmiyete 
sebep olan suçun bir tertip ve tasni mahsulü olması kuv
vetli bir ihtimal dâhilinde bulunmaktadır.

2. Vakarın oluşuna göre; suç unsurlarının tekemmül 
ve tekevvün edip etmediği dahi cai tetkiktir. Bu vaziyete 
rağmen hükümde bir adli hatanın mevcudiyeti araştınlma- 
dan ve bu maksatla müracaat Adliye Encümenine intikal
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ettirmeksizin 16 yıllık, mütehassıs bir hekimin mağduri
yetini tevlidedecek şekilda karar verilmesine muhalifim.

Arzuhal Encümeni Reisi 
. Konya Mebusu 
A. Fahri Ağaoğlu

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

759 7 . II . 1955

2406/2400 Kâmil Rsin
]8:>r)/18r)3 Hyü]) Kızılıuosc -̂it

13243/12338 Zalpca^a Cad. No : 20
15762/14717 tstanbnl. 
19173/17845 
19890/18541

(Arzuhal hulâsam : On dokuz ya
şından evvelki hizmetlerinin de ka
bulü hakkında).

Müstedi : On dokuz yaşından evvel geçen hizmetlerinin de 
6434 sayılı Kanunun muvakkat 14 ncü maddesi mucibince ka
bul edilerek diğer hizmetlerine eklenmesi ve emekli maaşının 
bu yolda bağlanması lâzımgeleceğinden bahsile, bu hususta bir 
karar ittihazını istemektedir.

Grümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Mün- 
tedinin 1683 sayılı Kanun mer’i iken yaş haddinden dolayı 
emekliye sevk edilmiş olduğu, bu kanunun 2 nci maddesine na
zaran yirmi yaşından evvelki hizmetlerin tekaütlük müddetine 
luahsubedilemiyeceği ve 1 . I . 1950 tarihinden itibaren yürür
lüğe giren 5434 sayılı Kanun hükümlerinin ise makable teşmil 
ohınamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu bapta encü- 
meiıimizce bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve müstedi- 
nin talep ve iddiasında ısrar ettiği takdirde usulen kaza mercii
ne müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

760 7 . II . 1955

19431/18096 Kâzım Atabek 
20620/19182 Mahallî İdaroler 
21708/20194 Kımtrolörü 

Kars.

(Arzuhid hulâsası : U ill sayılı 
Meclis Kararının kendisine şürıiu- 
lii ohıiadıgı hakkında).

Müstedi : Otuz liralık Mahallî İdareler Kontrolörlük kadro
sunda otuz lira maaş almakta iken belediye hesap işleri müdür
lüğündeki kırk liralık bir kadroya otuz lira ile tâyin edildiği
ni ve 4598 sayılı Kanun gereğince üç yılhk terfi süresini ikmal 
ederek 35 liraya terfi ettirildiği halde vâki müracaatı üzerine 
tekrar mahallî idareler kontrolörlüğüne naklen tâyini sırasın
da yeniden otuz lira asli maaşla işe başlattırıldığını ve genel 
meclisin ilk içtimaında kadro sağlanmak suretiyle hakkı mükte
sebinin iade olunduğunu ve fakat kırk liraya terfiinde aşağı de
recede geçen müddetten dolayı üç yıllık sürenin tamamlanma-
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mış bulunduğu mülâhazasiyle ve 1611 sayılı Kararın kendisine 
tatbik edilmesi suretiyle mağduriyetine sebebiyet verildiğini be
yanla, durumunun incelenmesini ve müktesep hakkının mahfua 
tutulmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin kendi rı- 
zasiyle aşağı derecedeki bir kadroya tâyini yapıldığına ve 35 
liradaki terfi süresini de doldurmadığına göre 1611 sayılı kara
rın D. fıkrası hükmü muvacehesinde isteğinin yerine getirilme
sine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin vâki talebi kaza merciince 
incelenerek karara bağlanması lâzımgelen hususlardan olduğu 
cihetle bu bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal bu
lunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

761 7 . I I . 1955

19631/18200 Ahmet Bozkuij
ITava Oto Th. Vs. 
Bakımevi isçilerin
den No : 548 
Etimesgut - Ankai-a.

(Arzuhal hulâstısı : Bir kısım hiz
metlerinin tekaütlük müddetine sa
yılması hakkında).

Miistedi : 1049 yılından evvel tayyare fabrikaları tamirha
nelerinde g çen on yedi buçuk senelik hizmetinin tekaütlük kı
deminden saj' ı̂lmamakta okîuğuııdan ve bu suretle mağdur edil
diğinden bahsile, mezkûr hizmetİTiin de tekaütlük kıdeminden 
sayılması hususunu sağlıyacak yeni bir kanun çıkarılmasını is
temektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında ezcümle : Her 
ne kadar ahiren neşredilmiş olan 5477 sayılı Kanun, vekâlet teş
kilâtına bağlı ateîyc, tamir evi, matbaa, park ve saire gibi da
imî iş yerlex'ini de 3575 sayılı Kanunun şümulü içine almış ise 
de mezkûr kanunda bu gibi yerlerde daha evvel geçen hizmet
lerin t3kaütlük kıdeminden sayılmasına dair bir hüküm mevcut 
olmadığmdcn dilekçe sahibinin tayyare alayları tamirhanelerin
de geçmiş eski hizmetlerinin tekaütlük kıdeminden sayılmasına 
kanuni imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gersği düşünüldü : Askerî fabrikalar tekaüt ve muavenet 
Sandığı hakkındaki 3575 sayılı Kanuna ek 5477 sayılı Kanun 
28 . X I I . 1949 tarihinde neşredilmiş olmakla ancak bu tarihten 
itibaren yürürlüğe girmiş bulunmasına ve mezkûr kanunun me
riyeti tarihinden evvele teşmili caiz olamıyacağına ve dilekçinin 
yeni bir kanun tedvini hakkında ileriye sürdüğü talep, Teşki
lâtı Esasiye Kanununun 15 nci maddesi sarahati karşısında en
cümenimizce nazara alınacak hususlardan bulunmamasına bina-
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en, vâki istek hakkında zikredilen sebeplerden muamele tâyini
ne mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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762 7 . I I . 1955

l ‘ )8î)r)/1S.^ı4fi T a l â t  Ö / a l p
I). I). li^hitıiM' I ' .  
M üdiirlüf^ii  T i ' f t i ş  ve 
T e t k i k  K n r u h ı  M ü -  
IVttişi 
Ankstra.

(Arzuhal hulnsdsı : Orduda fie- 
ren hizmetinin de nazara alınma
sı hakkında).

Müstedi : 3360 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin H fıkrası 
mucibince 23 . III . 1942 tarihinde Ordudan teğmen olarak ay
rılıp Devlet Demiryolları idaresine intisabettiğini ve bu idare- 
ya ait hususi kanunda diğer devlet dairelerinden naklen gelme
miş olanların müktesep haklarının tanınacağına dair âmir bir 
hüküm mevcut olmadığından, orduda geçen hizmetinin derece 
ve kıdemde nazara alınmadığını ve halbuki bu hizmetinin hü
kümsüz sayılmasını icabettirecek kanuni bir sebebin mevcut 
olmadığını ve esasen Arzuhal Encümeninin 31 . V . 1948 tarihli 
ve 1235 sajnlı bir Karariyle de kendi durumunda olanlar hak
kında dahi 3656 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi hükmünün tat
bik edilebileceğinin kabul edilmiş bulunduğu beyan ve orduda 
geçen hizmetinin ve dolayısiyle müktesep hakkının tanınması 
hususunda bir karar ittihazını talebetmektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : 6 . III . 1939 ta
rihinde teğmenliğe nasbedilmiş olan müstedinin 3360 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin H fıkrası gereğince 24 . I . 1942 tari
hinde tekaüt edilerek 12 . III . 1942 de vazifesine nihayet ve
rilmiş olduğu ve açıktan vâki müracaatı üzerine de yüz lira 
aylıkla Devlet Demiryolları İdaresine tâyin edilmiş ve 29 . VCII .
1942 tarihinde işe başlamış bulunduğu, bu tâyin keyfiyetini ka
bul ederek işe başlamış olması, verilen dereceyi kabul etmiş 
sajnlmasmı icabettirdiği gibi, derecesinin tashihi hakkında da 
bugüne kadar mezkûr idareye hiçbir müracaatta bulunmadığı 
ve tâyin tarihinden şimdiye kadar altıncı dereceye yükseldiği 
için ilk terfi tarihinin halen değiştirilmesi, makable şâmil terfi 
olacağı cihetle, 837 sajnlı Meclis Karan muvacehesinde mümkün 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi ile idare arasında bu mevzuda 
hâdis olan ihtilâfın tetkik ve halli kaza merciine ait bulunma
sına ve istidada bahis ve istinadedilen selef encümen kararı ise 
yalnız kendi hâdisesine maksur ve münhasır kalacağı ve bu
günkü encümeni takyidedemiyeceği cihetle, bu kararın kıyas 
yoliyle dilekçiye teşmili de mümkün ve caiz görülememesine bi-
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naen, vâki talep hakkında zikredilen sebeplerden muamele tâyi
nine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  47 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

763 7 . I I .1955

l î» î m / 1 8 ,5 S 2  Z ( ‘ki (V liu e ı-
X V .  Koı-, \ h k .  
M d .  l * .  A l i) .  
Istaııl)ul.

S.
(Arzuhal hulâsası 
I Imüt edai r  olan 
infazı hakkında).

Nasıl) tashihi- 
ilâmın aynen

Müstedi : Üsteğmenlikten itbaren mütaakıp rütbelere de 
şâmil olmak üzere rasbının düzeltilmesine dair Askerî Teniyiz 
Mahkemesinden sâdır olan ilâmın Milli Savunma Vekâletince 
aynen inlazmdan imtina edilmekte olduğundan bahsile, mez
kûr ilâm hükmünün yerine getirilmesi hususunun sağlanması
nı istemektedir.

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin 
üsteğmenlik nasbi 10 Ekim 1336 tarihine götürülmek suretiyle 
ilâm hükmünün infaz edildiği, mütaakıp rütbelere ait sicilleri
nin müsait olmaması hasebiyle sözü geçen ilâmın bu rütbelere 
teşmil edilemediği ve esasen mezkûr ilâmda mevzuat dairesin
de muamele ifası hususunda vekâletin serbest bırakılmış olduğu 
ve ev'/elce Arzuhal Encümeninden sâdır olan bir kararda her 
ne kadar müstedi hakkında da 1511 sayılı Meclis kararı daire
sinde muamele ifası kabul edilmiş ise de işbu 1511 sayılı karar 
mumaileyhin durumuna uymamakta olduğu cihetle kendisi 
hakkında tatbik edilemediği ve binaenaleyh bu bapta vekâlet
çe yapılacak bir işlem bulunmadığı bildirilmektedir.

Vâki davet üzerine, bu iş hakkında tamamlayıcı malûmat 
ve izahat vermek üzere, Vekâleti temrîilen gelmiş olan Kara 
Kuvvetleri Kumandanlığı Personel Dairesi Başkanı Tuğgene
ral Celâl Savaş da; Vekâletin cevabi tezkeresi münderecaunı 
tekrnr ve teyitle beraber, bahis mevzuu ilâma mütedair ola
rak vekâletçe dermeyan edilen tashihi karar talebinin Askerî 
Temyiz Mahkemesince reddedilmiş olduğunu ve müstedinin ta
lebi dairesinde üsteğmenlikten sonraki naspları üzerinde de 
düzeltme yapıldı. ;̂ı takdirde yüzbaşılık nasbinin 30 . V III . 1929 
dan 30 . V III. 1027, binbaşılık nasbinin 30 . V III. 1939 dan 30 . 
V III. 1937, yarbaylık nasbinin 30 . V III . 1945 dan 30 . V III.
1943 ve albaylık nasbinin da 30 . V III . 1948 den 30 . V III . 1946 
tarihlerine irca olunmak lâzım geleceğini ve encümence bu 
yolda bir karar verildiği takdirde gereğinin vekâletçe yapıla
cağını beyan ve ifade eylemiştir.

Gereği düşünüldü: Müstedi tarafından nasbinin düzeltil
mesi talebiyle Askeri Temyiz Mahkemesinde açılan dâva üze-
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rine müşarünileyh mahkemece yapılan tetkikat neticesinde ve
rilen 26 . II . 1944 gün ve 2037 sayılı ilâm, mumaileyhin üsteğ
menlik nasbinin 31. V III. 1338 den 10 Ekim 336 tarihine gö
türülmek suretiyle tashihine ve mütaakıp rütbelerdeki nasp 
tarihlerinin de buna göre düzeltilmesine mütedair olup, vekâ
let tarafından ileriye sürülen tashihi karar talebinin reddedil
mesiyle de katileşmiş bulunmaktadır.

Münderecatı aynen yukarıya almmış olan bu ilâm, her tür
lü tereddüt ve iştibahi bertaraf edecek kadar açık olup vekâ
lete şu veya bu hususta takdir hakkı ve hareket serbestisi ve
ren bir hüküm veya kayit ve işareti gayrimutazammın bulun
duğundan, işbu ilâmın kesin ve mutlak sarahati dairesinde, dâ
va ve hüküm tarihinde binbaşı ve halen albay olan ve müsbet 
sicil almış olacağı cihetle de bu rütbeye kadar yükseltilen müs- 
tedinin üsteğmenlikten sonraki rütbelerine ait nasp tarihleri
nin dahi müteselsilen düzeltilmesi lâzımgelirdi.

Muhkem kaziye halini almış ve bu itibarla da aynen tatbi
ki lâzım ve zaruri bulunmuş olan bu ilâmın tamamen tenfizin- 
den, vekâlet tezkeresinde beyan edilen ve fakat hükümde mün- 
deriç bulunmıyan bâzı hal ve sebeplere dayanılarak imtina o- 
lunması, mezkûr muhkem kaziyeyi ihlâle müncer olacağı ci
hetle tecviz edilemez.

Binaenaleyh, Müstedi Zeki Çetiner hakkında Askerî Tem
yiz Mahkemesinden verilip mahiyet ve münderecatı yukarda 
gösterilmiş ve aynı zamanda tatbikatta hareket tarzını da açık
ça belirtmiş olan mezkûr ilâmın katileşen âmir hükmü ve tem
silcinin de kabulü veçhile, mumaileyh müstedinin üsteğmenlik
ten sonra gelen yüzbaşılık nasbinin 30 . V III . 1929 dan 30 . 
VIII . 1927, binbaşılık nasbınm 30 . VIII . 1939 dan 30 . VIII . 
1937, yarbaylık nasbinin 30 . V III. 1945 den 30 . V III. 1943 ve 
albaylık nasbinin da 30 . V III . 1948 den 30 . V III. 1946 tarihle
rine ircaı şeklinde tashihi için gereken muamelenin Millî Mü
dafaa Vekâletince yapılması ve sözü geçen ilâmın infazına mü
teallik işlemin de bu suretle ikmal ve intacı lüzumuna, âzadan 
Necati Aras, Hüseyin Ortakcıoğlu, Suat Bedük ve Haşan Mak- 
sutoğlu’nun esasa gayrimüessir ve yalnız bir sebebe münhasır 
muhalefetlerine karşı ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

764 7 . I I .1955
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2 0 Ö 3 G /1 9 1 0 7  K a d r i y o  T u ğ c u
E l m a l ı  M a lı .  K i t a p r ı  
80 . N o  : 4 
A n t a l v a .

(Arzuhal hulâsası : 1485 sayılı 
Kanundan istifade eitirilmesi hak
kında).

Dilekçi : Kocası Piyade Üstteğınen Kemal Tuğcu’nun Ber
gama’da Dağ- Alaja 4 ncü Bölük Takım Kumandanı iken 13, 
V I . 1943 tarihinde havan topu ile atış tecrübesi yapıldığı bir 
sırada şehit olduğundan ve bunun üzerine kendisiyle çocukları
na çok az bir maaş bağ-landığından, bugünkü şartlar altında bu 
para iîe hayatlarını idameyo imkân göremediğinden bahsile, ko
casının da Eefah, Atılay ve Dumlupınar hâdiselerinde vefat 
edenler gibi şehit sayılarak kendisiyle çocuklarının 1485 sayılı 
Kanundan istifade ettirilmesini istemektedir.

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 1485 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesine göre tütün ikramiyesinin harb ma
lûlleriyle yalnız şehitlerin maaşa müstahak yetimlerine veril
mekte olduğu ve 927 sayılı Tefsir kararı ise şehidi, harb veya 
eşkıya müsademesind: her nevi düşman silâhı ile derhal ölenler 
şekliîîds tarif ve tavsif ve bunun dışında kalan halleri vefat ola
rak kabul ettiği ve vazife esnasında vefat etmiş bulunan Piyade 
Üstteğm:n Kemal Tuğcu, bu tefsir kararına göre şehit sayılamı- 
yacağmdan eşi Kadriye Tuğcu’ya 1485 sayılı Kanun gereğince 
tütün ikramiyesi verilmesine imkân bulunmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin kocası Kemal Tuğcu’nun su
reti vefatına ve vekâlet yazısında istinadedilen 927 sayılı Tefsir 
Kararının çok açık ve kesin münderecatına ve Refah, Atılay 
ve Dumlapınar hâdiselerinde ölenlerin şehit sayılmalarma mü
tedair ve yalnız bunlara münhasır olan kanunların kıyas yoliyle 
dilekçiye de teşmiline kaideten ve hukukan imkân görülememe- 
sine nazaran vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâ
yinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

765 7. I I . 1955

1*^29/20020 Cafer Avşar
Anafartalar Caddesi 
Kırtasiyoci Ali Tü
men vasıtasiyle 
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması 
hakkında).

Müstedi : Birinci Cihan Harbinde Ermenilerce yapılan sa
vaşta yaralandığını, bilâhara Nuri Paşanın kumandası altın
da kurulan İslâm Ordusuna yüz bin Türk lirası miktarında nak
dî yardımda bulunduğunu, Rusya’da zarar görenlerden olduğu 
için bu zararın tazmini hakkında vaktiyle kurulan encümene 
başvurarak vesikalarını ibraz etmiş ise de birtakım formaliteler 
yüzünden bu müracaatının o tarihte bir semere vermediğini be-
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yanla, kendisine maişetini temin edecek derecede vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Müstediye vatani hizmet tertibinden ma
aş bağ-lanabilmesi için daha evvel bu hususta bir kanun tedvin 
etmek lâzımgeleceğine ve alelûmum kanun tekliflerinin ise me
buslardan veya Vekiller Heyetinden sâdır olması icabedip encü
menimiz mücerret bu sıfatla böyle bir teklif serdine yetkili bu
lunmamasına mebni vâki talep hakkında bu sebeplerden mu
amele tâyinine mahal olmadığ-ma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

766 7 . I I .1965

lieis 
K o n y a  

A. F. Aqaoğh{

Al. .M. 
B in göl 

S'. Araş

Kâtip 
ĥ lâzığ 

N. Tok(r
A f y o n  K .  

S'. Koi'dltan
( ’ankırı 

T. AlniKDi
( "ortım 

II. Oriakctoghı

lOdiriK' K d ir n e  K r z in c a n  M a l a t y a  M a r d i n  M a r d i n
( ' .  Kö})riiln //. M < ı ] : s : u c l o ğ l ı ı  T .  Ş o t o m l ,  ,1. Körnğhı l i .  K r d t n n  H . K .

Siird 
N. Hedüh
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253/253
•U()/113H
2028/2024

B a h ı i  Y ı l m a /  B a 
ya n ı.
K İ H 'i ik  l *a z u r  Hoca 
(iiy a s o ttin  D o m o k r a l  
S e m t O c a ğ ın d a  id a 
re heyetin d e â/,a. 
t.stanbul.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adro«i Eucümen kararı ve ne s«bepten verildijfi

( . \  r z i L İ K i l  l ı v l â s d s ı  :  ,H~) H r a  h n h u f f  

j n t r a  c e z d s n u n  < t f f ı  v e y a  t e c i l i  v e  

( K İ ı i K t  ( a r l ı  o l u n a n  7 7  H r a  f m u l i  

K a z a ) i < ;  ı ( / i s i } ) i u  l : a l ( l ı n l m < ( s ı  

h a k k ı n d a ) .

Müstedi : Hakaret isnadından dolayı Eminönü İkinci Sylh 
Ceza Mahkemesince mahkûm edildiği 10 gün hapis ve 83 lira 
para cezasından hapis cezasını çektiğini ve tedarik edebildiği 
48 lira3a da ödediğini, ancak kendisinin verem musabı ve fakrü 
zaruret içerisinde bulunan 5 çocuk babası bir kimse olup Sağ* 
İlk Müdürlüğünden ve belediyeden g-ördüğü yardımlardan baş
ka hiçbir yerde de geliri olmadığını belirterek; 35 liralık bakiye 
para cezasının affını ve tarihten iki yıl önce sıhhatli iken yap
tığı daktilograflıktan dolayı adına fuzulen tahakkuk ettirilen 
77 lira Kazanç Vergisinden de muaf tutulması için emir veril
mesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5 . 1 .  1954 tarihli 
ilâmı ile tasdik edilmek suretiyle kesinleştiği yapılan muame
lelerde usul ve kanuna uymıyan bir cihet bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vergi bakımından kanuni muaflığı haiz 
bulunduğu takdirde; ilgili vergi dairesine ve malî kaza merci
lerine müracaat etmesi icabeden müstedinin vâki af talebinin 
de; şahsi hali ile ilgili (5 çocuk babası ve verem musabı bir ba
ba oluşu ve fakrü zaruret içerisinde bulunması gibi) sebeplere 
istinadetmekte bulunmasına ve Adliye Vekâleti Temsilcisinin; 
sıhhi mazeret halinin cezanın infazında esasen nazarı itibara alı
nacağı yolundaki vâki beyan ve izahatına binaen, keza kabule 
şayan görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

767 8 . II . 1955

'•*02/1400 t fa kat Y ı l m a z  
19 M a y ı s  M a lı ,  
la So. \ o .  ] H .  

S a m s u n .

Kıs-
( A r z u h a l  h u l â s a s ı  

l e h i  h a k k ı n d a ) .

H u s u s i  a f  t a -

Müstedi : Hakaret isnadı ile ve dinletilen yalancı şahitlerin 
vâki hilâfı hakikat beyanlarına uyularak, Samsun Sulh Ceza 
Mahkemesince hakkında verilen 954/932 sayılı ilâmla mahlaim 
edildiği 20 günlük hapis cezasının; kendisine tebliğ olunmadığı 
için Temjdz tetkikatından geçmeksizin katileşmiş bulunduğunu 
beyanlaı kocasının askerde ve kendisinin de muztar bir halde 
bulunmasına binaen affedilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi hakkında, 
müessir fiilden maznun olarak yapılan muhakeme neticesinde 
Samsun Sulh Ceza Mahkemesince verilen hükmün Temyiz edil-
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meksizin kesinleşip infaz edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.
Adliye Vekâleti temsilcisi; Ceza işleri Başmuavini Cahit 

Uluğ verdiği izahatta; müştekinin adresinde bulunmaması ha
sebiyle hükmün kendisine zabıta marifetiyle tebliğ edilmiş ve 
cezasının da infaz olunmuş bulunduğunu ve mezkûr cezanın 
affını mucip bir cihet de olmadığı belirtilmiştir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet temsilcisinin vâki izahatına ve 
dosya üzerinde tahassül eden kanaate göre; kabule şâyan bu- 
lunmıyan talep hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

768 8 . I I . 1955

1498/1490 Fevziye Sırlı.
Yukarı Hasani Bas- 
ri Malı. Tojıı-ak 1’ab- 
ya So. No. 3. 
I’]rzurunı.

(Arzuhal hulâsası : Kocasmın 
nuıhkûm olduğu 3 senelik hapiii 
cezasının affı hakkında).

Müstedi : Kocası Enver Sırh, Şenkaya Maliye Tahsildarı 
iken bu yer malmüdürü ve şahsın dayısı olan maliye tahsil me- 
rnurunun, veznedarın bir açığını kapatmak maksadı ile, hakkın
da zimmet ve ihtilas isnat olunup nahak yere mahkemeye 
sevk olunarak, Erzurum Ağır Ceza Mahkemesinin 8 . II . 1954 
tarihli bir ilâm ile 3 sene 14 ay 10 gün hapis, 680 lira 50 kuruş 
para cezasına mahkûm ettirilmiş olduğunu beyanla; halbuki 
kocasına ait muamelâtı teftiş eden Maliye kontrolü tarafından 
hiçbir kusur ve noksan tesbit edilememiş olduğunu, buna rağ
men vekâlet emrine alındığını ve bir taraftan da tahsjlâta çı
karılmış bulunduğunu, mahkeme kararında zikir olunan 677 
kuruş zimmet suçunun da vârit olmadığını, zira bu parayı mak
buzlara yapıştırmak üzere, aldığı pula sarf ettiğini, bundan baş
ka malmüdürü ile vekilinin vaktiyle kocasına ait para ve bâzı 
eşyaları dahi gaspetmiş bulunduklarını açıkladıktan sonra; bu 
cihetler nazara alınmaksızın verilen bu hükmün; 4 çocuğu ile 
birlikte perişan bçir duruma düştüklerinden cezasının affedil
mesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Âdiyen ve ihtilâsen 
zimmetine para geçirmek suçundan dolayı Erzurum Ağır Ceza 
Mahkemesinde yapılan duruşması sonunda müstedinin kocası 
hakkında; Türk Ceza Kanununun 202, 59, 203, 80, 59 ve 70 nci 
maddeleri gereğince verilmiş olan mezkûr hükmün; Temyiz 5 
nci Dairesince de tasdik edilerek katileştiği ve yapılan muame
lelerde usul ve kanuna uymıyan bir cihet bulunmadığı bildiril
mektedir.

Adliye Vekâleti temsilcisi. Ceza işleri Başmuavini Cahit 
Uluğ’un; adı geçen tahsildarın 1950 yılından beri muhtelif ta
rihlerde 1 027 küsur lira zimmetine geçirmiş olması ve suçun 
mahiyeten müteselsil bulunuşu itibarı ile Af Kanunu nazarı
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itibara alınmaksızın hüküm olunan cezada affı mucip bir cihet 
bulunmadığı yolundaki noktai nazarı ve vâla izahatı tesbit olun
duktan sonra;

Gereği düşünüldü : Vâki izahata ve tahassul eden kanaate 
göre; kabule şayan görülmiyen talep hakkında encümenimizce 
t.âyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  53 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

769 8 . I I . 1955

A lııno l T ıu ıce l. 
P o lis  nu 'inunı. 

'̂alva si(
:U)(38.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  l î i r  a///?/,- h a -  

j / i s  c c z a s D i ı n  k a U h r ı h n a s ı  h a h L ' n ı -  

ıs ,  ( l a ) .

Müstedi : Keyfi hareket ettiğinden dolayı, Bingöl Asliye 
Ceza Mahkemesince hakkında ittihaz olunan 30 . IX . 1953 gün 
ve 18 48 sayılı ve 1 ay hapis ve bu kadar müddet âmme hiz
metlerinden memnuiyet cezasının, mesleki icabı .birçok kimsele
rin iğbirarını kazanmış olduğundan ileri geldiği ve mağduıi- 
yetini mucip bulunduğu göz önüne alınarak, infazının durdu
rulmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bekçi parasından 
borcu olmıyan Mehmed’i, borcu varmış gibi karakola getirmek 
suretiyle vazifesini ifada keyfi harekette bulunan müstedi hak
kında Türk Ceza Kanununun 228 1 ve 35 nci maddelerine tevfi
kan mezkûr mahkûmiyet kararının Temyiz 4 ncü Ceza Daire
since de; 18 . IV . 1954 tarihli ilâmla tasdik olunup vâki tashih 
talebinin de reddedilmiş bulunduğu ve affı mucip bir sebep de 
olmadığı bildirilmektedir.

Adliye Vekâleti temsilcisi; Ceza İşleri Başmuavini Cahit 
üluğ; müştekinin adı geçen Mehmet’le aralarında vâki iğbirar
dan dolayı kendisini sürükliyerek karakola getirmiş olduğu sa
bit olmasına binaen, mahkemece; vâki tecil talebinin dahi kabul 
edilmemiş bulunduğu yolundaki vâki izahatı ve cezanın affını 
mucip bir sebep olmadığı noktai nazarında bulunduğu hakkın- 
daki beyanı dinlenip tesbit edildikten sonra;

Gereği düşünüldü : Edinilen kanaate ve temsilcinin yukar
da açıklanan izahatına göre; kabule şayan görülmiyen talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediği
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

770 8 . I I . 1955
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A ıv . ıı l i j ı l A ıv.uhfil SMİiibiuin 
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1S22/İS20 il) i'; ıl ı i i) t  Ta n ış.
( in(l(‘ İniklin)- 
İÜ.
'Tokad.
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(Arz)iİHil litılâsds} : [ ' »nn ın uf i((-
h h i  I k i L I, n i ı l i i ).

Müstcdi : Eir kaza ve kader kurbanı olarak ceza evlerin
de mahkûmiyetlerini çekmekte olan mahkûmların bir defaya 
mahsus olarak af olunmaları talebinde bulunmaktadır.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Artova’nın Kızılka,- 
ya köyünden Fevzi Babacan’ı kasten öldürdüğünden dolayı, 
Türk Ceza Kanununun 448, 51/1 ve 33 ncü maddelerine uyula
rak Tokad Ağır Ceza Mahkemesinin Temyizen de tasdik edil
miş bulunan 23 . XI . 1953 tarihli bir kararı ile 12 sene hapis 
ve mütefern cezalara mahkûm edilmiş bulunan müstedi hak
kında cereyan eden muamelelerde usul ve kanuna uymıyan V9 
husussi affı icabettiren bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi
ne tevfikan hususi af taleplerini incelemekte bulunan encüme- 
nimizce; umumi af talebini mutazammın bulunan vâki talep 
hakkında tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

771 8 . II . 1955

201 <) A İK İu llah  "l’aşdcli'tı. 
'rabaklıanc ( ’a<l. 
Kahkaha So. .\o. !.’ 
Aıık'aıa.

( A r z u h a l  h u l â s a s t  :  .V a y ! ı h  h a p i s  

( ( z a s ı ı i n ı  a f f ı  h a h h n ı d a ) .

Müstedi : Ruhsatsız bıçak taşıdığından dolayı; kâfi delil 
olmamasına ve şahitlerin ifadelerinin birbirine mübayin bulun
masına rağmen; hakkında hüküm olunan 3 ay hapis ve 100 U- 
ra ağır para cezasının, temyiz müddetini dahi geçirmiş oldu
ğundan af edilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Ruhsatsız silâh taşı
maktan maznun olarak Ankara Asliye 4 ncü Ceza M ah k em e

sinde yapılan duruşma sonunda müstedi hakkında 6136 sayılı 
Kanunun 15 nci maddesi gereğince verilen 21 . XII . 1953 ta
rihli mezkûr mahkûmiyet kararı Temyizen tasdik olunduğu 
gibi tashihi karar talebinin  de keza reddedildiği bildirilm ekte  

ve hükümde bir hata ve isabetsizlik olmadığı belirtilmektedir.
Gereği düşünüldü : Adliye Vekâlet temsilcisinin «şahitlerin 

ifadelerindeki vâki mübayenetin mahkemece hal ve telif edil
miş bulunduğu ve cezanın affını mucip bir cihet .olmadığı hak- 
kındaki» vâki izahatına ve edinilen kanaate göre; kabule şa
yan görülmeyen talep hakkında encümenimizce tâyini muame
leye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

772 8 . II . 1955
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(la.
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l ı ı ı l : l : n ı / l ( i ) .

Müstedi : Komşularından Ayşe Soyer ve oğlu Kemal Soyer’- 
in sebebiyet verdikleri bir hâdise dolayıniyle, Eskişehir Sulh 
Ceza Mahkemesince hakaretten 2 ay hapis 350 lira para ceza
sına mahkûm edilmiş bulunduğunu; para cezasını ödeyip, diğer 
cezasının infazının da sıhhi, durumuna binaen; tehir edildiği
ni beyanla; 63 yaşında, bikes ve muhitinde terbiyeli ve iyi ta
nınmış bir kimse olması itibariyle; avukatı tarafından iyi mü
dafaa olunmamasından doğan işbu mahkûmiyetinin Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 4*2 nci maddesine istinaden affolunmasını 
istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 3 . A . 1953 tarihin
de Ayşe Soyer’e hakaretten maznun, müstedi Fatma Durusoy’- 
un Eskişehir Birinci Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan duruşma
sı sonunda, sabit görülen hakaretine uyan Türk Ceza Kanunu
nun 6123 sayılı Kanunla değişen 482/3 ncü maddesi gereğince 
iki ay hapis ve 350 lira para cezası ile mahkûmiyetine dair it
tihaz olunan 19 . II . 1954 tarihli hükmün Temyiz Mahkemesi
2 nci Ceza Dairesinin 8 . V . 1954 tarihli ilâmı ile tasdik edile
rek katileştiği ve hükümde bir hata ve isabetsizlik bulunmadı
ğı bildirilmektedir.

Tetkik olunan karar dosyasında bulunan mazbut ifadeler ve 
yazışmalar müstedinin müspet suçu işlediğini ve şahsi halini 
ifade ve belirtmektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 42 nci 
maddesine göre; müstedinin vâki talebi veçhile; şahsi ahval na
zara alınmak suretiyle a f; Hükümete ve Sayın Reisi Cumhura 
mevdu bir yetki bulunmasına, koza incelenen dosya mündere
catına ve temsilcinin affı mucip bir cihet bulunmadığı yolundaki 
vâki izahatına nazaran; dikkate alınacak bir mahiyette görül- 
miyen talep hakkında tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

773 8 . I I . 1055

21.S7/2182 Kemal .^aşıııa/ol 
T ığ ın . 10. Tüm . Mu. 
l i l .  <!(' T k .  K.
Klâziir.

( A r z ı ı h ı ı l  h u l â s ı ı s ı  

h h i  I k i L ' I :  n u l d  ) .

/ / ı ı s n s i  a f  h ı -

Müstedi : Vazifeten; Elâzığ’dan Gölbaşı’na giderken idare 
etmekte bulunduğu Askerî otonun devrilmesi ile er Naim 
Pekavcı’nın yaralanması neticesi ölümüne sebebiyet verdiğin
den dolayı; 10 ncu Tüm. Askerî Mahkemesinin 13 Eylül 1954
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Eıu'ümcn kararı yo lu? sebepten v<‘rihliği

tarih ve 54/71 sayılı kararı ile mahkûm edildiği; 8 ay hapis 
100 lira ağır para, 577,5 lira hasar bedeli ve 1 000 lira manevi 
tazminat cezalarında isabet buulunmadığını zira; Ceza Kami- 
nunumuzun vaz'ettiği esasa göre; bir fiilden dolayı bir kimsenin 
cezalandırılabilmesi ancak kasit unsurunun mevcudiyetine 
bağlı bulunduğunu bu mevcut olduktan sonra mahkemece 
taksirin derecesi araştırılmıyacağınndan, kendisi hakkında 
dikkatssizilk ve tedbirsizlikten dolayı Türk Ceza Kanununun 
455/1 nci maddesine istinaden verilmiş olan bu hükümde de 
keza aynı şekilde hareket edilmiş bulunduğunu belirterek; 
elinde olmıyarak işlemek talihsizliğine uğradığı bir suç neti
cesinde aldığı ve. meslek hayatında ilerlemesine mâni olacak 
bulunan cezasının; arz ettiği hususlar incelenmek suretiyle 
af olunmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 3 . VIII . 1953 
tarihinde vazife ile Elâzığ’dan Gölbaşı’na gitmekte bulunduğu 
sırada, idaresindeki pikap otosunun devrilmesi üzerine vasıta
nın hasara uğraması ve adı geçen erin aldığı yaraların tesiri 
ile ölmesinden dolayı müstedi hakkında yapılan muhakeme 
sonunda fiilin subutuna ve hakkında takdiri tahfif sebebinin 
kabulüne mebni verilen mezkûr pıahkûmiyet kararının Temyi2 
edilmek suretiyle katileştiği bildirilmektedir.

Zikir olunan 54/71 sayılı muhakeme kararında : Müstedi- 
nin; tedbirsizlik, dikkatsizlik meslek ve sanatta acemilik ve 
ayni zamanda emre ve talim.ata riayetsizlikle ölüme sebebiyet 
vermek suçundan dolayı yapılan muhakemesinde, filhakika; 
vazifeten gitmekte olduğu mahalle giderken vasıta şöförünün 
rahatsızlığını ve gözünün karardığını ileri sürmesi üzerine ken
disinin direksiyona geçtiği ve virajı almaya muvaffak olamı- 
yarak 2 metre yükseklikteki bir uçuruma yuvarlandığını ve 
bu esnada arkada oturan şoförün ağır yaralanıp kaldırıldığı 
hastanede bilâhara öldüğü ve şöför mahallinde oturan bir 
yüzbaşının da 15 gün iş ve gücünden kalacak derecede yara
landığı belirterek; müessif kazaya sebebiyet verdiğinden mez
kûr cezalarla mahkûmiyetine hüküm olunduğu yazılı bulunmak
tadır.

Millî Müdafaa Vekâleti temsilcisi. Askerî Adalet Dairesi 
Reisi Albay Arif Onat verdiği izahatta müştekinin; subayların 
ve astsubaylann direksiyona geçmemeleri hususunda katî emir
ler verilmiş olmasına rağmen direksiyona geçerek acemiliği 
sebebi ile vukuuna sebebiyet verdiği hâdiseden dolayı mah
kûm edildiği cezada affı mucip bir cihet olmadığını, Adliye 
Vekâleti temsilcisi Cahit Uluğ’da aynı noktai nazarda bulun
duğunu beyan etmişlerdir.

Gereği düşünüldü : Temsilcilerin dosya üzerinde vâki izfi- 
hatlarına ve tahassul eden kanaate göre; kabule şayan bulun-
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

mıyan talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

774 8 . II . 1955

^323/2318 Il)rahiın Kırtoklu.
Cezaevinde.
Samsun.

(Arzuhal hulâsası : Faili olmadı
ğı bir suçtan dolayı hakkında hü
küm olunan ölüm, cezasından si- 
kâjjct).

Müstedi : Samsun feneri civarında öldürülmüş olan 60 ya
şındaki bir kadının ölümünden dolayı, zabıtaca yapılan işken
celerle bu suç kendisine isnat olunmak suretiyle; bu yer Ağır 
Ceza Mahkemesince hakkında haksız yere hüküm olunan ölüm 
cezası ile uğradığı haksızlığın önlenmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr hükmün de- 
recattan ve Büyük Millet Meclisinden geçmek suretiyle katile
şip, cezanın 27. X I I . 1954 tarihinde infaz olunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; müracaatla ilgili 
dosyanın hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

775 8 . I I .1955

2328/2322 Ali Kâini Yeleğin. 
Yeni Karaman (jaze 
testi sahibi. 
Karaman.

(Arzuhal hulâsası : Hüseyin Ca- 
. hit Yalçıncın affı cihetine gidildi

ği takdirde diğer gazeteci mah
kûmların da af olunması hakkın
da).

Müstedi : Sayın Başvekile ve hükümete neşren hakaretten 
mahkûm bulunan Hüseyin Cahit Yalçın’ın affı yolunda yapılan 
teşebbüs ve gazete neşriyatından bahsile, bu şahsın affı cihetine 
gidildiği takdirde kendisi gibi; Halk Partili hâkimler tarafın
dan garezen mahkûm edilmiş bulunan (bâzı suçlular müstesna) 
diğer gazetecilerin de afları hususunun nazarı itibara alınma
sını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Af ilânı Büyük Mil
let Meclisinin salâhiyeti cümlesinden bulunmakla, talep hakkın
da vekâletçe bir mütalâa beyanına mahal görülmediği bildiril
mektedir.
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Gereği düşünüldü ; Mahiyet itibariyle vâki talep hakkında; 
encümenimizcs tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tJtrihi

776 8. I I . 1955

2110/2404

2383/2377

2104/209!)

Ali Kul.
Cezaevindo malıkûnı. 
Van.
Edip Parmaksızoğlu. 
(Cezaevindo 8 nei ko
ğuşta.
Ankai'a.
Yusuf Doğancı. 
Cezaevinde ınahkûın. 
Çankırı.

(Arzuhal hulâsası : Bütün mah
kûmlar için nmumi veya hususi 
hir af kanunu nkanhrutsı hak- 
kında).

Müstediler : Bütün mahkûmlar adına yaptıkları müracaat
larında ezcümle : Arzu ve iradeleri haricinde işledikleri suçlar
dan nâdim ve mahkûm oldukları cezalarından da kâfi derecede 
ibret almış bulunduklannı beyanla; çıkarılacak umumi veya 
hususi bir af kanunu ile Aile yuvalarına ve cemiyete dönmeleri
nin temin buyurulmasını istemektedirler.

Adliye Vekâleti cevabi yazısında: Af ilânı Büyük Millet Mec
lisinin salâhiyeti cümlesinden bulunmuş olduğundan bu husus
ta vekâletçe bir mütalâa beyanına mahal görülmediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine 
göre ancak; hususi af taleplerini tetkikle vazifedar bulunan 
encümenimizce; umumi af talebini mutazammm bulunan vâki 
talepler hakkında tâyini muameleye mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

777 8 . II . 1955

13013/11967 A li Kızılay.
Panik köyünde, 
fğdır.

(Arzuhal hulâsası : Orgeneral 
Mustafa Muğlalrmn emri ile öl
dürülen İğdır İnhisarlar idaresi 
ambar memuru Adil Zeki ve 
ar. hakkında).

Müstedi : Özalp ve Muradiye facialarına mümasil bulunan 
ve aynı tarihlerde, yine Orgeneral Muğlalı’nın emirleriyle; bir 
gece yansı gizlice, Askerî Mahkemeye sevk olunmak üzere Er* 
zurum’a gönderilirlerken öldürülen İğdır İnhisarlar İdaresi 
Ambar memuru Adil Zeki ve 10 arkadaşına ait bir hâdiseyi de 
arz ve ihbar ederek; ehemmiyetle tahkikettirilmesini istemekte
dir.
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Başvekâletin muhtelif tarihli cevabi j^azılarmda : Doğn Em
niyet Başmüfettişliğince casusluktan şüpheli g’örülüp, 9 ncu 
Kolordu Kumandanlığınca Erzurum’da tahtı muhakemeye alın 
maları kararlaştırılan 10 kişiden, birinin İran veya Sovyet Rus
ya’ya kaçmış olduğu, bir diğerinin hastanede ölmüş olduğu, adı 
geçen Adil Zeki ile, 8 arkadaşının şevkleri sırasında muhafızla
ra ateş açmaya ve kaçmaya teşebbüs etmeleri ve dur emrine 
itaat etmemeleri üzerine vukubnlan müsademde Ölmüş olduk
ları ve mezkûr Kolordu Âmiri Adliliğince haklarında âmme dâ
vasının sükutuna karar verildiği.

Ateş açan muhafızlar hakkında da keza Ağrı hudut kuman
danlığı âmiri adliliğince Türk Ceza Kanununun 450 nci mad
desinin 4 ncü bendine göre ilk tahldkat açılmasına karar veril
miş olduğu ve nihayet bu şahısların öldürülmesi o tarihte 3 ncü 
Ordu Müfettişi bulunan mütekait Orgenaral Mustafa Muğlalı 
tarafından emir verilmiş olduğu anlaşılarak adı geçen haklımda 
da Erkânı Harbiyei Umumiye Reisliği Âmiri Adliliğince keza 
Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 4 ncü bendine 
tevfikan ilk tahkibat açılmasına karar verildiği, ancak; 
kendisinin kavlî veya fiilî tasarrufa ehil olmadığı raporla 
tesbit e,silmekle, tahkikatın muvakkaten tadiline karar ve
rildiği. Mumaileyhin bu öldürme emrini muhafızlara bizzat 
vermediğine göre; suçla ilgili diğer subay ve erat hakkında 
da âmme dâvası açılması lüzumunun Erkânı Harbiyei Umu 
miye Reisliğine ve 3 ncü Ordu Müfettişliğine yazıldığı bildi
rilmekte ve dosyada mevcut sair yazışmalara nazaran : En
cümenin 5 . VI . 1950 tarihli toplantısında kararlaştırıldığı 
üzere dosyanın; en vüksek ve salâhiyetli Amiri Adlilik olan 
Erkânı Harbij’̂ ei Umumiye Reisliğine tevdii için Başvekâlete 
gönderildiği ve müstediye de son işar dairesinde Encümen 
Reisliğince tebliğat yapıldığı anlaşılmaktadır.

Başvekâletten ahiren alınan 9 . VIII . 1952 gün ve 
5-10/2312 sayılı ek bir yazıda ezcümle : Bir örneği ilişik ola
rak gönderilen Millî Müdafaa Vekâletinin 31 . VII . 1952 ta
rihli yazısına atfen; mezkûr hâdisede sanık bulunanlar hak
kında Erkânı Harbiyei Umumiye Reisliği Âmiri Adliliğince 
yapılan tahkikat neticesinde; öldüğü anlaşılan Orgeneral 
Muğlalı hakkındaki âmme dâvasının düşmesine, Ağrı hududu 
kumandanı General Rahmi Ekeme’nin öldürme olayında işti
raki tesbit edilemediğinden hakkında takibet icrasına lüzum 
olmadığına, diğer sanıklar hakkında da 3 ncü Ordu Amiri 
Adliliğince yapılan tahkikat sonunda, âmme dâvasının açılma
sına karar verilip ilk tahkikatın devam etmekte ve hâdise ile 
yakından alâkası bulunan bir kısım sivil ve askerî şahısların 
bugünkü adreslerinin te.sbitine çalışılmakta olduğu, 1. I I . 1955 
tarihli ek bir yazı ile de; bu hâdisede suçlu görülen sabık 
Ağrı hududu kumandanı (halen emekli) Tümgeneral Rahmi

jtfjicümen karan ve ne sebepten verildiği
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Encüıııen karan ve ne sebepten verildiği

Ekeınen ile diğer maznunlar hakkında Erkânı Harbiyei Umu
miye Riyaseti Adlî Amirliği tarafından yapılan tahkikat neti
cesinde; 6 Ağustos 1954 tarih ve 054/15 esas sayılı bir men’i 
muhakeme kararı verilmiş olduğu ilişik Millî Müdafaa Vekâ
leti yazısına ve karara atfen bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : îhbar mevzuunu teşkil eden hâdise; 
yetkili ve vazifedar adlî mercie intikal etmiş ve karara bağ
lanmış bulunması itibariyle; Encümenimizin müdahalesini 
icabettirir başka bir cihette görülmediğinden vâki ihbar 
üzerine tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

778 8 . II . 1955

Keis 
Konya 

A. F. Ağaoğlu

M  M.
Bingöl 

.V. A?-a.v
A iyon  K. Çorum Edirne Edirne

S. Koraltan If. Ortakaoğlu. (J. Köprülü II. MnksudoğJu

Malatya Mardin ^lardin
■i. Köroğlu B. Erdem //. K. Timvroğhi

(Arzuhal sayısı : 217)

T. B. U. M. Mathanşt
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Arzuhal
No.

726/724

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Mehmet Ali Er. 
Burhaniye Malı. Ab- 
dııllahağa Cad. No. 
44.
Beylerbeyi - İstan
bul.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
ması hakkında).

Maaş hağlan-

Müstedi : Çanakkale harbine ve 24 ncü fıkra karargâhına 
muallim olarak gönderildiğini İstanbul* un işgalinde gizli teş
kilâtta ve emniyette vazife görüp Anadoluya geçtiğini De
mirci Mehmet Efe ile beraber çalıştığını, İstiklâl harbi so
nunda Jandarma süvari alajrında Elâzığ’da çalıştığını 18 . V . 
1935 tarihinde ayrıldığı ve bu hizmetlerine mukabil şimdiye 
kadar ufak bir yardım görmediğini, halen ihtiyar çalışamı- 
yacak bir halde olduğunu beyanla 22 senelik hizmetine mukabil 
bir maaş bağlanmasını ve sefaletten kurtarılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 1935 
yılında terhis edildiğine göre o tarihte meriyette bulunan 1861 
sayılı Kanun ahkâmına tâbi bulunmuş ve mumaileyhin sınıf 
erbaşı olduğu için maaş tahsisine kanuni imkân görülememiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal bu
lunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

779 9 . II 1955

Pı-

vo-

1641/1639 Sabri Dündar 
ıiarbaşı.
Avukat.
Nevres Tamay 
kili.
Anafartalar Cad. 
Şan So. Alemdar 
Han, Kat 3, T). 12. 
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Yardım yapıl- 
ınas) hakkrnda).

Müstedi : Müvekkilesi Nevres Tamay Jandarma Başçavu
şu ölü Şevket Tamay’m kansı olduğumdan müteveffai muma
ileyhin 20 senelik değerli hizmetine mukabil müvekkilesine ve 
çocuklarına bir yardım yapılmadığından ve bu hususta As
kerî Yargıtay’a ve Ankara Asliye 3 ncü Hukuk Mahkemesine 
açmış olduğu dâvalarının reddedildiğinden bahsile hizmeti va
taniye tertibinden müteveffanın mirasçılarına bir nafaka bağ
lanmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müteveffa çavuşun



~  2
Armhal Arzuhal sahibinm

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

gedikli olmayıp sınıf başçavuşu olduğu ve 1861 sayılı 
darma efradı kanununda, bunlardan 20 seneden fazla hizmeti 
olanlara (500) lira mükâfat verilmesi yazılı bulunmakta ve 
emekli aylığı bağlanacağına dair bir kayit bulunmamakta ve 
müteveffanın jandarmada geçen hizmetinin 11 sene 3 ay ve 17 
gün olarak tesbit edilmiş ve fazla hizmeti olduğuna dair bir 
kayit olmadığı anlaşılmış ve gösterilen şahitlerden sağ olan
ların ifadelerinde mumaileyhin hizmetinin yine 20 seneyi bul
madığı görülmüş ve bu hususta Askerî Temyiz Mahkemesine 
ve Ankara 3 ncü Hukuk Mahkemesine açılan dâvaların red
dedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin son talebi bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili bulunmasına göre bu hususta encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

780 9 . II . 1955

2329/2328

2343/2337

Şevket Müftü gil. 
Adliye Vekâleti H u
kuk İşleri Umum 
Müdürlüğünde Tet
kik Hâkimi.
Ankara.
Adil t/A’eren.
Adliye Vekâleti Hu
kuk İşleri Umum 
Müdürlüğünde Tet
kik Hâkimi.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : 256 sayılı Ka
rarın malaıhle teşmili hakkında)-

Müstediler : Hâkimler Kanununun 43 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasının tefsirine dair olan 256 sayılı Karann makable teşmili 
suretiyle maaş ve kıdem durumlarının ıslahını istemektedirler.

Adliye Vekâletinin müstedilere mütaallik cevabi yazısında 
ezcümle : 256 sajalı tefsir Kararının makable teşmili suretiyle 
müstedilere ilk tâyin tarihinden itibaren 60 - 70 lira aylık öden
mesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedilerin talebi kaza merciince tet
kik edilecek hususlardan olmasına binaen bu bapta encümeni
mizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına. Reis A, Fahri 
Ağaoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

781 9 . I I . 1955

2670/2672 Feyzullah Türkmen. 
Koyunpazan (riil- 
lük So. No. 1.
Çelil Hanında. 
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Mâlfıliyet ma
aşı bağlanması hakkında).

Müstedi : Askerlik vazifesini Jandarmada yaptığı sırada ve 
talim esnasında düşerek hastaneye sevk edildiğini ve yapılan 
tedavi neticesinde Ankara Mevki Hastanesince çürüğe çıkarılıp 
terhis edildiğini maaş tahsis edilmesi için Emekli Sandığına vâ
ki müracaatının nazarı itibara ahnmadığını beyanla kanuni 
hakkı olan mâlûliyet maaşının bağlanmasını istemektedir.

Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünün cevabi yazısında : 
Müstedinin ânzasının vazifeden doğma bulunmadığının tasdik 
edilmiş olmasına göre 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ge



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, S(i5'adı vc adre.si

reğince aylık tahsisine imkân h<âsıl olamamış ve keyfiyet idare 
meclisince karara bağlanmış ve durum Ordu Askerlik Şubesine 
ve Jandarma Umum Kumandanlığına ve dilekçi mumaileyhe 
tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alman Emekli Sandığı Umum 
Müdürlüğünün cevabına göre vâki istek hakkında encümeni- 
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

-  3 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

782 9 . I I .1955

''^‘'■^/10f)2!) A li Iv ik ir i.  
•‘m|/i2;>(|s V u k iin  A le v ış ık  

Malı.
Samandağ - Ila tny.

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril
mesi hal'kmda).

Müstedi : Suriye’den yurda geldiği tarihten bugüne kadar 
iskân edilmemiş olduğundan bahsile, kendisine de toprak ve
rilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Aslen Antakya do
ğumlu olduğu cihetle yerli halktan olan ve bilâhara Suriye’ye 
giden ve avdetinden sonra da kanunun tâyin ve tesbit ettiği 
müddet içinde müracaatla iskân talebinde bulunmıyan müste- 
diye iskân yoliyle toprak verilmesine imkân görülemediği an
cak toprağa muhtaç çiftçilerden ise 4753 sayılı Kanun hüküm
lerine tevfikan umum meyanında dileğinin nazara alınması lü
zumunun alâkalı valiliğe yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve 
müstedinin iskân talebinde ısrar ettişi takdirde usulüne tevfi
kan kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

783 9 . I I .1955

Sn İn-, Dadsın v(' di 
ğer köy ııu ıl ı la r la n , 
^ 'ayseri.

(Arzuhal hulâsası : I)ir(/en oğul
larından şikâjfet).

Müstediler : Köylerine ait arazi, mera ve bahçelere Dirgen 
Alioğulları Ahmet, Mehmet, Mustafa ve İbrahim adındaki kim
seler tarafından müdahale ve tecavüz edilerek buralarda koyun 
otlatılmakta ve bu suretle birçok zarar ve hasar vukua getiril
mekte olduğundan ve saireden bahsile, vâki müdahale ve teca
vüzün önlenmesini, zarar ve hasarın da tesbit olunarak tazmin 
ettirilmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında ezcümle : Taraflar 
arasında mevcut ihtilâfın kaza merciince halli lâzımgelen hu
suslardan olduğu ve tesbit ettirilen zararın miktarına göre bu
nun da tazminine karar vermek yetkisinin mahkemeye ait bu



— 4
Arzuhal

No.
Arzı^hal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

1325G/12351 Mehmet. Hutu.
Kurtuluş Mah. 
Kırıklıan.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

lunduğu ve bu itibarla bu cihetler hakkında idareten yapıla-' 
cak bir işlem görülemediği ve ittihazı idarenin salâhiyeti cüm
lesinden olan mâni tedbirlerin ise alınmış olduğunun Kayseri 

Valiliğinin işarından anlaşıldığı bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bU 

bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
mahkemeye müracaatı istilzam eden hususlar hakkında müste- 
dilerin bu yola baş vurmakta muhtariyetine ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

784 9 . I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Arazi verî ' 
mesi hakkında).

Müstedi : Kendisiyle birlikte iskân edilen 96 haneye kırk^  ̂
dönüm arazi verildiği halde kendisine on altı dönüm toprak 
verildiğinden bahsile, noksan istihkakının da tamamlanması®^ 
istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısmda : Müstedi ile birlik̂ ® 
iskâna tâbi tutulan ailelerden hiçbirine kırkar dönüm arazi ve
rilmeyip her aileye nüfus miktarına göre tevziatta bulunuldu* 
ğıı ve müstedinin de iki nüfus üzerinden toprak istihkak^ '̂ 
tam olarak almış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre hU 
bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına v® 
müstedinin, talebinde ısrar ettiği takdirde usulen kaza mercii
ne müracaatta muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

785 9. I I . 195̂

13259/12354 Dr. Nâzun Bekir I l
gar.
Bahriye Yoğurtçu 
Çeşme Cad. No. 57. 
Kadıköy - îstaııbul.

(Arzuhal hulâsası : Emeldi 
sının tadili hakkında).

Dilekçi : Evvelce yüzbaşılık üzerinden tahsis edilmiş olaö 
emekli maaşının, yedek sınıfta ihraz etmiş bulunduğu Öny^' 
başılık rütbesi üzerinden tadilini istemektedir.

Millî Müadafaa Vekâletinin cevabi yazısında ; Dilekçim® 
vâki talebinin kanuni S3beplerden dolayı tervicine imkân olın̂ '' 
dığı ve esasen bu babtaki dâvasının Askerî Temyiz Mahkem®' 
since 3. IV . 1947 gün ve 175 308 sayılı ilâm ile reddelimiş 
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Evrak arasında bir sureti m3vcut AŞ' 
keri Temyiz Mahkemesi ilâmı münderecatına nazaran dilekçi* 
nin aynı mevzua taallûk eden dâvası mezkûr mahkemece va^ 
görülmiyerek esastan reddedilmiş bulunmasına ve Teşkilâtı



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

5

Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi sarahatına göre bu bapta 
encümenimi^ce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

786 9 . I I .1955

13263/12358 Ahmet Bağcı ve ar. 
17170/15994 Dıralar Köyü hal

kından.
Kemaliye.

(Arzuhal hulâsası : Topraklarının 
kendilerine iadesi hakkında).

Dilekçiler : Tapu ile mutasarrıf bulundukları arazinin elle
rinden alınarak başkalarına verildiğinden bahsile, mezkûr top
rakların kendilerine iade ve teslimini istemektedirler.

Devlet Vekilinin 29 Aralık 1952 gün ve 14664-3625/903 sa
yılı cevabi yazısında : Dilekçi ve arkadaşlarının Vekiller Kuru
ru kararı ile Garp illerine nakledilen kimselerden bulundukları 
ve köylerinde bırakmış oldukları toprakların 3667 numaralı 
Kanun mucibince 1942 yılında topraksız çiftçilere tevzi ve nam
larına temlik edilmiş olduğu ve bu durum karşısında dilekçile
rin ancak 542C sayılı Kanun hükümleri dairesinde Maliye Ve
kâletine müracaatla bedel talebinde bulunmaları icabettiği ve 
keyfiyetin kendilerine de tebliğ olunmak üzere Tunceli Valili
ğine işar olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekillik cevabma göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçile
rin taleplerinde İsrar ettikleri takdirde usulen kaza merciine 
müracaatta muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

787 9 . I I . 1955

1'‘̂ 264/12359 IVlustafa Bolat.
8inanoğlu köyünde. 
Karasu - İzmit.

(Arzuhal hulâsası 
mesi hakkında).

Arazi veril-

Müstedi : Teknik Bahçıvan Okulu mezunu olduğundan bah
sile kendisine de /486 sayılı Kanunun 11 nci maddesi gereğince 
toprak verilmesini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin durumu
nun incelenerek dileğinin kanuni imkânlar dairesinde yerine 
getirilmesi lüzumunun Kocaeli Valiliğine yazıldığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

788 9 . I I . 1955
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13266/12361 Yusuf Bingel ve ar.
İrfan Tütüncü nez- 
dinde Büyük İncesu 
k()yündeıı.
Sunfi:urlu.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

13269/12364 Hilmi A y ve ar.
Kızıllı köyünde. 
Antalya.

(Arzuhal hulâsası : Arazi v e r i l 

mesi hakkında).

Müstediler : Köylerinde Çiftçiyi Topraklandırma Kanun’̂  
tatbik edilinceye kadar, kendilerine kira ile arazi verilmesini 
istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Müstedilerin toprağa ınuhtaÇ 
çiftçilerden oldukları ve oturdukları yerde de Hâzineye ait boş 
kültür arazisi bulunduğu takdirde, bu arazinin 603 numaralı ta
mim uyarınca pazarlık suretiyle kiraya verilmesi lüzumunu» 
Çorum Valiliğine bildirildiği beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Başvekâlet cevabına 
bu bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığı»^ 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

789

(Arzuhal h ulâsas ı 
haklımda).

9 . I I . 1955

Ev verilmeli'^

Müstediler : Bulgaristan göçmenlerinden olduklarını beyaö' 
la, Antalya vilâyeti dâhilinde yaptırılması kararlaştırılan göÇ' 
men evlerinden kendilerine de verilmesini istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Müstedilerin mevzuat muva
cehesindeki durumlarına göre iskân hakkına sahip göçmenle^' 
den oldukları anlaşıldığı takdirde evlerinin yaptırılması ve iS' 
kân haklarından bir an evvel faydalandırılmaları ve neticem^ 
kendilerine de tebliği lüzumunun Antalya Valiliğine yazıldığa 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Başvekâlet cevabına gÖre 
bu bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığıma 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

790 9 . I I . 1955

13276/12370 Cemal Cenkçi.
Sınıf III. istasyon 
şeflerinden yedek is
tasyon şefi S. 23250. 
Aydın.

(Arzuhal hulâsası : t) cretiı̂ '̂̂ \ 
5616 sayılı Kanuna çjöre veribn̂ -'̂ '̂  
hakkında).

Müstedi : 11 nci derece ücreti olan 238 liranın 31 . III 1̂ 5*̂  
tarihinden itibaren verilmesini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : 5616 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesi sarahatine göre talebin 31 . III . 1̂ ^̂  
tarihine şâmil olmak üzere isafına imkân bulunmadığı bildiril' 
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletle müstedi arasında bu konuda



Amıhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

hâsıl olan ihtilâfın halli kaza merciine ait bulunduğundan vâki 
istek hakkında encümenimizce muamele tâjânine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Kaımr tanhi

791 9 . II . 1955

13277/12371 Necmiye Akbay.
Şehsinaiı Mah. No. 
15.
Çorlu.

(Arzuhal hulâsası 
m<ısı hakkında).

Aylık J)ağlan-

Müstedi : Şehit oğlu Halil Akbay’dan kendisine maaş bağ
lanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekaletinin cevabi yazısında: Oğlunun şehit 
olduğu tarihte evli bulunması dolayısiyle kendisine maaş bağ- 
lanamıyan müstedinin, 1 Ocak 1950 tarihinde yürürlüğe giren 
5434 sayıh Kanunun muvakkat 76 ncı maddesi hükmünce bu 
kanundan da faydalandırılmasına imkân görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Oğlunun şehit olduğu tarihte evli bu
lunması hasebiyle 1683 sayıh Kanunun 48 nci maddesi gere
ğince maaşa müstahak sayılmamış olan müstedinin sonradan 
meriyet mevkiine konulan 5434 sayıh Kanunun geçici 76 ncı 
maddesi hükmünce bu kanundan da istifade ettirilip ettirile- 
miyeceğinin tâyin ve takdiri idari kaza merciinin vazifesi cüm
lesinden bulunmasına göre bu hususta encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

792 9 . II . 1955

13278/12372 Lûtfi öztürk. 
14124/13160 Haeıbüzrük Mah.

Yazgan So. No. 5. 
Diyarbakır.

(Arzuhal hulâsası : Jandarmada 
çfeçen hikmetinin nazara alınması 
hakkında).

Müstedi : Jandarmada fazla geçen hizmetinin, mülkiye me
muriyetindeki fiilî hizmetine eklenmesini ve bu suretle emekli
lik hesabında nazara alınmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Vâki talebin, 5434 
sayıh Kanunun muvakkat 14 ncü maddesine bir fıkra ilâvesini 
istihdaf ettiği cihetle Vekâletçe bir işleme tâbi tutulamıyacağı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce de muamele tâyinine mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

793 9 . I I . 19&6



—  8
Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

13279/12373 Haşan Artun. 
J4l23/13ir)9 Dabanoğlu Mah.

Çıkmaz So. No. 31. 
Diyarbakır,

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal h u l â s a s ı  :  J a n d a r m a d a  

fieçen hizmetinin nazara a l ı n m a s ı  

h a k k ı n d a ) .

Müstedi ; Jandarmada fazla geçen hizmetinin, mülkiye me
muriyetindeki fiilî hizmetine eklenmesini ve bu suretle emekli
lik hesabında nazara alınmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Vâki talebin, 5434 
sayılı Kanunun muvakkat 14 ncü maddesine bir fıltra ilâvesini 
istihdaf ettiği cihetle Vekâletçe bir işleme tâbi tutulamıyacağı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce de muamele tâyinine mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

794 9 . I I . 1955

13284/12378 Alimot Kara ve ar.
Derecik Viran kö
yünde.
Çaycuma.

(Arzuhal hulâsası : Gökçeler Ma- 
hailesinin köy haline getirilme
mesi hakkında).

Müstediler : Derecikveren köyüne bağlı Gökçeler Mahalle
sinin köy haline getirilmesi hakkında muhtar tarafından vâ
ki müracaatın yersiz olduğunu ileri sürerek, muhtarlığın şemdi- 
ki şeklinin muhafazasını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahsi geçen Gökçe
ler Mahallesinin bağımsız köy haline getirilmesi uygun görüle
rek keyfiyetin 18 . XII . 1952 tarihinde onandığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve 
müstedilerin taleplerinde ısrar ettikleri takdirde bahis mevzuu 
muamele aleyhinde usulen kaza merciine müracaatta muhtari
yetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

795 9 . II , 1955 '

13285/12379 Raziye özen.
Çarşıbaşı Malı. de. 
Zara.

(Arzuhal hulâsası : Aylık bağlan
ması halikında).

Dilekçi : Büyük harbde yaralanmış olmasından dolayı sağ
lığında mâlûliyet maaşı istemiş bulunan kocası Behçet Özen’i» 
kanunen almaya istihkak kesbedeceği aylıktan bir miktarının 
kendisine bağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Ölü Behçet 
Özen’in Büyük Harbde yaralandığı tevsik edilememiş olmasın-
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Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi
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dan dolayı hayatta kendisine ve vefatından sonra da karısına 
maaş bağlanamamiij olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Maaşa mütaalik taleplerin idari kaza 
merciince tetkiki lâzımgeldiğinden dilekçinin usulü dairesinde 
mezkûr mercie müracaatta muhtariyetine ve bu itibarla isteği 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

796 9 . II . 1955

13286/12380 Ertuğrul Güleryüz.
Erkek Lisesi Sınıf 
ve bölüm 4 /B  No. 
57G.
Sivas.

(Arzuhal hulâsası : Babasından 
bağlanmış olan maaşın tahsil 
müddetince verilmesi hakkında).

Müstedi ; 27 lira 50 kuruştan ibaret olan yetim maaşının 
tahsil müddetince verilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Müstediye, kanunun tâyin 
ve tesbit ettiği yaş haddini ikmal edinceye kadar maaş verilme
sine devam edileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili Başvekâlet cevabına göre 
bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

797 9 . II . 1955

^•^287/12381 Haşan Rağba. ĵi.
Bağbaşı köyünde. 
Yenice.

(Arzuhal hulâsası 
hakkında).

Bir temini

Dilekçi : Evvelce sekiz yıl çalıştığı Ereğli Kömürleri İşlet
mesinden, köyünde geçirdiği bir kaza yüzünden ayrıldığım ve 
sağ kolundaki ânzanın, kendi ve ailesi efradının maişetlerini ça
lışarak temin etmesine mâni olacak derecede bulunmadığını 
beyanla, mezkûr işletmede durumuna uygnın bir iş sağlanmasını 
istemektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin isteği
nin yerine getirilmesi imkânlannm araştırılması ve neticeden 
de kendisine malûmat verilmesi hususunun Etibank Umum Mü
dürlüğüne yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin sö
zü geçen Banka Umum Müdürlüğüne müracaat etmesi lüzumu
na karar verildi.

Kaj*ar No. Karar tarihi

798 9 . II . 1956
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No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

13288/12382 Şükrü P]rdil.
Cerrahpai^a Cad. 
Çe^mc So. No. î). 
Davııtpaşa - I.s1a)i- 
})ul.

—  10 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Bir imtihan 
hahkı (faka verilmesine dair).

Müstedi : İstanbul Erkek Lisesi dördüncü sınıf öğrencisi 
olduğunu, 1950 - 1951 öğretim yılı sonunda bâzı derslerden ba
şarı gösteremediği kendisine tebliğ edilmiş ise de bu baptaki 
muamelede haksızlık ve isabetsizlik gördüğünü beyanla, duru
munun incelenmesini ve kendisine bir imtihan hakkı daha ve
rilmesini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 1950 - 
1951 öğretim yıh sonunda bâzı derslerden yeteri kadar b aşan  

gösterememiş olmasından dolayı imtihan yönetmeliğinin 39 ncu 
maddesi gereğince sınıfta bırakılmış olduğu bildirilmektedir- 

Gereği düşünüldüğü : Müstedi, kendisi hakkında tesis edi
len muamelede haksızlık ve isabetsizlik bulunduğunu iddia ey
lemekte bulunmasına göre bu hususta usulen idari kaza mer
ciine müracaat etmesi lâzımgeleceğinden, mumaileyhin vâki 
talep ve şikâyeti hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

799 9 , I I . 1956

13289/12383 Abdullah Oalip Ba
ran.
Koeahıdır IVtah. 
Kırklar So. No. 5. 
Mahrukat tüceajı 
Halil Sazara yanın
da.
K ı r k l a r e l i .

(Arzuhal hulâsası : Teyzesinden 
intihal eden gayrimenkullerin 
kendisine teslimi hakkında).

Dilekçi : İskân olunduktan sonra vefat eden teyzesine tah
sis kılınmış olan gayrimenkullerin, yegâne vâris olm ası hase
biyle kendisine verilmesi lâzımgeleceğini ve müteveffa teyze
sinin sağhğmda bu gayrimenkulleri başkalarına ferağ- edip 
etmediği hususunun da Terzi Ali Koç veya kızı S ıd ık a ’dan 
tahkik olunması icabedeceğin^. beyanla, gereğinin yapılm asını 
istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçinin, kendilerin
den tahkikat yapılmasını istediği Ali Koç ve Sıdıka’nm göste
rilen adreste bulunmadıkları Bursa Vekiliğinden alınan cevap
tan anlaşıldığı ve bu itibarla tetkikata esas teşkil edecek olan 
malûmat elde edilemediğinden dilekçi hakkında bir işlem ya
pılamadığı bildirilmektedir.

Gereği diişünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
ve dilekçinin vâki talebini dâva şeklinde kaza merciine derme- 
yan etmekte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

800 9 . n  . 1 9 W
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13290/12384 Ahmet Aydın.
Arpa Meydan Mab. 
Mıılıtarı Kaya Ka
nık evinde.
.Maden.

Arzruhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Eni'ümen karan ve ne .sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Yüzde heş ke
senek hakkında).

Dilekçi : Mülga Maden yeni cezaevi iş kontrol memurluğun
dan açıkta kaldığını, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün, 
devletçe kendi nam ve hesabına mezkûr sandığa ödenen %  5 ke
seneğin tediyesinden imtina etmekte bulunduğunu beyanla, bu 
keseneğin tarafına ödenmesi hususunun sağlanmasını istemek
tedir.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında : Di
lekçinin aylıklarından kesilen 390 lira 85 kuruşun kendisine 
ödenerek sandıkla olan alâkasının kat edildiği ve kurumca ke
senek karşılığı olarak sandığa gönderilen paranın ise tediye
sine kanunen imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili Umum Müdürün cevabına 
göre bu hususta encümeniınizce muamele tâyinine mahal olma
dığına ve dilekçinin talebinde İsrar ettiği takdirde kaza mer
ciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

801 9 . II . 1955

13291/12385 İsmail Yazgan.
Hv. Makinist Okulu 
Tercüme Bürosu Şe
fi.
Gaziemir - îzmir.

(Arzuhal hulâsası : Durumunun 
düzeltilmesi hakkında).

Müstedi : Hava Makinist Okulu Tercüme Bürosu Şefi oldu
ğunu, sivil mütercim ve tercümanların ayda 600 - 800 lira aldık- 
lannı, kendisinin muamele memuru olması hasebiyle eline an
cak 200 lira kadar bir para geçtiğini beyanla, tercüme işlerinde 
maaştan başka ayda 50 veya 60 lira kadar bir prim sağlanması
nı yahut sivile ayrılarak ona göre ücret verilmesini ve talebe
likten kalma borcunun da bu ücretten mahsup edilmesini iste
mektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 7 nci sınıf 
muamele memuru olan müstedinin vazifesi tercümanlık olduğu 
cihetle kendisine rütbesi maaşından başka bir para vermeye ve
ya diğer sınıfa nakline kanunen imkân bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

802 9 . n  . 1955



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

13283/12377 Avni Günortanç.
Eski istasyon D. De
miryolları Ambar 
memuru 2493 sicilli. 
Adana.

(Arzuhal hulâsası : Ev tahsis edil
mesi veya ev kirası verihnesi hak
kında).

Dilekçi : Devlet Demiryolları 6 ncı İşletmesi Adana kadro
sunda ambar memuru olarak vazife görmekte bulunduğunu be
yanla, kendisine de emsalleri gibi bir ev tahsis edilmesini veya 
ev kirası verilmesini istemelrtedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : 1 Mart 1952 ta
rihinden itibaren yürürlüğe giren yönetmelikte unvanı ambar 
memuru olanlara ev tahsis edilmekte, ve bu gibi evlerde otur- 
mıyanlara da ev kirası verilmekte olduğu ve dilekçinin unvanı 
ambar memuru olması dolayısiyle bu haklardan istifade edece
ği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle alâkalı vekâlet cevabına göre 
bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

803 9 . I I . 1955

13294/12388 Osman Sırrı Yükse
len.
Emekli Yarbay. 
Çarşamba Fethiye 
Cad. No. 3.
Fatih - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Tekaütlük iz
leminin kaldırılması hakkında).

Dilekçi : Kıdemli yarbayhğa terfiinden on gün evvel 5434 
sayılı Kanunun E fıkrasına tevfikan emekliye sevk edilmesinde 
isabet bulunmadığını beyanla, dosyasının celp ve tetkikini ve 
sözü edilen tekaütlük muamelesinin iptalini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi hak
kında uygulanan işlemin kanun hükümlerine tamamen uygun 
olduğu ve bu itibarla dileğin tervicine imkân görülemediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
E fıkrasına tevfikan emekliye sevk edilmiş olanların bu mua
meleden dolayı idari kaza merciine müracaat haklan mevcut 
bulunmasına binaen dilekçinin zikredilen mercie usulü dairesin
de baş vurmakta muhtariyetine ve bu itibarla talep hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Q TT 1QRR
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L3303/12397 İhsan Akay.
Düğanl)ey ]\Iah. Taş
çılar So. No. 8/13. 
Bakkal Elmas De
mi ray eliyle.
Ankara.

Arruhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal haıdâsası : Tekrar tav
zifi hakhında).

Müstedi  ̂ Orman tahdit komisyonu kâtibi iken vazifesine 
haksız yere nihayet verildiğinden bahsile, durumunun tahkiki
ni ve tekrar tavzifini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi tarafından 
memuriyetinin iadesi hakkında açılan dâvanın Devlet Şûrası 5 
nci Dairesince reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak münderecatına nazaran evvelâ 
kaza merciince ve daha sonra selef komisyonunca incelenerek 
karara bağlanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında encüme- 
nimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

805 9 . I I .1955

13309/12403 Ahmet Alpaslan ve 
ar.
Eskieanii Mah. Ka- 
sai)laı* So. No. 30. 
Salihli.

(Arzuhal hulâsası : Arazisiymı 
(jöçmenUre verilmiş olmasından 
şikâyet).

Dilekçi : Tapulu arazisinin göçmenlere verildiğinden ve sa- 
ireden bahsile hakkının korunmasını istemektedir.

Başvekâ'letin cevabi yazısında : Şikâyet konusunun incele
nerek hak ziyama ve bir yanlışlağa meydan verilmemesi ve yol
suz bir muamele yapılmaşsa ıslahı ve müsebbipleri hakkında ge
rekli takibatın icrası ve mahkemeye intikal etmiş bir tasarruf 
ihtilâfı mevcut ise dağıtımın dâva sonuna kadar durduruhnası 
lüzumunun Manisa Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Başvekâlet cevabına göre bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

806 9. I I .1955

13313/1240( Mustafa Sarıgöz. 
Saat hane civarı Piş
kin Sabunevi işçisi. 
Tarsus.

(Arzuhal hulâsası : Devlet Şûra
sındaki dâva hakkında).

Dilekçi : Memuriyetinin iadesi hakkında Gümrük Muhafaza 
Genel Komutanlığı aleyhine açmış olduğu dâvanın on dört ay
dan beri sürüncemede kaldığından bahsile, bir an evvel âdil 
bir karara bağlanması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Devlet Şûrası Birinci Reisliğinin cevabi yazısında : Bahis 
mevzuu dâvanın 24. I V . 1952 tarihinde karara bağlanarak bu 
baptaki ilâmın dilekçinin kardeşine tebliğ edilmiş olduğu bildi
rilmektedir.
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No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Yukarıya alınan esvaba göre vâki talep 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
ittifakla karar,verildi.

Karar No. Karar tarihi

807 9 . I I .1955

13314/12408 Mustafa Kolçak.
Ateş So. No. 7. 
Yenişehir - Ankara.

(Arzuhal huJasası 
hakkında).

Para frhdili

Müstedi : İnönü’nün resmini taşıyan yüz liralık bankınot- 
lardan beş adedinin hâmili bulunduğunu ve bu tertip bankı- 
notlann tedavülden kaldırılacağı hakkındaki ilâna meşru ve 
makbul mazeretleri sebebiyle muttali olamadığını beyanla, sözü 
geçen ve tedavülden kaldırılmış bulunan beş aded yüz liralık 
bankınotun yenileriyle değiştirilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Almanya’da bastırı
lan ve yüz tarafının sol kısmında İsmet İnönü’nün fotoğrafını 
ve arka tarafının ortasında elinde üzüm salkımı tutan bir Türk 
kızının resmini taşıyan yüz lirahk bankmotların, 5167 sayılı 
Kanun gereğince 9. V III . 1948 tarihinden itibaren kıymetleri
ni tamamen kaybetmiş oldukları cihetle, müstedinin elinde ka
lan bankmotların tebdiline imkân görülemediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşüıfüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

808 9 . I I . 1955

13315/12409 Nvıri Soj^sal.
D. Demiryolları Li
man Müdürlüğünde 
34740 memur. 
Samsun.

(Arzuhal hulâsası 
ti hakkında).

Terfi müdde-

Dilekçi : İstidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı, iki se
ne küsur aydan ibaret hizmet müddetinin de nazara alınarak 
kıdemine ve dolayısiyle terfi süresine eklenmesini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin duru
munun 1104 ve 171 sayılı komisyon kararlarına uyularak tashih 
edilmiş olduğu ve bunun dışında muamele ifasına imkân görü
lemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; İstekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve 
dilekçinin talebinde ısrar ettiği takdirde usulü dairesinde kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

809 9 . I I . 1955



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Eıcümen kararı ve ne sebepten verildiği

124 14 \ ( ‘d in ı  Kvccen.
I)(;vl('t D e n ı i r y o l i a n  
tuairazasıiKİa nıonıuı-. 
Alsa nc ak - l/ıniı-.

(A rz u h a l  hulâsam : 5585 sayılı 
K anundan istifade r f fir i lm esi  hak 
kında).

Müstedi : 5585 sayılı Kanundan emsalleri kadar istifade et- 
tirilmediğinden bahisle, mezkûr kanun hükmünün hakkında tam 
olarak uygnlanmasını istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 5585 
sayılı Kanun hükümlerine göre Yedek Subay Okulunda ve ye
dek subaylıkta geçirdiği müddetin hizmet sürelerine eklendiği 
ve bu ilâveden sonra artan müddetler için mezkûr kanunda bir 
hüküm bulunmadığından başkaca muamele yapılamadığ-ı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza mercüne ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce muamele ifasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

810 9 . I I . 1955

''̂ •^21/12415 A. Şevket Üstün.
Knıniyot Komiserli
ğinde görevli .3/7G44 
sicilli polis ıııeınııru. 
Sarıkamış.

(A rz u h a l  hulâsası : B ir  m a 
aş! a n  nnı tcdijfcsi hakkında).

Dilekçi : Polis Enstitüsünün ilk kısmında tahsil gördüğü 
müddet içinde maaşlarını alamadığından bahisle, bu müddete 
ait maaşlarından iaşe ve ibate masrafının tenzilinden sonra ba
kiyesinin kendisine verilmesi hususunun karara bağlanmasını 
istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin emsalleri 
arasında Polis Enstitüsü ilk kısmını ikmal ederek polis stajyer
liğine tâyin edildiği ve tahsil müddeti zarfında iaşe ve ibatesi 
Enstitüce temin edilmiş bulunduğu ve ilk defa tahsile başlarken 
bu tahsile devam ettiği müddet içinde maaş ve ücret talebinde 
bulunmıyacaşına dair de muvafakatname vermiş olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü ; İstekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
bapta encümenimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına ve 
dilekçinin talebinde ısrar ettiği takdirde usulen kaza merciine 
müracaatta muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

811 9 . I I . 1955



—  16

13322/12416 İsmail Kılcı.
p]ıııniyet Komiserli
ğinde 43/7540 yaka 
ve sicilli polis me
muru.
Sarıkamış.

13323/12417 Kemal İçgiidel. 
19349/18015 Emniyet Komiserli

ğinde 30/7654 yaka 
ve sicilli polis me
muru.
Bor - Niğde.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(A rz u h a l  hulâsası : l î ir  kısmı ınd- 
(işlannın verilmesi hakkında).

Dilekçiler : Polis Enstitüsünün ilk kısmında tahsil gördük
leri müddet içinde maaşlarını alamadıklarından bahsile, bu 
müddete ait maaşlarının verilmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin emsal
leri arasında Polis Enstitüsü ilk 'kısmını ikmal ederek polis 
stajyerliğine tâyin edildikleri ve tahsil müddeti zarfında iaşe 
ve ibateleri enstitüce temin edilmiş bulunduğu ve ilk defa tah
sile başlarken bu tahsilin devam ettiği müddetçe maaş ve ücret 
talebinde bulunamıyacaklarına dair de muvafakatnanıe vermiş 
oldukları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve di
lekçilerin taleplerinde ısrar ettikleri takdirde usulen kaza mer
ciine müracaatta muhtariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

812 9 . II . 1955

13324/12418 Mehmet İnce ve ar. 
Meydan Malı.
Mut.

(A rzu h a l  hulâsası : l î i r  (/ayrimen- 
külün kendilerine  verilmesi hak
k ında).

Müstediler : Mut kazası dâhilinde bulunan sekiz yüz dönüm
lük (meydan) adındaki araziyi senelerden beri nizasız ve fası- 
lâsız ziraat ederek Kanunu Medeni hükümlerince tescil istemek 
hakkını ihraz etmişlerken, bu arazinin iki yüz lira gibi çok aZ 
bir bedelle Hazine tarafından belediyeye devredildiğini ve hal
buki kendilerinin, maişetlerini temin için bu yere şiddetle ihti- 
yaçlan bulunduğumdan, mezkûr araziyi dokuz bin lira bedelle 
almaya tâlip olduklarını beyan ve istekleri veçhile işlem yapıl' 
masını talebetmektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mut kazasının beel- 
diye hudutları içinde bulunan 825 dekar arazinin vekâletin mu
vafakatiyle koşu mahalli ittihaz edilmek üzere takdir olunaO 
(900) lira bedel m.ukabilinde, 2490 sayılı Kanunun 66 ncı mad
desi mucibince kaza belediyesine devredildiği ve bu yerle Hâzi
nenin artık bir alâkası kalmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına, ancak müstedi- 
lerin taleplerinde ısrar ettikleri takdirde usulüne tevfikan mah
kemeye müracaatta muhtariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

813 9 . II . 1955



13325/12419 Dıului^ Bilen.

(JülabiİK'v ^fah. So
fular So. Belediye 
dairesi karijısnıda 
No. m .
Corum.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(A rzuhal hulâsası : Çorum Bele- 
diyesiîidcn .pkâyei).

Dilekçi ; Kendi evinin ittisalinde belediyece yaptırılmakta 
olan binanın imar plânına aykın olarak inşa ettirilmekte oldu
ğundan bahsile, bu inşaatın durdurulmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu bina
nın inşasında imar plânına aykırı bir cihet bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına g-öre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin 
şikâyetinde ısrar ettiği takdirde umumi hükümlere tevfikan ka
za merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  17 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

814 9 . II . 1955

13.327/12421 Emine K()stekei. 
1 3 8 7 0 /I2î)lf) Meydan :Mah. Muh

tarı Taiıir Çelebi 
('liyle. 
îskilij).

(A rzuhal hulâsası : B ir (jayri- 
menkulün hudutlarının tashihan 
tfscili hakkında).

Dilekçi : Murisi adına kayıth ga5n*imenkulün tapudaki hu
dutlarının hali hazır vaziyete göre tashihiyle uhdesine intikalen 
tescilini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Tapu dairelerine tanınan 
tahdit yetkisinin ahiren mahkemeye devredilmiş olduğu cihetİJ 
bu bapta idareten yapılacak bir işlem görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 5520 sayıh Kanun gereğince 
mahkemeye müracaatta bulunması lâzımgeleceğinden isteği 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarib̂ .

815 9 . II . 1955

13329/12423 Foto Saffet eliyle.
İşbunuz köyü muh
tarlığına.
Bay])iırt.

(A rzuhal hulâsası : Cami yap tı
rılması hakkında).

Müstedi : Köylerinde cami yaptırılması için muktazi yar
dımda bulunulmasını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Köy Kanununda, köylerde 
mâbet inşası işinin köylünün mecburi hizmetleri arasında yer 
almış olduğ-u ve camilerin inşa ve idamesiyle Vakıflar Umum 
Müdürlüğünün bir alâkası bulunmadığı ve bu itibarla vâki 
talebin is’afına imkân görülemediği bildiribnektedir.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

13330/12424 F oto Saffet eliyh'.
Henege köyü ihtiyar 
heyetino.
Baybııı-t.

18 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : tstekle ilgili Başvekalet cevabına gör» 
bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

816 9 . II . 1955

(A rzuhal hulâsam : K öy  camiiuin 
tamiri ve su ihtiyacının yideril- 
mpsi hakliinda).

Dilekçiler : Köylerine içme su3ru teminini ve köy cam ünin  
tamiri için de muktazi yardımın 3^pılmasını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bu yıl köyler içm  ̂
sıUanna yardım olarak yeniden verilecek ek ödenekle adı geçen 
köjrün içme sujnı ihtiyacının da ele alınacağı ve köy camiini ta
mir işinin Köy Kanunu hükümleri gereğince köylü tarafından 
yapıhnası lâzımgeldiği bildirihnektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

817 9 . II . 1955

13331/12425 Ahmet İneedayı. 
14368/13381 Ceza ovindo tutuklu. 

Sinob.

(Arzuhal hulâsa.sı : Adlî hatanın  
f/iderihncsi hakkında).

Dilekçi : Aleyhinde verilen hükümde adlî hata bulunduğun
dan ve iadei muhakeme talebinin tesiri nüfuzla reddedildi
ğinden bahsile, dosyasının celp ve tetkikim ve hukukunun mu
hafazasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Ayancık’- 
m Hümer köyünden Mehmet Ön’ü öldürmek kasdı ile tabanca 
ile yaralamaktan ve aynca aynı köyden Rifat Ön adındaki şahsı 
da k6za yaralamaktan dolayı muhakeme edilerek neticede suçu
nun sabit olmasından dolayı 12 yıl ağır hapse ve fer’î cezalara 
mahkûm olduğu ve Temyiz Birinci Ceza Dairesinin de bu bap
taki hükmü tasdik ettiği ve muamileyhin iadei muhakeme tale
binde bulunduğuna dair dosyasında bir dilekçe veya bir kayıt 
ve işaret olmadığından şimdiki istidasının bir örneği çıkarılarak 
gereği takdir olunmak üzere mahalli ağır ceza mahkemesine 
gönderildiği velhasıl Temyiz Mahkemesinin tetkikinden geçe* 
rek katileşen hükümde kanuna uymıyan bir cihet bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve



Arzuhal Aı-zuhal sahibinin
Î 'o. adı, soyadı ve adresi

—  1 9  —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

dilekçinin iadei muhakeme noktasından vekâletçe yapılan işle
mi mahallinde takibetmesi lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

818 9 . I I . 1955

l - U O O / I 2 4 ! ) s  Isnıcl K;ıy{i.
\’ (‘kili  A d l î  Kıs.ı^iiıı .  

A v u k i i l .
'Posva.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  ) ' ( < ! (  I, S ı ı h a n  

O l , u l u  D i s i p l i n  h'  u r u l u t i u } !  l u i i -  

r t k l i l i  h i i k l ,  i ) t ( l ( i  r t  r n ı i s  o l d u f / u  

Ldi'tınu i i t l ( i >i f i< d a i r ) .

Dilekçi : Yedek Subay Okulu Disiplin Kurulunca, müvek
kili aleyhinde yedek subaylık hakkının ref’ine mütedair olarak 
verilen kararın, bâzı kanuni ve hukuki sebeplerden dolayı isa
betsiz bulunduğundan bahsile iptalini ve sözü geçen hakkın mü
vekkiline iadesini istemektedir.

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Kastamonu 
Ağır Ceza Mahkemesince, mesken masuniyetini ihlâl ve ırza te
şebbüs etmekten bir sene ağır hapse mahkûm edilmiş ve bilâha- 
ra Af Kanunundan faydalandırılarak hakkındaki ceza infazsız 
bırakılmış olan dilekçinin Yedek Subay Okulunun 34 ncü Dö
nem öğrencilerinden bulunduğu sırada bu mahkûmiyet dolayı- 
siyle Okul Disiplin Kurulunca ittihaz edilen ve öğrencilik sıfa- 
tiyle iktisabeylediği bütün hakların ref’ine ve saireye müteda
ir bulunan kararın Askerî Ceza Kanununun 37 nci ve 1076 nu
maralı Kanunun 8 nci ve Yedek Subay Yönetmeliğinin 5 nci 
maddelerine uygun olduğu ve 5677 sayılı Af Kanununun 7 nci 
maddesi gereğince de affın bu gibi inzibati cezalara şâmil bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Vâki davet üzerine bu iş hakkında lâzımgelen izahatı vekâ
let, namına vermek üzere gönderilen Yurt tçi Genel Dairesi Baş- 
kanvekili Albay Necdet Ergezen de; dilekçi hakkında Okul Di
siplin Kurulunca verilmiş olan bahis mevzuu kararın Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisliğince tasdik edildikten sonra tatbik 
olunduğunu ifade ve vekâletin cevabi yazısı münderecatını tek
rar etmiş ve mezkûr kararda bir isabetsizlik bulunmadığım da 
sözlerine ilâveten beyan eylemiştir.

Gereği düşünüldü ; Haiz olduğu mahiyete nazaran hâdise
nin tetkiki kaza merciinin vazifeleri cümlesinden bulunduğu ci
hetle bu bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına ve dilekçinin vâki talebini usulü dairesinde ve dâva şek
linde mezkûr mercie karşı dermeyan etmekte muhtariyetine it
tifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

819 9 . I I . 1955



Arzuhal
Xo.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

18650/12710 Tolak.
Vekil.i Muştala ( ’o- 
hık, Mo!)usan ( ’ad. 
No. J02.
F ı n d ı k l ı  - Îs1aııî)nl.

20

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
ması hakkında).

Maa!< haghn-

Müstedi : Mevekkilesi Şirketi Hayriyede makinist bulunalı 
merhum babası Mehmet Ali’den maaş almakta iken bilâhara şir
ketin Denizyollarına devri münasebetiyle bu maaştan mahrum bı
rakıldığından mezburenin ihtiyar ve perişan ve fakir bir du
rumda olduğundan bahsile hakkımüktesebi olan maaşının veril
mesini ve mağduriyetten kurtarılmasını istemektedir.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında : 5361 
sayıh Kanun mucibince Şirketi Hayriyeden emekli, dul ve ye
tim aylığı alanların muamelelerini kaldıran 3137 sayılı Kanun 
hükümlerine göre uygulanması gerektiği, mezkûr kanuna göre 
de 25 yaşını ikmal eden kız çocuklara aylık bağlanmaması ica- 
bettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alınan Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğünün cevabına göre bu hususta encümenimizce tâ3̂ öi 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

820 9 . II , 1955

13656/12716 Abdiilkadir Ozyı! 
diz.
Bakkal Osman S('- 
vim eliyle.
Turhal.

(Arzuhal hulâsası : Tazminattan 
fuzulen kesilen vergilerin iadMİ 
hakkında).

Dilekçi . Turhal Şeker Fabrikasında çalışmakta iken tasfi
yeye tâbi tutularak işinden çıkanidığından tazminat ve ikrami
ye olarak fabrika ve sigortaca verilen paradan vergi kesildiğin- 
den ve fabrikaya sağlam girip çürük çıktığından bahsile malûl 
ise mâlûl maaşının bağlanmasını değilse fuzulen kesilen vergi
lerin de iadesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin muhtelif 
tarihlerde tedavi ve istirahatten sonra işinde randuman verenai- 
yecek duruma gelmiş olmasından dolayı fabrikaca tasfiyeye tâ
bi tutularak mumaileyhe ödenen tazminat parasından o vakitld 
vergiler kanunu gereğince vergiler kesilmiş olup 5432 sayıl» 
Vergi Usul Kanunu mucibince 1948 yılı vergileri zaman aşımın» 
uğramış ve bu konuda idarece bir işlem yapılmasına da imkâö 
kalmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüMü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

821 9 . II . 1955 .



12720 Kâmil Maııtar. 
Hanıaın Malı. 
Turhal.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Gayrimenkul- 
Ierinin iadesi ve bedelinin v»ril~ 
tu esi hakkında).

Müstedi : 1934 yılında 2510 ve 5098 sayılı kanunlar gere
ğince hükümetçe serpiştirmeye tâbi tutularak ecdadından kal
ma yurdundan atıldığından ve fena muamele gördüğünden ve 
damızlık hayvanlarının bir kısmı mahvolduğundan bahsile hak
kı sarihi olan ve Ziraat Vekâletine verildiği anlaşılan gayri- 
menkullerinin aslının veya bedellerinin verilmesini istemekte
dir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısmda : 1934 yılında hükümet
çe görülen lüzum üzerine Tokad Vilâyetine bağlı Turhal kaza
sının Katmerkaya ve Çerakür köyleri serpiştirmeye tâbi tutul
muş ve başkaca yerlere iskân edilerek kendilerine eski arazi
lerine muadil arazi ve bina verilmiş ve bu suretle hâzineye ge
çen bu iki köy arazisi 904 sayılı Islahı hayvanat Kanununun 
beşinci maddesi gereğince 7 . I I . 1935 tarih ve 2/1964 sayılı 
Bakanlar Kurulu Karariyle vekâletlerine tahsis edilerek Ço
rum, Tokad, Sivas ve Amasya vilâyetlerinin damızlık ihtiya
cım temin etmek üzere bir inekhane kurulmuş ve bugünkü 
mütekâmil şeklini almış ve her sene köylüye 80 - 90 baş boğa 
ve 40 - 50 baş da inek verilmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 7 . I I . 1935 gün ve 2/1964 sayıh Vekiller 
Heyeti Kararına göre vâki talep hakkında encümenimizce tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  21 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

822 9 . I I . 1955

*'^605/12724 Onıor Evci ve ar.
(îenol Mecli.s âza.sın- 
daıı.

(Arzuhal hulâsası : Daimi koınis- 
Ifon serivıinden şikâyet).

Miistediler : Yozgad Vilâyet Genel Meclisinin 6 Şubat 1952 
günü içtimaında yapılan daimî komisyon seçiminde, bir oy 
pusulasında yazılı beş isimden dördünün tasnife dâhil edile
rek Yerköy üyesi Fahri Erbaş’a ait beşinci oyun hesaba katıl
mamasına ve bu suretle mumaileyhin yedek üyelikte bırakıl
masına dair ittihaz olunan karara karşı vilâyetçe yapılan iti
razın Devlet Şûrasınca bozulmuş olduğundan bahsile 29 Ni
sanda yapılması vilâyetçe kararlaştırılan daimî komisyon üye
lik seçimlerinin geri bırakılması için vilâyete gerekli emirlerin 
verilmesini istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : 6 Şubat 1952 günün
de yapılan daimî komisyon seçiminde, bir üyenin oy pusula- 
sma beş isim yazılması üzerine, beşinci ismin genel meclisçe 
asıl üyeler meyanmda mütalâa edilmiyerek tasnif dışı bıra
kıldığından İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 135 ncl



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

-  55

Eneüınon karan v<‘ no sebepten verildiği

maddesi gereğince Devlet Şûrasına baş vurulduğunu, Devlet 
Şûrası 2 nci Dairesi ve Genel Kurulunca da genel meclis ka
ran bozulmuş olduğu ve bu kere yapılan seçime itirazen müs* 
tedilerin tekrar Devlet Şûrasma baş vurdukları bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza mercüB® 
intikal etmiş olan bir hususla ilgili istek haMcıtıri .̂ encümeni* 
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

823 9. II. 1956

13668/12727 Mehmet H ayri ( i ü-  
neydi.
Diij Hekimi. 
Kütahya.

1367.‘J /12782 fsmail Tezean.
I ’nenboz k ö y Ü 7 i d (  

JMani.sa.

(Arzuhal hulâsası : Emeldi aylı- 
ğnıın iadeten hağlanması hakli^ '̂ 
(la).

Dilekçi : Piyade yüzbaşısı olarak Büyük Harbde bulunduğu 
sırada ordu ile geri çekilmiyerek ecnebi memlekette kalmasın
dan ötürü 347 sayılı Kanunun beşinci maddesi mucibince emökli 
maaşının ve askerî nispetinin kesilmiş olması mağduriyetini 
mucip olduğundan bahsile eski emekli aylığınm iadeten bağlan- 
masma karar verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : D ilekçinin  

Büyük Harbde ordu ile geri çekilmiyerek kendi arzusu ile miUî 
smır dışında memleketi olan Şam’da kalmasmdan dola}^ 347 
sayılı Kanunun 5 nci maddesi hükmüne göre askerî nispetinin  
kesilmesi, 15. V III. 1928 tarih ve 2048 sayılı Kararname il® 
yüksek tasdikten çıkmış, bilâhara Anavatana iltihak eden mu
maileyhe emekli aylığının iadeten bağlanması için Askerî Yar- 
gıtaya açmış olduğu idari dâvallannm ve tashihi karar talebi
nin reddedilmiş olduğu gibi Devlet Şûrasma açtığı idari dâva- 
sınm da 28. I I I . 1951.gün ve 296/1133 sayıh Kararla da redde
dilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, kaza m ercilerin ' 
ce tetkik edilip, karara bağlanmış olan bir hususla ilgili istek 
hakkmda encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığm* 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

824 9. I I . 1955

(Arzuhal huJâsasi : Posta, ielgrdf 
flağıt)cıhğına tâyin edilmesi h(ik~ 
Innda).

Müstedi : Bulgaristan göçmenlerinden olup orta tahsilli ol
ması hasebiyle öğretmenlikte istihdam edilemiyeceği bildirilmiş
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olduğunu beyanla hayatını kurtarmak için posta telgraf dağıtı
cılığına tâyin edilmösini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında: Posta, Tel^af İda
resinin bâzı bölgelerinde askerden dönen dağıtıcılar bulun
makta ve açık vukuunda tercihan bunların tâyini yapılmakta 
ve bir kısıra bölgelerde ise askerden dönmüş bir kimse bulun-’ 
madığmdan münhal ve ihtiyaç olunca tüzük hükümlerine göre 
açık ban dağıtıcı alınmakta ve müstedinin usulü dairesinde ida
reye müracaat ettiği takdirde bu kabil yerlerde ihtiyaç vuku
unda dileğinin emsali arasında incelenebileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

825 9. I I . 1955

127.");} B e k ir  Sc'i'in.
< )/,(*! i(lar<* la iıs ild a r- 
lan adına daiı-c 'J 
lalı.sil<lan.
Z ile .

(Arzuhal hulâsası : rcrctiniı\ ay
lığa ccrrihnrsi hal:knı<l<ı).

Müstedi : 1947 yılından itibaren Maliye tahsilarlarının aylık
ları barem dâhiline alındığından ve özel idare tahsildarı bulu
nan kendisinin bu haktan mahrum bırakılmış olduğundan bah- 
sile Maliye tahsildarları gibi maaşının barem içerisine alınmasını 
ölüm, doğum ve çocuk yardımlarından istifade ettirilmesini is
temektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yüksek Meclisin il
gili encümenlerinde İncelenmekte olan vilâyet özel idareleri ka
nun tasarısında, bu idarelerin tahsilât, tahakkukat ve muhasebe 
servislerinin Maliye Vekâletine devrinin mevzuubahis bulunma 
sına binaen intikali devresinde mü.stedinin isteğinin yerine ge
tirilmesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

826 9 . I I . 1955

1 î)!).)7/|j^f,04 Dui’suıı F('lvaeı. 
13704/12701 Zağgeri köyünde. 

T<‘rean.

(Arzuhal hulâsası : Toprnh veril
mesi hakkında).

Müstedi : Kendisine ve annelerinin velâyeti altında bulunan 
küçük kardeşlerine toprak verilmemiş olduğundan bahsile köy
lerinde mevcut dağıtım fazlası kalan 600 dönümlük araziden 
toprak verilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Müstedinin bulunduğu köy
de Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygulanmasına başlan-
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dığmda müstedinin yetkili toprak komisyonuna başvurmalan 
gerektiğinin ilgililere duyurulması hususunun Erzincan Valili
ğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Başvekâlet ceva
bına göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

827 9 . I I . 1955

13722/12774 Mustafa Bcştemel ve 
13890/12934 ar.

Başpınar Mah. 
Hendek.

(Arzuhal hulâsası : Kazalarında 
emniyet teşkilâtın ın Icuruhnası 
hakkında).

Dilekçiler : Kazalarının nüfusu günden güne artmakta ve 
36 bini geçmekte olduğundan emniyet ve asayişin jandarma ile 
temin edilmesi kabil olamadığından bahisle kazalarında yeni
den emniyet teşkilâtının kurulmasını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bâzı kazalarımızın 
nüfusları ve bugünkü arz etmekte olduğu ehemmiyetleri göz 
önünde tutularak ihtiyaca kâfi kadro sağlandığında bu kaza
larda emniyet teşkilâtının kurulması düşünülmekte ve Hendek 
kazasının da bu durumu diğer kazalarla birlikte mütalâa edil
mesi nazan itibara alınmış ve Emniyet Genel Müdürlüğü genel 
kadrosunun da kifayetsizliği sebepleriyle Hendek kazasında ku
rulması istenilen emniyet teşkilâtının ihdasına imkân görüle
memiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

828 9 . I I . 1955

13736/12787 Hüseyin Uysal.
Saraycık köyünde. 
Gümüşhacıköyü.

(Arzuhal hulâsası 
minatı hakkında).

Mektep taz-

Müstedi : Oğlu Mehmet İhsan’ın Akpınar Köy Enstitüsü 
öğrencisi iken iki yıl sınıfta kalmasından dolayı tazminat iste
nilmekte ve mahkemeye verilerek taz}ak edilmekte olduğundan 
ve bu tazminatı verecek kudrette olmadığından bahisle mezkûr 
tazminattan affedilmesini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında ; Müstedinin oğlunun 
sınıfta kaldığı için 4274 sayılı Kanun gereğince Enstitüden çı
karılmış ve 3803 sayılı Kanunun 4 ncü maddesince hakkında 
tazminat kovuşturması yapılmış olan müstedinin borcunun af
fedilmesine imkân görülememiş olduğu bildirilmektedir.
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Gereği düşünüldü : Müstedinin ifadesine göre kaza merciine 
intikal etmiş olduğu anlaşılan istek hakkında encümenimi;îce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

829 9 . I I .1955

\ ' M ' M , 1L*78(S S a lih  V a ğ o ıo ğ h ı.  
I 4 i : } ! ) / i ; n 7 4  l l a m i d i y c  M a lı . ' 
1 7 4 0 1 ,K i l ! ) ! )  l'ikiyo So.

liahaeski.

( A r z u h a l  h u l â s ı i s ı  :  O t u r m a k t a  

o U J \ ( ( j u  e v i n  i s k â n ı n a  t a h s i s i  h a h -  

hni(l<ı).

Müstedi : Bulgaristan’dan anavatana 1950 senesinde gele
rek Babaeski’ye yerleştiğinden ve oturmakta olduğu evin satıl
makta olduğundan ve almağa malî kudreti müsait olmadığından 
bahisle mezkûr göçmen evinin iskânına tahsis edilmesini iste
mektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Müstedinin iskân mevzuatı 
muvacehesindeki durumuna göre iskân hakkını haiz göçm enler
den olduğu tahakkuk ettiği takdirde emsalleri gibi kanuni is
kân yardımlarından faydalandırılarak dileğinin yerine getiril
mesi ve neticenin ilgiliye tebliğ edilmesi hususu Kırklareli Va
liliğine yazılmış olduğu bildirimektedir.

Gereği düşünüldü : Başvekâlet cevabına göre vâki istek 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No Karar tarihi

830 9 . I I . 1955

i:^7:}8/127cS!) Saliil  T a ş k ı n .
X a ş i( li y ( ‘ k ö y ü n d e . 
( '(‘v h a n .

(Arzuhal hulâs<ısı : 'roj r̂al,' veril
mesine dair).

Dilekçi : Uzun yıllardanberi çiftçilikle iştigal etmekte ve 
zengin çiftçilerden kira ile arazi almakta olduğundan ve namı
na kayıtlı arazi bulunmadığından bahsile şahıslar elinde bulu
nan devlete ait araziden topraklandırılmasını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçinin köyünün Toprak 
Komisyonunca ele alındığında mumaileyhin dilek ve durumunun 
incelenmesi ve müstediye de cevaben bilgi verilmesi hususu 17 
Numaralı Toprak Komisyonu Başkanlığına 28 . III . 1952 ta
rihinde yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine, Başvekâlet cevabına göre 
vâki istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

831 9 . II . 1955
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;n42/1279:î Ali Osman Cökdli
man.
Bolayıı- köyündi'.
(lelibolıı.

Arzuhal Ar/,ııhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi KneüıiK'iı k a ra n  v(* no sebepten verild iğ i

(Arzuhal hulâsası : Vaiandashğa 
alınması işine dair).

Dilekçi : 1935 yılında anavatana gelip iskân edilmiş ise de 
nüfusa bug’üne kadar kayıt edilmemiş olduğundan bahsile Geli
bolu nüfusuna kaydının icrasına emir verilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 2510 sayılı İskân 
Kanununa ve o baptaki nizamnameye tevfikan müracaat süre
sini geçirmemiş olanlar hakkında 1312 sayılı Vatandaşlık Kanu
nuna göre muamele yapılması Çanakkale Valiliğine tebliğ edil
miş ve tekemmül ettirilecek dosyanın gönderilmesi yazılmış 
olup gelecek tescil dosyası üzerine dilekçinin vatandaşlık işle
mi neticelendirilerek sonunun vilâyete ve iş sahibine haber ve
rileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

832 9 . II . 1955

M V . ^ / V l V . n  Hasim ( ’ aıı.
79 S (!/U )7 .‘}7 A r a z i  K a d a s t r o  M ü 

d ü r l ü ğ ü  lekııisiyeıı  
yaı-dımcısı.
Kı/tlcnhaınaııı - An
kara.

13745/12796 Dürdali Seh.-ıık.
18976/17f>f)6 hallıknyıı Alah.

1048 S. B. (Irııpu. 
Xo. 34.

(Arzuhal hulâsası : liorclannıa 
surctiıjh emekliliğe esas hizmetle
rinin ellenmesi hahinnda).

Müstedi : 1938 tarihinde jandarmada fiilî hizmetini yapma
ya başladığı 1941 tarihinde fiilî hizmetini bitirdikten sonra hiz
metini temdit ederek onbaşı rütbesiyle vazife ifa ettiğini be
yanla bu hizmetlerinin borçlanma suretiyle emekliliğe esas hiz
metlerine eklenmesini ve bu bapta bir karar ittihazını istemek
tedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Uzatmalı jandarma 
sınıf çavuş onbaşısı ve erlerine de emeklilik hakkı tanınması 
için bir kanun tasarısının hasırlanmış olduğu ve yakın zaman
da Yüksek Meclise sevk olunacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

833 9 . II . 1955

İzmıı

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik ke
seneklerinin iadesi hakkında).

Müstedi : 1 . III . 1950 tarihine kadar İzmir Bayındırlık 
Müdürlüğünde özel idare ödeneğinden verilen aylık ücretle ça
lışmakta iken kadrosunun kaldırılması üzerine yevmiye ile is-
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X(). adı.  so.yadı v( 'adresi  Imicüidcii k:naı  ı w  ııc scl)ci»t(‘n verildiği

tihdam edildiğinden bahsile eski kadrosuna inha edilmesini ve
ya mevduatının iadesini istemektedir.

Bayındırlık Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin emek
lilik hakkı tanınan vazifede 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanu- 
nununun 87 nci maddesinde belirtilen beş senelik müddeti dol
durmadığından emekli aidatının geri verilmediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve mevcut kanun hü
kümlerine göre vâki istek hakkında encümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

834 9 . II . 1955

I(i(i7 r)/ir)r)(i0 A r i f  O m a y .  ( A r z ı d u ı l  h u l â s a s ı  :  V a k ı f h ı r  l \ ( i -

r<‘i ı  ı n c i ı ı u -  tn i ı i ıu n tu  ııcı/ i iK ifhh s ın ıı ı hı-

rıı l-'aik Oın; ı\-  \ ü- d iH  ha l ,  I, n id a ).

iidkUi.
K In k i i i i ı ı .

Müstedi : M ardin’de kâin (Hacı Sadık Ağa) vakfının zür- 
riyete ait olduğu ve evlâtları arasında mütevellilik hizmetini 

A İK İİilk a d iı <)ııı;!\. ifaya muktedir kimseler bulunduğu halde mezkûr vakıf zapte- 
'r<'l)cl);ı.sı .Malı. dilerek müracatlarına hep menfi cevap verildiğinden bahsile
Kı/ılic|)(., Vakıflar Kanunundaki haksız ve yersiz hükümlerin tâdilini iste

mektedir.
Başvekâletin cevabi yazısında : Mevzuubahis (Haci Sadık 

A ğa) vakfının tevliyeti nizasız ve fasılâsız on yıldan fazla açık 
kalmış olmasından ötürü 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 39 
ncu maddesi uyarınca mazbut vakıflar arasına alınarak alâka
lılarına da 23 . X II . 1937 tarihli intifa tüzüğü dairesinde intifa 
hakkı tahsis edilmiş ve bu muamelede mevzuata aykırı bir cihet 
mevcut bulunmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal, ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

835 9 . II . 1955

'7()0/1‘j ş  1 o McIuih‘1 A rs la ıı. (Arzıtlidl Intlâsasi : (loi imn ( r{-
'̂(‘n id iiK İo ğ n ı .Malı. ııin nauınid hılısis rr tescil (dil-

'2 lU 'i So. .Vo. ııu si ı r  arazi ver ihntsi  hah hmda ].
lînhapski. Dilekçi : 1950 senesinde dört nüfusla Bulgaristan’dan ana 

yurda iltica ederek Babaeski’ye geldiğini ve muhacirlere verilip 
bilâhara boş kalan harap bir evi ihya ederek oturduğunu beyan
la bu evin iskânına tahsisiyle namına tapuya tescil edilmesini 
ve münasip miktarda arazi verilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçinin iskân mevzuatı
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muvacehesindeki durumuna göre iskân hakkını haiz göçmenler
den olduğu tahakkuk ettiği takdirde emsalleri gibi kanuni is
kân yardımlarından faydalandırılarak dileğinin yerine getiril
mesi ve neticenin ilgiliye tebliği hususunun Kırklareli Vâliliğine 
yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; İsteğin mahiyetine ve Başvekâlet ceva
bına göre bu hususta eııcümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

836 9 . II . 1955

1:î 7 ( ) 9 / 1 2 8 1 î ) T a l â t  Ka ra(;ü i. v(> ar 
K u c a k  k ö y ü n d e . 
D o ğ u h a y a z i t .

( A r z i i l u d  h n i n s d s ı  :  ' l ' n r h  o l u n a n  

( • ( Z d h  v i t ' f / i n i n  f j i n i / h u  I c l h i l :  v c  

t< r k i n i  h ( i L h  ı n ( l < ( J .

Dilekçiler : 1948 yılında 266 baş hayvanlarının kaçalı ad
dedilerek tarh olunan cezalı vergiye karşı alâkalı makamlı»: 
nezdinde itirazda bulunmuşlar ise de gerekli tetkikat yapılma
dan itirazlarının reddedilmiş olduğundan ve mezkûr hayvan
larının kayıtlı bulunduğundan bahisle tarh olunan 660 lira 
cezalı vergiyi vermeye kudretleri olmadığı cihetle keyfiyetin 
yeniden tetkik ve matruh verginin terkin edilmesini istemek
tedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hâdise alâkadar
ların itiraz ve temyiz talepleri üzerine malî kaza mercilerine 
intikal etmiş ve en son Temyiz Komisyonu tarafından verilen 
kararla cezalı vergiler kesinleşmiş ve yapılan muamelede ka
nuna muhalif bir cihet görülememiş ve keyfiyetin de dilekçi
lere 20 Mayis 1952 tarihinde tebliğ edilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vergiden mütevellit ihtilâfların nihai 
olarak hal mercii Devlet Şûrası olmasına göre dilekçinin usulü 
dairesinde bu mercie müracaatta muhtar olmak üzere vâki is
teği hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olma- 
dığınna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

837 9 . II . 1955

K 5 7 7 0 / 1 2 8 2 0  O s m a n  O a k a r .
K a ] ) l a n l a r  M a lı .  
K a p l a n  Ç ı k m a z ı  
N o .  5.
Denizli.

(Arzuhal hulâsamı : Boşanma dâ- 
rasDu/akı muhakemesinin fâlUî 
olnndnğuna dair).

Dilekçi : Kansının geçimsizlik sebebiyle açtığı dâvanın red
dedildiği ve kendisinin de karısı alâyhine ikame ettiği zinadan 
mütevellit boşanma dâvasının dinlettiği şahitler ve müddei- 
aleyhanm ifadesi hâkime kanaat getirmemesi ve zina hakkında
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ayrıca şahit tedariki için muhakemenin tialik olunması mağdu
riyetini mucip olduğundan bahis ve şikâyetle dosyasının celp 
ve tetkiki veya bir müfettiş tarafından incelenmesini ve hak
kının aranılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin karısının 
şiddetli geçimsizlikten dolayı Denizli Asliye Hukuk Mahkeme
sine açtığı dâvanın reddolunduğu ve müstedinin de kansı 
aleyhine zina sebebiyle açmış olduğu boşanma dâvasının yar
gılanmasının devam etmekte bulunduğu anlaşılmasına göre 
idareten yapılacak bir muamele mevcut olmadığı ve rüyet 
edilmekte bulunan dâvasını usulen takibetmesinin müştekiye 
tebliğinin C. Müddeiumumiliğine yazılmış olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine 
intikal etmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında encümeni- 
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

838 9 . II . 1955

13775/1282f) Ahınot IVhlivaîi.
Civera köyüiHh*. 
Vonıra - Trabzon.

(Arzuhal hulâsası 
m<si hakkında).

Kredi veril-

Dilekçi : Kardeşleriyle hissedar bulunduğu arazinin kardeş
lerine ait olan kısmının 7 50C liraya satılacağından bahsile bu 
araziyi satınalmak üzere mevcut 3 500 lirasına ilâveten kendi
sine 4 000 liralık kredi yardımı yapılmasını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısmda : Dilekçinin diİ3ği hususunda 
gereğinin yapılması için Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne ve 
ayrıca kendisinin bankaya müracaat etmesinin temini için de 
Trabzon Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Başvekâlet cevabma göre vâki istek 
hakkmda encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığma 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

839 9. I I . 1955

1 3 7 8 : ) / ]  2834 I j â t i f  T)in( *̂.
Kasai)zacle ^ la h . 
K e p s u t  - Balıkesiı-

(Arzuhal hulâsası : Vilâyet mer
kezinde iskân edilmesi hakkmda).

Dilekçi : Serbest göçmen olarak Bulgaristan’dan yurda 
geldiğinden ve sanatkâr olduğundan bahsile Balıkesir’de veya 
sanatmm geçeceği bir yerds iskân edilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısmda : Dilekçinin iskân mevzuatı 
muvacesindeki durumuna göre iskân hakkma sahip göçmenler
den olduğu tahakkuk ettiği takdirde dileğinin yerine getiril-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

mesi ve neticenin ilgiliye tebliği hususunun Balıkesir Valiliği
ne yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Başvekâlet ceva
bına göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

840 9. I I .1955

13786/12835 Sallın Andîu;. 
14252/13276 (yaıııükobiı- Malı. 
14754/13755 - Konya.

(Arzuhal hulâsası 
adliye h aval esin in 
hakh'inda).

: Müzahereti 
(jön d eril mesi

Müstedi : Konya Ereğlisi Sulh Hukuk Mahkemesinde mü*
zaheretli olarak devam etmekte olan dâvasının keşif ücreti yu
karı makamdan istenilmiş is3 de bugüne kadar gönderilmemiş 
ve dâvası geri kalmış olduğundan bahsille adlî müzaheret terti
binden ödeneğin gönderilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında: 1952 yıll bütçesiyle ay
rılan adlî müzaheret ödeneği tertibinden müstedinin dâvasına 
sarf edilmek üzere 67 liralık ödeme emri Konya Ereğllisi Mâli
yesine gönderilmiş ve keyfiyetin mahalline tebliği için Kara
man C. Savcılığına yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan artık bu hususta encümenimizce bir mu
amele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

841 9. I I . 1955

13794/12843 Süleyman TüiVnk 
ar.

Topuzgöl köyün(l(‘iı. 
Viranşehir.

(Arzuhal hulâsası : Topraklandı
rıl maları hakkında).

Müstediler : Topraksız çiftçi olduklarından bahsile bir an 
evvel toprak verilmesi muamelesinin yapılmasını istemektedir
ler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Müstedilerin köyleri prog
ram gereğince toprak komisyonunca ele alındığında dilek ve 
durumlarının incelettirilerek gerekli işlemin yapılmasını ve 
müstedilere de bu yolda bilgi verilmesi hususunun valiliğe ya
zılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Başvekâlet ceva
bına göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

842 9 . I I . 1955
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.i:nî»r)/lL>S44 l hra hini.
Kİiti)iİ1(;İ Malı. 
.M<*rıt(“ş S(». Xo. 24. 
Huı-sa.

Arauhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsam : Hır işe tâyin 
( dil m esi hükhtnda).

Dilekçi : Yugoslavya göçmenlerinden olup işsiz ve zaruret
te bulunduğundan bahsile efradı ailesini geçindirmek için dev
let dairelerinde bir odacılığa veya bekçi gibi bir vazifeye tâyin 
edilmesini istemektedir.

Dâhiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin okur ya
zar olmadığı ve askerlikten ihracedildiği için mahalle bekçili
ğine tâyinine imkân bulunmadığı ve devlet dairelerinde de ha
len münhal odacılık olmadığından isteğinin yerine getirilemedi- 
ği Bursa Valiliğinin işarından anlaşılmış olduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encüıtıcn kararı ve ne sebepten verildiği

843 9 . I I . 1955

;W04/12Xr):’) A v ııi K (‘.si<‘i()ğhı.
1^. A L s a n - 

,  ca k ( i a r d a  1 (>()()!) si
cilli h(‘ k(ji. 
l/.mir.

( A r z u h a l  h u l â s t ı s ı  :  F u z u l i  l : <  s i -  

l ( u  j ) ( i r < n m ı  i a c h  s i  h a l ,  l, n i d a ) .

Dilekçi : 1 . X . 1947 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 
5088 sayılı Kazanç Vergisi Muafiyeti hakkındaki hükümlerin
den istifade ettiğinden bahsile gayrikanuni ve fuzuli olarak 
istihkakından kesilen paranın iadesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında ; 5088 sayılı Kanunla 
mevzuu muaflıktan ilk defa 346 sayılı Genelgeye göre faydalan
dırılmış bulunan dilekçinin muafiyetinin bu kanunun yürürlü
ğe iÔ irdiği tarihte teşmiline imkân bulunmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait ol
duğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

844 9 . I I . 1955

•^07/128.^)5 Ka.siru A lp lo k in  v(‘ 
ar.
M u h la ı-.
( , ' u ı a r l  I k i i y i i j ı d c .  

l/ .m il.

(Arzuhal hulâsası : Hehdiı/eui)! 
höjl h udullarnia vâfn mürlahalesi- 
uiu l.ahlırıhuası hal:l;ni(/a).

Müstediler : İzmit Belediyesince gayrikanuni olarak hu
dutları dâhilindeki arazilerine müdahale edildiğinden bahsile 
bu müdahale ve irtibatın kaldırılmasını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Petrol Ofisi için 
istimlâkine luzum gösterilen ve müstedilerin köyleri hududu
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No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

dâhilinde olduğu beyan edilen yerlerin istimlâki hakkında be
lediyeye müracaat yapılmış ise de 3710 sayılı Belediye istim
lâk Kanunu hükümlerine göre bu istimlâkin yapılmasına im
kân olamıyacağı, ancak bu konuda umumi hükümlere göre 
muamele yapılacağı Petrol Ofisine bildirilmiş ve bu suretle 
müstedilerin topraklarma müdahalenin vâki olmadığı beyan 
olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenim izce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

845 9 . I I . 1955

13808/12856 Mehmet Türkmen 
v(‘ aı-.
Aeüze Alalı. Küznc 
köyünde.
Keban - Elâzi};.

(Arzuhal hulâsnsı : lleı/clândan 
dolayı nahil r< yardım yapılması 
hakkında).

Müstediler : Köylerinin heyelâna mâruz kaldığmdan bah- 
sile nakillerini ve fakir bulunmaları sebebiyle malî yardım ya
pılmasını istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Bayındırlık Vekâle
tinden verilen raporda müstedilerin köylerinde bugün için bir 
tehlike mevcut olmadığınm bildirilmesi karşısında mezkûr kö- 
3Tün nakline lüzum görülmediği jeoloğun tavsiye ettiği gibi 
yeniden ev yapılmıyarak su arkının takviye edilmesi gibi ted
birlerle iktifa olunması hususunun Elâzığ Valiliğine tebliğ edil
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

846 9. I I .1955

13800/12857 Küeük ve 
flüseyinbey 
muhtarları. 
Malatya.

Büyük (Arzuhal hulâsası : Mahalle ca-
Mahalle miinin teslim edilmesi hakkında).

Müstediler : Halktan toplanan iki bin altın teberru ile yap
tırılan ve beş vakitle Cuma ve bayram namazları kılınmakta 
olan (Hüseyinbey) camiinin iki dükkânının ve eşyasının 1927 
senesinde Evkaf İdaresi tarafından her nasılsa vaziyed edil
miş ve şimdi ise Tekel İdaresinin tütün amban olmuş ve müşte- 
milâtiyle birlikte Evkaf tarafmdan intifa edilmekte bulunmuş 
olduğundan bahsile mahallerinin dinî bir mabedi olan mezkûr 
camiin kendilerine teslim edilmesini istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Bahis mevzuu camiin hal
kın isteğine uyularak eskisi gibi mabet olarak kullanılması
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Arzuhal
No.

Armhal sahibinia
adı, soyadı ve adresi Encüıııeıı kararı ve ne sebepten verildiği

için idaresi kendilerine bırakılmak üzere tahliyesine teşebbüs 
edilmiş ise de tekel idaresinin elindeki ambarlar dolu olduğu 
gibi başka bir ambar tedarikinin de imkânsız bulunduğu ve 
Millî Korunma Kanunu mu\ acehesinde kiracı, kiracılık veci
belerini yerine getirdiği müddetçe hükmen tahliyesi de müm
kün olamıyacağı, boşaltılması için de dâva yoluna gidilememiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince tetkik ve halli lâzımge- 
len istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

847 9. I I . 1955

•381()/J2864 Hüsniye Kalkan.
C u ıu lıu r iy (*t  .Alalı. 
B ile c ik .

(Arzuhal hulâsası 
si hakkında).

iskân editmc-

Dilekçi : Bulgaristan muhacirlerinden olduğunu ve Çubuk 
kazasına sevk edildiğini ve dört ay beklediği halde iskânının 
yapılmadığını ve Bilecik’te bulunan akrabalarının yanına göç 
ettiğini perişan bir durumda olduğunu beyanla halen bulundu
ğu yerde iskânının yapılmasını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçinin iskân mevzuatı 
muvacehesindeki durumuna göre iskân hakkına sahip göçmen
lerden bulunduğu tahakkuk ettiği takdirde iskân edilerek bir 
an evvel müstahsil duruma geçirilmesi ve neticenin mezbureye 
tebliği hususu 20 Haziran 1952 tarihinde Bilecik Vâliliğine ya
zılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Başvekâlet cevabına göre 
bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

848 9 . II . 1955

1 3 8 2 6 / 1 2 8 7 4  M u .s ta fa  G ü n d ü z .
Ç e n ge lli  kö yü n d ıv 
Babae.ski.

(Arzuhal hulâsası 
si hakkında).

iskân edihne-

Müstedi : 1950 senesinde Bulgaristan’dan Anayurda gelerek 
Babaeski kazasına sevk edildiğini, haberi olmadan ve sorulma
dan muhacir kâğıdına serbest göçmen cümlesinin yazılmasın
dan bütün iskân haklannın elinden alındığı beyanla halen ika
met etmekte olduğu Düğüncülü köyünde iskân haklarının ve
rilmesini istemelîtedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Müstedinin iskân mevzuatı 
muvacehesindeki durumuna göre iskân hakkına sahip göçmen
lerden olduğu tahakkuk ettiği takdirde dileğinin yerine getiril-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

mesi ve neticenin ilgiliye tebliği 19 Haziran 1952 tarihinde KIrk
lareli Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Başvekâlet cevabına göre 
bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

849 9 . II . 1955

13858/12904 Şükrü V/Am nv.
Bulgaristan ^(û.'nıonh'- 

rindon.
l ’ ınai-hisar - Kırk- 
laroli.

( A r z u h a l  h u l o s a s ı  

I c r i  h d k l n ı u l o ) ■

i s k â n  ( d i J m c -

Müstediler : 1951 yılında Bulgaristan’dan yurda gelmiş göç
menlerden olduklarını ve bugüne kadar iskân edilmediklerini 
ve muhtaçı muavenet bir durumda olduklarını beyanla halen 
bulundukları yerde iskânlarının bir an evvel yapılmasını iste
mektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedilerin iskân 
mevzuatı muvacehesindeki durumlarına göre iskân hakkına sa
hip göçmenlerden oldukları takdirde gereğinin yapılarak neti
cesinin ilgililere tebliği hususu 21 Temmuz 1952 tarihinde Kırk- 
lareli Vâliliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

850 9 . II . 1955

13863/12009 Mustafa Efe vo ar. 
Ast o köyünde. 
Torcan.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  T o p r a k  v e r i l -  

m f s i  h a k i n n d a ) .

Dilekçiler : Köylerinin fakir çiftçilerine toprak verilmedi
ğinden ve topraksız kalmış olduklarından bahsile Toprak Ko
misyonunca toprak tevzi edilmesini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında: Dilekçilerin köylerin
de Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygulanmasına geçildi
ğinde Toprak Komisyonu Başkanlığına müracaatta bulunma
ları gerektiğinin ilgililere verilmesi 8 . VI , 1952 tarihinde Er
zincan Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabın^ 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

851 9 . II . 1955
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Arzuhal
Xo.

Arzuhal sahil)iııin
adı, soyadı ve adresi

W V 1 2 ‘ )1!) H a l i l  (\ )ş k u n  v<- 
llüs(\\'itı K a r a .  
İskili<; Malt.  
T a r s u s .

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(A rzuhai hulâstısı 
Ierine (Urir).

iskân edihnc-

Dilekçiler : Bulgaristan göçmenlerinden olduklarım mü- 
rettep oldukları Sinop Vilâyetinde bir müddet kalmış oldukları 
halde iskân edilmediklerinden ve çok müşkül durumda olduk 
lanndan bahsile göç etmiş oldukları Tarsus kazası dâhilinde 
iskân edilmelerini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçe sahiplerinin 
iskân mevzuatı müvacehesindeki durumlarına göre iskân hak
kına sahip göçmenlerden oldukları anlaşıldığı takdirde emsalle
riyle birlikte iskânlarının sağlanması ve neticenin müstedilere 
tebliğ edilmesi hususunun 18 Temmuz 1952 tarihinde İçel Vali
liğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili VekiUik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

852 9 . II . 1955

•‘ > « 7 4 S(' . vii  V a va s.
Değirnic'U ocağı 

yüıi(l<>.
O s m a n iy e .

k(i-

USOl/j.SHOi’ Osman Acardağ.
Samlar Malı. No. 
15/48.
Ama.sya.

(Arzuhal h }(lâsosı 
si hakkındd).

iskân ('(lilmc-

Dilekçi : Muhacir olarak Türkiye’ye Bulgaristan’dan geldi
ğini ve şimdiye kadar iskân edilmediğini, sefalet içinde olduğu
nu beyanla akrabalarının bulunduğu Osmaniye Kazasına islıân 
edilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçinin iskân mev
zuatı muvacehesindeki durumuna göre iskân hakkına sahip göç
menlerden olduğu anlaşıldığı takdirde emsalleriyle birlikte iskâ
nının sağlanması hususunun 18 Temmuz 1952 tarihinde Seyhan 
Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

853 9 . I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : J'Jvukli di/h- 
f/nıın tadili hakh inda).

Müstedi : Düyunu Umumiye Teşkilâtında geçen 17 senelik 
hizmeti ile, 11 seneye baliğ olan inhisarlar İdaresindeki müddeti 
memuriyeti yekûnu 28 yıla baliğ olduğu halde; bu 11 yıllık 
hizmet müddeti nazarı itibara alınmadığından ve borçlandırıl
ma hükümlerinden de istifade ettirilmemek suretiyle mağdur
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı vc adresi

edildiğinden şikâyet ederek, emekli aylığının tâdilini isteraek- 
tedir.

Gıimrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Müste- 
dinin; 3028 sayılı Kanunim birinci maddesinin a fikra">ı gere- 
,'jince; mülg-a Tekel Genel Müdürlüğü Emekli Sandığı ile olan 
alâkası ker-iimiş olup 4222 sayını Kanunun meriyetinden önce ve 
1938 yılında emekliye ayrılmış bulunması dolayısiyle; bu ka
nundan bilistifade borçlandırılması da mümkün görülmediğin
den 1683 sayılı Tekaüt Kanununa göre; emcîdiye tâbi Düyunu 
Umumjyedeki son memuriyet mafişi üzerinden kendisine emekli 
aylığı bağlanmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında encümenimisce tâyini muameleye mahal görülmcdiği- 
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

854 9 . I I . 1955

1 4 « 0 2 / 1 .W Î  .M.'hiDî't (\>ıı ik v<> ar .

(Jağhığiin köyiintic.

I480 ;3 /1?,S04 lîasau (k-aktan.
Toprak Komisyo
nunda Adil Davran 
.‘liylp,
Fîafra.

f A rzuhal hulâsası : Ol,al insaah  
için istiiHhy, ()hnıa)i ı i ırh r in in  
id'lı si hal, h nida ).

Müstediler : Köy ckulu inşasına elverişli birçok yerler bulun
duğu halde rızaları hilâfına istimlâk edilmiş bulunan harman 
yerlerinin kendilerine iadesini ve bu muamele dolayısiyle kanu
nun açık hükümlerini ihlâl ve vazifei memuriyetlerini suiisti
mal etmiş bulunan köy muhtarı ile gezici öğretmen Haindi ve 
Turan haklarında takibat ifasını istemektedirler.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : 5129 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesi hükümlerine göre istimlâk edilmiş bulunan mez
kûr yer üzerinde yapılmakta olan mektep binasının yakında 
tamamen ikmal edilmiş bulunacağı,

Müstedilerin bu mevzuda vâki itirazlarının kaza idare heye
tince de reddedilmiş olduğu ve adları geçen başöğretmenlerin 
kanun dışında bir hareketleri görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarih;

855 9 . I I . 1955

{ A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  O r m a n  h a k w ı  

ı n c m u r l u h l a r ı n d a n  h i r i n c  t c k n t r  

i â i j i n  o l u n m a s ı  h a h k ı n d a ) .

Müstedi : Ordu vilâyeti Devlet Orman işletmesi emrinde ba
kım memuru olarak çalışmakta iken yapılan kadro tensikatı do-
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layısiyle ve haksız yere işten çıkarılmış bulunduğundan şikâyet 
ederek; tekrar tâyini esbabının temin buyurulmasmı istemek
tedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : 1951 yılında orman 
bakım memuru kadrolarında yapılan tasarruf dolayısiyle açığa 
çıkarılmış olan müstedinin açık kadro temin olunduğu takdir
de tekrar tâyini cihetine gidilebileceği hususunun kendisine teb
liğ edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten v«rildiği

856 9 . I I . 1955

U807/13808 Cemal Sofu.
Inıaııioci So. No. ]. 
}3ayazit - Süleyına- 
niye.
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası 
verilmesine dair).

iskân hakkı

Reis
Konya

Ağaoğlu

Müstedi : Azerbeycan’dan Anayurda gelip Türk tâbiiyeti
ni iktisabetmiş olduğunu belirterek, hâmil bulunduğu iskân ve
sikasına istinaden emsalleri gibi kendisine de ev ve toprak veril
mesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Avrupa kamp mül
tecilerinden olan müstediye iaşe, ibate ve döner sermaye yar
dımı yapılmış olup; çiftçilikle alâkası bulunmadığı için kendi
sine toprak verilmesine imkân olmadığt, ancak ileride, imkân 
husulünde emsali ile birlikte ev ihtiyaçlarının karşılanmasına 
çalışılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

M. Muharriri 
Bingöl 

Necati Aras

KAti]) 
Elâzığ- 

aS. Toker

857 9 . I I . 1955

Afyon Karahisar 
*S'. Koralton

Çorum 
II. Ortakcıoğlu

Edirne 
C. Köprülü

Edirne 
II. Maksudoğiu

lOrzincan 
T. t}enovak

Malatya 
A. Köroğlu

Mardin 
B. Erdem

Mardin 
R. K. Timuroğlu

(Arzuhal sayısı : 97)
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14808/13809 İsmail (iiirel.
Parsa köyünde. 
Kemalpaşa - İzmir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Tapulu gay- 
rimenkulünün elindeîi alındığın
dan şikâyet).

Müstedi : Serez muhacirlerinden olup bu sıfatla kendisine 
verilen 48 dönüm tarlasının tapuda noksan kayıtlı bulunması 
bakımından elinden alınarak diğer muhacirlere verilmek istenil
diğinden şikâyetle 24 senedir tasarrufu altında bulundurduğu 
bu yer üzerindeki hakkının meydana çıkarılmasını istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedi ile hiçbir alâ
kası olmıyan mezkûr yer üzerindeki vâki tasarruf iddiası dola- 
3asiyle cereyan etmekte olan muhakemenin henüz neticelenme
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciinin tetkikine tâbi olup, bu 
merci tarafından İncelenmekte bulunduğu anlaşılan talep hak
kında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi muvace
hesinde, encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

858 9 . II . 1955

48Q9yx38io Mevlût Yılmaz.
Çayağzı köyünde. 
Şavşat - Çoruh.

(Arzuhal hulâsası : Elinden alı
nan tapulu gayi'imenkulünün 
kendisine teslimi hakkında),

Müstedi : Tapulu olarak sahibi bulunduğu Avazanat mev- 
kiindeki tarlasının bu kanuni durumu nazan itibara alınmaksı
zın mütecaviz Nafiz Yeten ve kardeşlerine teslim edilmiş bu
lunduğundan şikâyet ederek, kendisine teslimi hususunda alâ
kalılara emir verilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen Nafiz 
Yeten’in sabit olan zilyedlik durumu üzerine müşteki Mevlût 
Yılmaz ve arkadaşlarının tecavüzlerinin men’ine dair bir ka
rar verilmiş olduğu, tapu kayıtlan üzerinde yaptırılan tetki- 
kat neticesinde; müstedinin gerek zilyedlik ve gerekse mülki-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

yet iddiasını tevsike medar olacak bir kayıt bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

859 9 . II . 1955

14810/18811 Conıal Kundakçı.
I\̂  ncü Tl). Kh. Bl. 
den (‘,avu .̂
Bolu.

(Arzuhal hulâsası : Verilecek me
zuniyetle askerlikten terhisi hak
kında).

Müstedi : 1940 yılından 1951 jalına kadar Ereğli Kömür İş
letmeleri emrinde çalışıp, askerlikten de tecil edilmiş bulundu
ğunu belirterek; 5968 sayılı Kanundan faydalandınlan sair em
salleri gibi kendisinin de halen yapmakta olduğu askerlik hiz
metinden mezunen terhis edilmesini istemektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Halen silâh altında 
bulunan müstedi Cemal Kundakçı’nın, 5968 sa30İı Kanuna göre 
müstahsil ve mütehassıs kömür işçisi olmaması sebebiyle ocak
lara celbine imkân görülemediği Etibank Umum Müdürlüğü ya
zısına atfen bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümenimizce tâjâni muameleye mahal görülmediğine ve müs- 
tedinin kanuni bir hakkının ihlâl olunduğunu iddia etmesi ha
linde; vazifeli kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

860 9 . II . 1955

14811/12812 Tahir Kızılok.
As. Ş. 6. S. MI. Me
muru.

(Arzuhal hulâsası : Personel sm%- 
fına geçirilmesi hakkında).

Müstedi : Belirtilen şeraiti haiz bulunmasına binaen; ordu
da ihdas edilmiş bulunan personel sınıfına geçirilmesini iste
mektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Bu sınıfa alı
nacaklar için tesbit olunan kontenjan dâhilinde teklif olunan
ların kurslara sevk olunup, personel sınıfına geçirilmekte bu
lundukları, müstedi hakkında her hangi bir teklif vukubulm a- 
dığı gibi bu kursların müteaddit devreler halinde devam et
mekte olduğu belirtilerek henüz bu dilekçiye sıra gelmemiş ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre;



Arzuhal Arzuhal sahibinin
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talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  3 —

Encümen kararı ve ne sebepten vetiMiği

861 9 . II . 1955

U812/13813 Hatice Dik.
Şeraze So. No. 8. 
Eyüp - tstanbul.

(Arzuhal hulâsası 
hakkında).

Maaş tahsisi

Müstedi : Babasının tarihi vefatında evli bulunması hase> 
biyle tahsis olunamıyan yetim maaşının halen kocasının vefat 
etmiş, keza hasta ve muavenete muhtaç bir durumda bulun
masına binaen yeniden bağlanmasını istemektedir.

Oümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında ; Kal
dırılan 1683 sayıh Tekaüt Kanununun 64 ncü maddesi muva
cehesinde müstediye maaş tahsisine imkân olmadığı bildiril
mektedir.

Oereği düşünüldü : Müstedinin; sonradan yürürlüğe girmiş 
bulunan 6216 sayılı Kanundan istifade edip edemiyeceği cihe
tinin tâyini için alâkah idari makamlara müracaatı lüzumuna 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

862 9 . n  . 1955

14813/13814 Ahmet Kula ve ar. 
Kâğıthane köyü 
muhtarı, 
tstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Dâhiliye Ve
kâletine gönderilen köy hudut 
dosyasının geri çevrilmesi hak
kında).

Müstediler ; yedlerinde bulunan ferman ve mahkeme ka
ran ile kendilerine aidiyeti kabul ve 3ollardan beri köyleri 
hududu içerisinde bulunan köy merasının mühim bir kısmmm 
Ali Bey köyü ile aralarındaki hududun tesbiti maksadı ile 
köye gönderilen heyet tarafından bu kanuni hüccete bakıl
maksızın adı geçen köy hududu içerisinde bırakıldığından şi
kâyet ederek, Dahiliye Vekâletine gönderilmiş olan buna ait 
dosyanın yeniden tetkik ve tahkik olunmak üzere geriverilme- 
sini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazında : Bahis konusu köy
lerden, dolayısiyle Beyoğlu - Eyüp kazalan arasından geçiril
mesi lâzımgelen sınır hattı üzerinde, 5442 sayüı Kanun hüküm
lerine göre, il idare kurulu ve genel meclisin sarih bir mü
talâada bulunması lâzungelirken, genel meclisce bu hususun 
yerine getirilmemiş olması dolayısiyle karar istihsali ciheti
ne gidilemediği ve noksanların itmamı için kâğıtların valiliğe 
iade olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve ihtilâfın tetkiki
nin İMJM. merdine ait bulunmasına göre, talep hıtTfirmHft en-



Arrnhal Arauhal sahibinin
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-  4 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

cümence tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

863 9 . II . 1955

14815/13816 Mehmet Elkovan vo 
ar.
D. P. Bucak Baijkanı 
Durağan. Durağan nahiyesinin ve köylerinin kazaya 

belirterek; tam teşkilâtlı bir hale getirilmesini

(Arzuhal hulâsası : Durağan na
hiyesinin tam teşkilâtlı hir hale 
qe t irilmesi hakkında ).

Müstediler : 
olan uzaklığını 
istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısmda : Boyabat kazasına 
bağlı olan, adı geçen nahiyenin, 7, X I I . 1953 gün ve 4/1945 
sayıh Vekiller Heyeti Kararı ile tam teşkilâtlı bir hale konul
muş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre; yerine getirildi
ği anlaşılan talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

864 9. II. 1955

14816/13817 Faik özturan.
Eşref paşa 712 
Sû. No. 24. 
tzmir.

ncı
(Arzuhal hulâsası : Tenzili sınıf
la yerinin değiştirildiğinden şikâ- 
ycf).

Müstedi : 225 lira ücretle çahşmakta olduğu İzmir İtfaiye 
şoförlüğünden, İtfaiye Kumandanının kendisi hakkında bes
lediği partizan bir düşünce ile tenzili smıfla başka bir yere 
almmasına âmil olması yüzünden, bizzarure çekilmiş olduğun'* 
belirterek; icabeden tetkikat ve tahkikatm yaptırılmasını ve 
vazifesine iadesi esbabının temin buyurulmasmı istemektedir-

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Belediye Memur ve 
Müstahdemler Nizamnamesinin 2 ve 4 ncü ve 3656 sayıh Ka
nunun 19 ncu maddesi şümulüne giren hizmetlilerden olan müs- 
tedinin itfaiye başşoförlüğü yapacak ehliyet ve liyakatta ol
madığı bildirilmesi üzerine; bir derece aşağı olan şoförlüğe nak- 
ledikdiği ve 24. V . 1952 tarihinde temizlik işlerinde istihdai» 
edilmesi uygun görülüp yapılan tebligata rağmen yeni vazi^®' 
sine başlamadığı anlaşılmakla; vazifesine son verilmiş oldug^ 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre; talep hakkında  
encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi-

Karar No. Karar tarihi

865 9 . I I . 195Ö
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R ski o r m a n  bakım 
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(Arzuhal hulâsası : îadci memu
riyet ettirilmesi hakkında).

Müstedi : Paraizan bir zihniyetle ve haksız yere çıkanimıg 
olduğu orman bakım memurluğuna tekrar tâyin edilmesini 
istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında ; 1951 yılında yapılan 
tensikat dolayısiyle kadrolarda alıkonanlara nazaran bilgi ve 
muvaffakiyet bakımından dûn vasıfta olanlar meyanmda müs* 
tedinin de kadro dışı bırakılmış olduğu ve halen açık kadro 
olmadığı cihetle yeniden tâyini de mümkün görülemediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

■ 866 9. n .1955

*‘̂ 818/13819 Küsti Başak.
Çirikpınar ^lalı. Ak- 
(,'alı So. No. 65. 
Malatva.

(Arzuhal hulâsası 
bine dair).

Yardım iaU-

Müstedi : Malatya vilâyetinde iskân olunan rum ahaliden 
olduğunu belirterek, halen mâlûl ve muavenete muhtaç bir du
rumda olduğu nazan itibara alınmak suretiyle yardım yapıl
masını ve elinden alınan emlâkine mukabil bir yer verilmesini 
istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mübadil rumlardan 
olduğu halde akrabaları ile Yunanistan’a gitmiyerek 30 yıldan 
beri Malatya’da oturmakta bulunan müstediye belediyece 3 de
fa yardım yapıldığı, bütçe imkânsızlığı dolayısiyle bu yardımın 
devamh şekilde yapılmasına imkân görülemediği..

Samsun’da kendisine ve dedesine ait tapulu gayrimenkulle- 
ri bulunduğu hakkındaki iddiasının da kavli mücerredinde kal
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

867 9 . II . 1956

14820/13821 Osman Ünal.
^öl köyü muhtarı. 
Simav.

(Arzuhal hulâsast : Köyü adına 
ihale olunan hamiş mah.sulünc hi~ 
lâhara idari bir maksatla başka 
köylerin de î itirak ettirilmesin
den şikâyet).

Müstedi : Mülkiyeti Hâzineye ait bulunan Simav Gölü üze
rindeki kamış mahsulü kendi köyü adına ihale olunmuş ikei)
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kilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesine göre, encümeni- 
mLzce tâyini muameleye mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

872 9 . II . 1955

14829/13830 Cevanşir Karabağlı.
Sofular Cad. Bina- 
emin So. No. 14/1. 
Fatih - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası 
hakkında).

Ev verilmesi

Müstedi : Azerbeycan muhacirlerinden olmasına binaen ken
disine münasip bir ev tahsis olunmasını istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında: 4 nüfuslu efradı ailesi 
ile birlikte 1949 tarininde Kahire’den yurda* gelen müstediye; 
264 lira iaşe ve ibate ile 500 lira döner sermaye yardımı yapıl
mış olduğu ve maişetini seyyar satıcılıkla temin etmekte bu
lunduğu belirtilerek; bu talebinin şimdilik is’af ma imkân görü
lemediği. İleride imkân husulünde bu ve emsallerinin ev ihti
yaçlarının da karşılanmasına çahşılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

873 9 . II . 1955

14831/13832 M. Kâmil Keskin- 
16289/15218 ocak ve ar.

Gazipaşa Cad. No. 4. 
Antakya.

(Arzuhal hulâsası : Hatay Baro
sunun salâhiyet dî§ı vermiş oldu
ğu bâzı kararlarının ref’i hak
kında).

Müstediler : Hatay Barosu tarafından; 3499 sayılı Avukat
lık Kanunu hilâfma verilen bir kararla kurulan adlî müzaharet 
bürosundan, keza Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunununun 
61 nci maddesiyle kendilerine tanınan vekâlet deruhde etme 
hakkmm selp ve nezedilmesi keyfiyetinden şikâyet ederek; 
gayrikanuni olan bu kararın ref’i ille, kanuni haldarınm hima
yesini ve bu yolda gayrikanuni karar verenler hakkında taki
bat ifasını istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin bulun
dukları Kırıkhan kazasında bulunan bir dâvavckili V3 iki avu
kattan birinin hazine işlerini deruhde etmiş bulunması bakı- 
mmdan filhakika bidayette vekâletçe mezkûr kazada bir dâva- 
veklli ve bir avukatm mevcudiyeti kabul edilip, bu şahısların  
icrayı vekâüet edebilecekleri ve adlî müzaharet barosunun ku
rulmasına da mahal bulunmadığı bildirilmiş ise de; bilâhara 
yapılan tetkikatta 4353 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre 
maaş ve ücretli avukat kadrosu bulunmıyan mahallerde hâzi
nece istihdam edilecek olan serbost avukat ve dâvavekillerin in  
Avukatlık Kanununun 5 nci maddesindeki memnuiyet dışında 
kaldıklan neticesine varılarak, Hukuk Usulü M u h akem eleri



Arzuhal Arzuhal sahibinin
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9

Kanununun 61 nci maddesinin son fıkrasında zikrolunan 3 avu
kat veya ruhsatlı davav<ekili bulunması bakunından, gerek adlî 
müzaharet bürosunun kurulması ve gerekse bu şahısların icrayı 
vekâletine müsaade edilmemesi keyfiyetinde bir gayrikanuni- 
lik görülmiyerek keyfiyetin kendilerine de tebliğ diilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Oereği düşünüHdü: Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak* 
Idnda encümenimizce tâyini muameleye mahail görülmediğino 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

874 9 .n . 1965

^4832/13833 K â z ım  Ç e lik .

D ev le t Ü re tm e  Ç i f t 

l iğ in d e  t r a k tö r  t a 

m irc is i.

K o n u k la r .

(Arzuhal hulâsası : Gelir Vergisi 
muaflığından faydalandırılması 
hakkında).

Müstedi: Çalışmakta olduğu müessese, 5422 sayılı Kurum
lar Vergisi Kanununa tâbi bir müessese olup, burada çaüışan- 

larm da diğer ziraat erbabı gibi Vergisi Kanununa göre 
vergiden muaf tutulmalan icabederken bu kanuni lâzimeye ri
ayet olumnıjrarak mağdur edildiklerinden şikayet etmektedir.

Maliye Vekâfletinin cevabi yazısmda: Gelir Vergisi Kanu
nunun 19 nen maddefd ile tanınan muaflığm bilfiil ziraatle işti-' 
gâl eden hakiki şahısdar nezdindeki ziraat ve hizmet erbabı 
için kabili tatbik bulunduğu, kurumlar ve âmme idare vü mü
esseseler! Gelir Vergisiyle mükellef olmadıkları için burada 
çalışan müstahdemüerin de bu muaflıktan istisnalarma imkân 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan vâki ta
lep hakkmda bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

875 9. n .  1956

14838/13839 Bedii U ğ u r lu  ve ar.

Antalan köyünden. 
Bitlis

(Arzuhal hulâsası : Bir tapu tes
cil muamelesinin iptali hakkında).

Müstediler : 15 senedir tahtı tasarruflarında bulundurdukları 
arazinin MiUetvekiH Balâhattin İnan tarafından açılan tescil 
dâvajn neticesinde ve dinlenen yalancı şahitlerle, 'gayrikanuni 
olarak bu şahıs adma tesefl edilmiş bulunduğundan şikâyetle; 
iptali için gereken nmamelenin ifasını istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevaM yazsmda : Bir adliye müfettişi ta
rafından mahallinde yapılan incelemede, şikâyet mevzuu karar 
ve muamelelerde bir yolsuzluk ve soruşturma icrasını gerekti
rir bir cihett bulunmadığı,

Verilen tescil kararının iptali için de müştekilerin usulen
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Arzuhal Arzuhal sahihinin

No. adı, soyadı ve adresi Kneüıneıı karan vo ne sebepten verildiği

dâva ikame etmeleri lüzumunun kendilerine tebliğ edilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

876 9 . II .1955

14888/1M8:M .McluiH't <!eıu‘l. ^ A r z t ı h d l  h u l â s d s ı  :  ( i i i m r ü k  I d a -

De ın iıv i  kö y ü n d e . r e s i n c e  z a p t o h ı n ı n ı  . ‘i O O  l i r < ı s m n ı

hakk ınd u ).

Müstedi : 1950 yiluda, Hicazdan avdet ederken İzmir Güm
rük İdaresince zaptolunan 300 lirasının iadesi esbabının teinin 
buyurulmasını istemektedir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : 13 sa
yılı Türk parasını koruma kararına tevfikan ve tahdit fazlası 
olarak alıkonan mezkûr paranın müstedinin verdiği vekâlet
nameye istinaden hicaza giden Hüseyin Benli’ye teslim edil
miş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep bak
landa tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

877 9 . I I , 1956

U S Î Î 4 /I.SH:},") M u s t a f a  Z o r l u  ve nr. ( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  ' r o ) > r a l ; l a n ( h -

lOlınalı (.’ iftlij^iııdc. n h n a l a r ı  h a k k ı n d a ) .

B e v k o z . Müstediler : Halen işgal etmekte bulundukları yere Orman 
İdaresince müdahale edilmekte bulunduğundan kendilerinin sa
ir bir mahalde ve bir an önce topraklandırılmalarını istem ek
tedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Çiftçiyi Topraklandır
ma Kanununun tatbik edildiği yerlerde o mahal halkının ihti
yacından fazla toprak bulunmadığından müstedilerin başka 
mahalde topraklandırılmalarına halen imkân görülemediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

878 9 . I I . 1955



14835/13836 M e hm e t S a it  ö z e l.

Ç a rş ıbaş ı M ah . No. 6 

İm ra n l ı .

Arsuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

11

(Arzuhal hulâsası : ÇocuğunUn 
öğretmen okullarından birine ka
bulü hakkında).

Müstedi : 18 yaşında bulunan çocuğunun öğretmen okulla
rından her hangi birine kajat ve kabulüne emir verilmesini iste 
mektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Mevcut talimatname
lerin, 17 yaşından büyük çocukların bu kabil okullara alınma
sına müsait bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve he sebepten verüdiği

879 9 . n .1955

14836/13837 Ö m e r  G ürsoy .

K u m a fs a r ı k ö y ün d e  

m u h ta r .

A c ıp a y a m .

(Arzuhal hulâsası 
bine dair).

Yardım tale-

Müstedi: Köylerinin uğramış olduğu seylâp felâketi dola- 
yısiyle yapılan yardımın tatminkâr olmadığından bahisle; âcil 
yardımda bulunulmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Felâketzedelere; uğ
radıkları zarar ve hai&ar derecesine ğöre; Kızılay, civar köyler 
halkı ve belediye tarafından gereken yardımın yapılmış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi

Karar No. Karar tarihi

880 9. I I . 1955

^•««/ISSİİ Cemal Boz.
Ulugazi Mah. Bağ- 
dad Cad. No. 385. 
Samsun.

(Arzuhal hulâsası : işgalinde bu
lundurduğu arazinin kendisine 
verilmesi hakkında).

Müstedi : 1930 jrüından beri işgalinde bulundurduğu 15 dö
nümlük Hazine toprağının; Birinci Dünya Harbi mültecilerin
den bulunduğu, imar ve ihya durumu nazan itibara alınmak 
suretiyle kendisine tahsisini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısmda : Müstedinin; kanunen 
hak sahibi çiftçilerden olduğu takdirde Samsun’da çalışan 33 
numarah toprak komisyonuna müracaat etmesi lüzumunun 
Samsun Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hnkinnHa 
encümenimizce tâ3âni muameleye mahal görülmediğine ve müs-



Arztıhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

—  12

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

tedinin lüzumu halinde doğacak ihtilâfı tetkikle vazifeli kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

881 9 . I I . 1955

14841/13842 Ethem Mutlu. 
Avukat.
I )enizli.

(Arzuhal hulâmsı : delir Vergisi 
Kanınmnun tadili hakkında).

Müstedi : Gelir Vergisi Kanununun; bir mükelleften mü
kerrer vergi tevkifatı yapılmasına mahal kalmıyacak şekilde 
tadilini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi hakkında 
tatbik olunan muamelede bir gayrikanunilik bulunmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 
nci maddesine göre; encümenimizce bu sıfatla tâyini muame
leye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

882 9 . I I . 1955

14842/13843 İzzet Koqak.
tncebey Mah. Koçi- 
bey So. No. 35/4. 
Aksarav - î.stanbul.

(Arzuhal hulâsası : Vazife mâlû- 
lii addolunması hakkında).

Müstedi ; Tekaüde sevkı sırasında; dosyasında bulunan mâ- 
lûliyet raporlarının nazarı itibara alınmamış ve sonradan vâki 
müracaatının da Emekli Sandığı Kanununun 49 ncu maddesi
ne göre nazan itibara almmıyacağı bildirilmiş bulunduğundan 
bahsile, vazife mâlûlü addedilmesi esbabının teinin buyurulma- 
smı istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı 
Kanunun 49 ncu maddesi gereğince; müddeti içerisinde mâlû- 
liyet iddiasında bulunmamış olan müstedinin vâki isteğinin 
Emekli Sandığınca kabul edilememiş bulunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında encümenimizce tâjini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

883 9. n . 1955
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11843/13844 Hayri Soydemir.
özel idare sayman
lık memuru.
Konya.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Zevcesi ile 
bir yerde memuriyet yapmaları
nın temini hakkında).

Müstedi : Tarsus K12 Enstitüsü beden eğitimi öğretmenli
ğine tâjdn olunan zevcesi Şükûfe Zehra’nın, mümkünse Konya 
Ortaokul beden eğitimi öğretmenliğine tâyininin, bu mümkün 
görülmüyorsa kendisinin Tarsus ’a tâyini sux‘etiyle bir arada va
zife görmelerinin temin buyurulmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısmda : Müstedinin, ailesinin 
tezkerede yazılı sebeplere binaen Tarsus’a nakledilmiş bulun
duğu ve kendisinin de Tarsus’a nakli için bağlı bulunduğu 
teşkilâta müracaat etmesi icabettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Mahiyetine ve vekâlet cevabma göre 
talep hakkmda encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

884 9 . n . 1955

14844/13845 M e hm e t D e m ir .

T u z liis a r  k öy ünd e . 

H a f ik .

(Arzuhal hulâsası 
mesi hakkında).

Arazi veril-

Müstedi : Şark muhaciri sıfatiyle ve efradı ailesinin geçi
mine medar olmak üzere elinde bulundurduğu cüzi miktarda
ki hazine arazisinin elinden almıp, diğer muhacirlere verildi
ğinden şikâyet ederek; kanuni hakkı olan arazinin kendisine 
bırakılmasmı istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısmda : Sivas Valiliğinden 
ftlınftTi yazıya göre; Toprak Komisyonunun bu köyde yapaca
ğı tevziat sırasmda müstedinin durumunun göz önünde bulun- 
durulacağmm anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Mahiyetine ve vekâlet cevabma göre; 
talep hakkmda encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

885 9 . n . 1956

45/13846 Keziban öküşkara.
Kızılırmak Mah. 1 
So. No. 4 evde. 
Sivas.

(Arzuhal hulâsası 
talebine dair).

Nakdî yardım

Müstedi : Maili inhidam bir durumda olan meskenini tamir 
ettirebilmesi için belediye veya Kmlaydan 400 liralık nakdi bir 
yardım yapılmasını istemektedir.

Dâhiliye Vekâletinin cevabi yazısmda : Tahsisat bulunma
ması yüzünden istenilen nakdi yardımın belediyece yapılama
dığı.

Mevzuun; Kızılayca yapılmakta olan yardımlarm mevzu ve



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

imkânları dışında bulunması itibarı ile yardımın bu teşekkül ta
rafından da keza yapılamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre, ta
lep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 14 —

Bncüaıen kararı ve ne sebepten verildiği

886 9 . I I . 1955

14846/13847 Kâzım Çamlar.
Derokışla köyünd«>. 
Uökderp - Tokad.

(Arzuhal hulâsası : Gökderc Jan
darma Karakol Kumandan') hak
kında tahkikat ifasına dair).

Müstedi : İstidasında açıkladığı şekilde suç işlemiş olan Os
man Şimşek ve oğullarını vazifesini suiistimal etmek suretiyle 
himaye etnjjş bulunan Gökdere Jandarma Karakol Kumandanı 
hakkında gereken tahkikatın yapılmasını istemektedir.

Dâhiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen karakol 
kumandanı hakkında; tanzim olunan evrakı tahkikiye üzerine 
vilâyet idare heyeti tarafından men’i muhakeme karan verilmiş 
olduğu ve yapılan isnatların hilafı hakikat bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talebin yerine 
getirilmiş olduğu anlaşıldığından encümenimizce tâyini mua
meleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

887 9 . I I . 1955

14847/13848 Cuma Çetin ve ar.
Muratpaşa köyünde. 
Kırıkhan.

(Arzuhal hrdâsast : Koy merası 
tahsisi talebi hakkında).

Müstediler : Köyleri hayvanatının otlakiye ihtiyacını karşı
lamak üzere; köye yakın bulunan 700 dönümlük bataklık bir 
arazinin mera olarak tahsis edilmesini istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Talebin; 5618 sayılı 
Kanunun ek 3 - 5 maddeleri ve mera normu esaslarına göre in
celenerek gereken muamelenin yapılması için Hatay Valiliğine 
yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre ta
lep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

888 9 . I I . 1955



Arruhal
No.

Arnıhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

14848/13849 S ü le y m a n  T o k b ı y ı k  
v(î ar.
Kançeşmo 204. So. 
No. 3.
B ııca - İ z m i r .

16

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

( Arzuhal hıdâsast 
1/cnince e/vl erinin 
(lan .pkâyet).

: Uma lîeledi- 
ıjıkUr ilaca ğrn-

Müstediler : İzmir’in Buca nahiyesinin Samantepe mevki
inde yaptırmış oldukları 370 gecekondu binalarının; Buca 
belediyesince yıkılmasına karar verilmiş bulunduğundan şi
kâyet ve tazallümühal ederek; muavenete muhtaç kimseler 
oldukları nazan itibara alınarak mezkûr kararın ref’i esbabı
nın temin buyurulmasını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Belediye ve aske- 
riyeye ait arazi üzerinde yaptırılmış olan gecekondulann 
5431 sayılı Kanunun D fıkrası gereğince jaktırılmasına karar 
verilmiş olduğu.

Ancak mevsimin kış olması münasebeti ile henüz yıktırıl
maları cihetine gidilmemiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

889 9 . II . 1955

/l'^85.S İbrahim Erîjrin.
Ceza eviıiflc iniııklıı. 
K ars.

(Arzuhal hulâsası : Kars ('eza evi 
(lardiyan lan n ın suiisfimaJIrrin 
(Un şikâyet).

Müstedi Kars Ceza evi gardiyanlarının ve müdürünün yap
mış olduğu suiistimaleri 12 madde halinde ve hâdise zikret
mek suretiyle açıklıyarak; bu halin bir an önce önlenmesini 
istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan tahkikat 
sonunda gardiyan Abdullah’ın rüşvet aldığına dair toplanan 
delillerle birlikte, mürteşi ve raşi haklarında, keza vuku bu
lan bir kavgada tanzim olunan zabtı ve suç aletlerini müd- 
deiumuliğe teslim etmiyen ceza evi müdürü hakkında âmme dâ
vası açılmış olduğu, diğer garidiyanların suç işlediklerine 
dair delil elde edilememiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanuni icabı yapıldığı anlaşılan şikâ
yet mevzuu üzerine; encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

890 9 . II . 1965
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Arzuha 1 Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

J 4858/13854 ^Mehmet Tezcan.
Fabrika inşaat 
kını işçisi, 
llereke.

ba-

Encümcn kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Fabrikaca ve
rilen haksız cezalardan şikâyet).

Müstedi : Hereke Sümerbank Fabrikası su yollan ustası ol
duğunu ve kendisinin 6 yıldır bu müessesede hüsnüniyetle çalış
makta bulunmasına rağmen iki boru ve bir dirsek fazlasının dı- 
şan çıkarılmış olmasından dolayı nahak yere 7 gün tard, keza 
Makine Şefinin emriyle bir su kesme hâdisesinden dolayı da 3 
yevmiyesinin kesilmesi cezalarına muhatap tutulduğundan; ge
rek bu suretle ve gerekse kendisine ev verilmemesi münasebe
tiyle 6708 lira zarara duçar olduğundan şikâyet ve tazallümü 
hal ederek, bunun telâfisi esbabının temin buyurulmasını iste
mektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhin; iş
lediği suçlar ve tâyin olunan cezalar 4 madde halinde belirtil
dikten sonra işletmede de bir alacağ'inın olmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü ; Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

891 9 . I I . 1955

1485G/13857 .Jale Tunâl.
Posta Cad. No. 33. 
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Bağlanmış 
olan maaşın, şehit maaşı olarak 
tahsisi talebine dair).

Müstedi : 25 Ocak 1933 tarihinde Ayvalık’ta 45 nci Süvari 
Alayı Grup Âmiri iken şehit olan kocasından bağlanmış olan 
yetim maaşının, müteveffanın şahadet durumuna göre tebdilini 
istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Sun’u taksiri 
olmaksızın vazifesi başında ölmüş olan müteveffanın yetimleri
ne, 1683 sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre, birinci derece 
mâlûliyet maaşının % 75 i üzerinden maaş tahsis olunduğu, 927 
sayılı tefsir kararı gereğince ölümün şahadet şeklinde kabulü 
ile şehitlik muamelesi ifasına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında; encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmedi* 
ğ:ine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

892 9 . I I . 1955



^4857/13858 M e h m e t  H a y t a .
2 no i Ordu karar
gâh erlerinden. 
Konya.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

17

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Astsubay 
namzetUğine kabulü hakkında).

Mi^stedi : Erkek Sanat Enstitüsü orta kısım mezunu olduğu 
halde, Astsubay namzedi olarak kabul edilemiyeceği hakkında 
ilişik Millî Müdafaa Vekâleti emirlerini, emsallerinin ve hattâ 
daha dûn vasıfta olanların kabul edilmekte bulunması muvace
hesinde tatminkâr bulunmıyarak şikâyet etmektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 5802 sayılı Ast
subay Kanununun 3 ncü maddesiyle, Astsubay olmak için en az 
Ortaokul, Sanat Enstitüsü ve eşit okullardan mezun olmak mec
buriyeti konulmuş olduğu, bu itibarla bu okullara kabulde, umu
mi ortaokul mezunlarına hakkı ruçhan tanındığı ve müracaat 
adedinin fazla olmasına binaen ikinci derece orta uzman okul
ları meyanmda bulunan Erkek Orta Sanat Okulu mezunu olan 
müstedinin talebinin yerine getirilemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan vâki ta
lep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

893 9 . I I . 1955

W858/1385!) H a ş a n  D a ğ h .
Ĵ êvzipa-̂ a Cad. bak
kal Mehmet Türkal 
No. 23.
^onj^uldak.

(Arzuhal hulâsası : 5837 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin tef
siri hakkında).

Müstediler : Çalışmakta oldukları Holânda Liman İnşaat 
Şirketince, bu şirkette çalışan işçilerin 5837 sayılı Ücretli Hafta 
Tatili Kanunundan istifade ettirilmediklerinden bahisle; bu 
haksız muameleye mesnet gösterilen mezkûr kanunun 3 ve 10 
ncu maddelerinde yazılı açık hava ve yapıcılık kelimelerinin 
tefsir olunmasını istemektedirler.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Zikir olunan kanu
nun 10 ncu maddesi ile; 394 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile 
hafta tatili mecburiyetinden istisna edilen mesai erbabını hafta 
tatili ve genel tatil ücretlerinden istisna edilmiş bulunduğu, 
mezkûr inşaatın, kanunun 3 ncü maddesinde yazılı yapıcılık şü
mulüne giren bir iş yeri mahiyetinde olmasına binaen; bu işler
de çalışanlara hafta tatili ve genel tatil ücreti ödenmesine ka
nuni imkân bulunmadığı, ancak bu şirketin kapalı ve daimî 
mahiyetteki yerlerinde çalışanlar hakkında bu kanunun tatbik 
olunması icabedeceği neticesine varılarak keyfiyetin Zonguldak 
Çalışma Müdürlüğüne yazıldığı bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü : Encümenimizin tefsir talebinde bulun
maya yetkili olmamasına ve ihtilâfın tetkikınm kaza merciine
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

aidiyetine binaen, talep hakkında tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

894 9 . II . 1955

14860/13861 Mehmet A li Ercan.
Hacıpınaı* Malı. 
Hülnar.

(Arzuhal hulâsası : Zatî ihtiyoi 
kerestesi verilmesi hukkmdd)-

Müstedi : Tapulu arasâsi içinde bulunan ağaçlardan zatî ke
reste ihtiyacını temin etmesine müsaade edilmediğinden şikây®̂  
etmektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin kanum 
isteğinin yerine getirilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin yerine getirildiği anlaşıldığa* 
dan encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine k®' 
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

895 9 . II . 1956

14861/13862 Fahri Savaş.
Kalender (iazetosi 
sahibi eliyle. 
Çınarlık köyünde. 
Çarşamba.

(Arzuhal hulâsası : Arazi talebi'̂ ^̂  
dair).

Müstedi : 10 nüfuslu efradı ailesinin toprağa muhtaç dU' 
rumda bulunduklarını belirterek; bir an önce bu ihtiyacının ğ}' 
derilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Çinarlık köyünde; 
mevzuda gereken incelemenin yapılması için, 33 numaralı ToP' 
rak Komisyonunca 1953 programına alınmasının temini hüŜ ' 
sunun Samsun Vâliliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına 
talep hakkında encümenimizce tâ3dni muameleye mahal gÖrÜl' 
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarib*

896 9 . II . 1955

14862/13863 Ayşe Sankaya.
Cumhuriyet Mah. 
Astarlı So. No. 17. 
Çankırı.

Şehit(Arzuhal hulâsası 
tahsisi hakkında).

Müstedi : İstiklâl Harbinde şehiden vefat etmiş olan oğl"^' 
dan, sakat ve muavenete muhtaç bir durumda bulunmasına bi
naen kendisine maaş tahsisini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Oğlunun ölU' 
mü tarihinde evli olup, maaşa müstahak durumda bulunnuya*  ̂
müstediye; 1930 tarihinde dul kalmış olmakla beraber 1683 s»' 
jolı Kanunun 48 nci maddesine göre maaş bağlanmasının mi»®' 
kün bulunmadığı bildirilmektedir.



-A.rzuhal
No.

Arznıhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Gereği düşünüldü ; Mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de ; talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine ve müstedinin vazifeli kaza merciine dahi müraca
atta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

-  19 -

Eacümen karan ve ne sebepten verildiği

897 9 . I I . 1955

J *1863/13864 S e y fe t t in  Sara<r.

K ocacan ıi M ah . H a 

m am  So. N o. 23. 

B ıırh {m iy ('.

(Arzuhal hulâsdsi : Vekâlet em
rine alınması ile, buna müteferri 
h ak larını n v erilme d iğin den sik â - 
ı/et).

Müstedi : Burhaniye kazasında Maliye Tahsildarı iken zu
hur eden 14 liralık bir açık dolajnsiyle vekâlet emrine alınmış 
olduğunu ve yapılan takibat neticesinde; ilişik savcılık kara- 
riyle âdemi takip kararı verilmiş bulunduğunu belirterek; müd
deti hizmetine göre; 1777 sayılı Kanuna tevfikan verilmesi ica- 
beden açık maaşları ve harcırahı verilmediği gibi; Emekli San
dığındaki müterakim aidatının da iade ve ödenmediğinden şi
kâyet etmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan tadatta fil
hakika 14 lira 90 kuruş açığı çıktığı için işten el çektirilip 
vekâlet emrine alınmış olan mumaileyh hakkında her ne kadar 
müddeiumumilikçe âdemi takip karan verilmiş ise de; Memurin 
Muhakemat Kanununa tevfikan verilmiş olan lüzumu muhake
me karan üzerine Burhaniye Asliye Ceza Mahkemesinde mu
hakemesinin derdest bulunduğu, bu itibarla neticei muhakeme
ye kadar; 3656, 829 ve 5434 sayıh kanunların alâkalı madde
leri muvacehesinde istediği haklann yerine getirilmesine imkân 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de talep hakkında tâyini muameleye mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

898 9 . I I . 1955

6/13867 S ü le y m a n  Ü nve r. 

E s k i ö ğ re tm en . 

K a le k a p ı M a lı. 

K n r fju n lu .

(Arzuhal hulâsası : Meshuk dev- 
let hizmetine mukabil tekaüt hak
kı tanınmasına dair).

Müstedi : 1325 yılında ilkokul öğretmenliğine intisabedip 
1330 yılında Birinci Cihan Harbi münasebetiyle askere alındı
l ı  ve bu arada esarete düştüğünü ve esaret dönüşünden son
ra da kurtuluş savaşma katılıp 1339 yılında terhis edilmiş bu
lunduğunu belirterek; 15 senelik bu mesbuk hizmetine muka
bil kanuni haklannm verilmesini istemektedir.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

14868/13869 Ömer Ayan.
Gazikoyü muhtarı. 
Karaçayn* - Sivas.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstediye ait mes- 
buk öğretmenlik hizmetinin Millî Müdafaa Vekâletine bildiril
miş olduğu ve emeklilik muamelesi bu Vekâletçe takibedilmek- 
te bulunduğuna göre; muamelenin adı geçen Vekâlet emekli 
şubesi müdürlüğünden takip olunması icabettiği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce bir muamele ifasına mahal görülmediğine ve 
müstedinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

899 9 . I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Yüdız h'öyü 
ile olan hudut ihtilâflannın bî  
atı önce haUedilmosi hakkında).

Müstedi ; Yıldız köyü ile aralarında vâki hudut ihttilâfı- 
na ait tekemmül edip, bir yıldır keyfî olarak köy bürosunda 
tutulmakta olan dosyanın vukuu melhuz hâdiseleri önlemek 
üzere bir an önce Dahiliye Vekâletine gönderilmesini istemek
tedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dosya üzerinde ya
pılan tetkikat neticesinde; görülen noksanlıklar dolayısiyle 
Sivas Valiliğine iade edilen mevzuubahis dosyanın yeniden 
mahalline gönderilecek Karma Komisyon raporuna ve bu bap
ta alınacak tdare Heyeti ve Meclisi Umumi mütalâaları ile bir
likte tekrar Vekâlete geldiğinde mezkûr hudut ihtilâfının hal
li üzerinde gereken muamelenin yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine, alâka- 
hların vazifeli kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

900 9 . I I . 1955

14871/13872 Ahmet Kip.
Cumhuriyet Cad. 
No. 211 de.
S ivas .

(Arzuhal hulâsası : îş yerinin 
Kanunu şümulünden çıkarılması 
hakkında).

Müstedi : İşletmekte olduğu bakırcı dükkânında tatil dev
resi müddetince muvakkaten çalışmakta olan ufak yaştaki mek
tep çocuklarının da; kanun hilâfına mevcudiyetleri nazarı iti
bara alınmak suretiyle îş ve îşçi Sigortalan kanunlarına tâbi 
tutulmalarındaki isabetsizlikten şikâyet etmektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr iş yerinin



Arzuhal Arzuhal sahU)inin
No. adı, soyadı ve adresi
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Encümen kararı ve ne sebeplen verildiği

haiz olduğu vasıf bakımından iş mevzuatı şümulüne girmekte 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

901 9 . II . 1955

‘̂̂ 873/13874 Halil Aslan.
Çatören köyünde. 
Seyit gazi.

(Arzuhal hulâsası 
hakkında).

Kredi talebi

Müstedi : Verilmiş olan 300 lira kredi ile çift ha3rvanı teda
rik edememiş olduğtından bahisle; mezkûr meblâğın 800 liraya 
iblâğını istemektedir.

îktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Ortağı bu
lunduğu 939 numaralı Zirai Kredi Kooperatifince kendisine ve
rilen 300 lira kredİ3ri vâdesi geçtiğ;i halde hiçbir mazerete da
yanmaksızın ödememiş olan müstediye ödeme gücünün daha faz
la kredi açılmasına müsait bulunmaması ve mevzuat hükümleri 
bakımından yeniden kredi açılamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre ta
lep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

902 9 , II . 1955

Vİ387.5 Ali Dadaş.
Sinanağa Mah. Hat- 
tatağa Sü. N o. 45. 
Fatih - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : îsh'ân yardı
mı yapılması halikında).

Müstedi : Azerbaycan mültecilerinden bulunmasına binaen; 
İstanbul’da; Râmi veya Zeytinburnu’nda göçmenler için yaptı
rılmış olan evlerden bir tane de kendisine verilmesini istemek
tedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Mezkûr evler kütle 
halinde yurda gelen Bulgaristan göçmenleri için yaptınlıp, 
müstahiklerine dağıtılmış olduğundan müstedinin dileğinin ye
rine getirilemiyeceği, ancak ilerde yer ve tahsisat bakımından 
imkân husulünde bu kabîl şahısların ev ihtiyaçlarının da nazarı 
itibara alınacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

903 9 . II . 1955
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14H75/18876 A rif Koç.
Ballar So. No. 81. 
Topkapı - İstanbul.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsam : Emirerlerı 
halikındaki mevzuatm 
sı hakkında).

Müstedi : Emirerleri hakkındaki mevzuatın; bunlann ba 
husus süfli hizmetlerde kullanılmakta olması, keza tarzı istib- 
damlarının askerlik hizmeti ile kabili izah bulunmaması bakım
larından kaldırılmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr tale
bin bir kanun mevzuu olduğu ve istida da yazılı adreste bu nam
da bir kimse olmadığı bildirilmektedir. .

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâkalı 
olan talep hakkında; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci mad
desine tevfikan encümenimizce bu sıfatla bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

904 9 . II . 1955

14877/1S87H Haşan Karapınar, 
ve ar.
Bıçakçı esnafı na
mına.
Bıçakçılar içindo Xo. 
7.
S iv as.

(Arzuhal hulâsası : Bıçakçı esno- 
fımn İşçi Sigortaları Kanunu 
mulü dışında hır akıl m alan haf̂ ' 
kında).

Müstediler : İşçi Sigortaları Kanununa göre; 12 yaşında» 
büyük 4 - 9 işçi çalıştıran iş yerlerinin bu kanun şümulüne alı»' 
malan icabettiği halde, bıçakçı dükkânlarında muvakkaten ç®' 
hştırmakta oldukları 4 ilâ 9 yaşlarındaki mektep talebeleri 
mezkûr kanuni vasfı haiz bulunmamalarına rağmen işçi adde
dilmek suretiyle \m kanun şümulüne alındıklarından şikâyet 
etmektedirler.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Mahallinde yaptır»' 
lan incelemeye göre; 29 . IV . 1952 gün ve 3/14937 sayılı Ka
rarname şümulüne giren bu iş yerlerinde 7 işçinin çalıştırıldığa 
tesbit edilerek vekâletçe ittihaz olunan 22 . X . 1952 tarihli ka
ti kararla îş Kanunu şümulüne konulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediği' 
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

905 9 . II . 19ö5



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14879/18880 A h m e t Ç in .

D D Y  3. îş le tm e  m u 

v akka t a m e le le r in 

den.

Ş a r t .

(Arzuhal hulâsası : Kadrolu vazû 
fede bulunduğu zaman kesilen ai
datlarının iadesi hakkında).

Müstedi : 1940 yılından 1950 yılına kadar Devlet Demiryol
ları İdaresinde geçen kadrolu amelelik müddeti zarfında ken
disinden kesilmiş olan aidatların iadesi esbabının temin buyu- 
rulmasmı istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Demiryol
ları ve Devlet Havayolları Yardım Cemiyeti Nizamnamesinin 
32 nci maddesi: «Bu cemiyetten ayrılanlann beyan mektuplan 
iptal edilir ve idarede iken vermiş oldukları yardım aidatı iade 
edilmez» kaydını ihtiva etmekte bulunduğundan 1 . VII . 1952 
tarihinde kendi arzusu ile işini terketmiş olan müstediye; aida
tının geri verilmesine imkân görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediği
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  2â —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

906 9 . II . 1956

"^^^0/13881 M u s ta fa  S a ğ la m

ar.
Fahrik köyünden. 
Hınıs.

ve (Arzuhal hulâsası : Arazi talehi-
ne dair).

Müstediler : Toprağa muhtaç çiftçilerden olduklarını belir
terek; metrük Hazine arazilerinden bir miktar verilmesini iste
mektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin Hınıs’da 
faaliyette bulunan 59 Numaralı Toprak Komisyonuna müra
caatta bulunmaları lüzumunun Erzurum Valiliğine .yazıldığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

907 9 . II . 1955

V I 3882 ö m er ö n e r .

O r ta  M a lı. 18 So. 

N o. 2 de.

K ooarlı - A v d ın .

(Arzuhal hulâsası : Jandarma 
Kumandanbğt zamanında terfi 
bakımından mâruz bırakıldığı 
haksızlıktan şikâyet).

Müstedi : 943 sayılı Askerî Şûra Karan ve Sicil Talimatı 
gereğince yaptığı kıta stajında ve bunu mütaakıp tâyin edil
diği Çatak Jandarma Komutanlığında ve bu tarihte valilik 
emri ile Van merkezinde bulundurulduğu vakit vilâyet jan
darma ve bölge komutanlarından verilen müspet sicile rağ
men; mezkûr talimat hilâfına jandarma müfettişi tarafından
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

verilen menfi sicil dolayısiyle terfiden mahrum edilmiş btt* 
lunduğunu ve bu mevzuda açtığı dâvannın da; Askeri Tem
yiz Mahkemesince 3410 sayılı Kanuna göre sicille alâkalı bu 
lunması bakımından ve bu kanunun maksadına mugayir olft‘ 
rak reddedilmiş bulunduğundan şikâyet etmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazsında : 28 nci Tümen A8 
kerî Mahkemesince 20 gün hapse mahkûm edilmiş bulundtt 
ğundan dolayı itibari nasbi 19 Eylül 1938 olarak düzeltil®^ 
olan müstedinin; bahis mevzuu Şûra karan ve kıta stajı dolâ  
yısiyle 1944 yılı Ağustos’una bırakılan terfii için verilm^ 
icabeden müspet sicil verilmemiş olduğu için 30 . VIII . 
tarihinde terfii cihetine gidilememiş olduğu, açtığı idari da 
vanm da Askerî Temyiz Mahkemesinin 10 Ekim 1945 gü» 
2759 sayüı karan ile reddedilmiş olduğu bildirilmektedir- .  ̂

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağ 
landığı anlaşılan talep hakkında encümenimizce tâyini 
meleye mahal görülmediğine karar yerildi.

karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

908

14883/1.3884 Ali üla.s vo ar. 
Muhtar.
Kayabaşı köyündo. 
HakırkÖA" - tstaniml.

(Arzuhal hulâsası : Köylerine 
(jetirilm esi h akknıda).

Müstedi Köylerinin çekmekte olduğu su sıkıntısını beUr 
terek; hayati ehemmiyet arz eden bu ihtiyaçlarının bir ^  
önce giderilmesini istemektedirler.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Bu gibi işler 
yardım ödeneğinden İstanbul vilâyetine 400 bin lira tab®̂  
edilmiş olduğu, ancak bu tahsisatın tevziinin vilâyete ait 
lunduğu belirtilerek; mümkün olduğu takdirde bu talep 
kında da gereğinin yapılması için İstanbul valiliğine yazıldı^ 
biUirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına fiförç 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal if® 
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

909 9 . II .

14884/13885 irilıni Utku.
1 Hi asyon  C a d . Na>' 

m an  So. No. 2 /A  

K a t 1.

R sk işeh ir.

(Arzuhal hulâsası 
lebine dair).

Müstedi : 1943 yüından 1950 jolına kadar çalışmış oldu^ 
Eskişehir Tayyare Tamir Fabrikasından ihtiyarlığı sebebiy< 
çıkanimış olduğunu belirterek; ilişik olarak takdim ettiği 12 
sayılı Arzuhal Encümeni Karan ile de müeyyet bulunduğu 
re 5518 sayılı Kanuna tevfikan tazminat ödenmesini isteme 
tedir.
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A.»uhAİ
No.

ArzuhAİ Mhibiniii
adı, soyadı ve adregi

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 14 Temmuz 
1950 de yaş haddi dolayısiyle işine son verilen bu işçiye 2 Ha
ziran 1949 tarihli 5417 sayılı «İhtiyarlık Sigortası Kanunu» nun 
40 ncı maddesi gereğince 5518 sayılı t§ Kanununun 13 ncü 
maddesinde bahis mevzuu edilen tazminatın verilmemesi ica- 
bedeceği.

Mezkûr maddei kanuniye 2 Mart 1951 tarih ve 5752 sayılı 
Kanunla kaldırılmış bulunduğuna göre ancak bu tarihten son
ra yaş haddi dolayısiyle işine son verilmiş olanların bu tazmi
nattan faydalanabilecekleri bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; İhtilâfın tetkikinin kaza merciine ait 
bulunmasına ve hâdisesine maksur bulunan kararlara da ittiba 
zarureti olmamasına binaen talep hakkında encümenimizce 
bir muamele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

910 9 . I I . 1955

1488.5/] 3886 N u r e t t i n  Y u r t s e v e r .
K ı lı ç d e d e  M a l ı .  (J a r  
k arşısında ahçı t^a- 
l)an K a b a  y a n ı n d a .  
S a m s u n .

( Arzuhal 
dair).

hulâsam : î.<i talebine

Müstedi : Askerlik hizmetini deniz eri olarak ateşçilik ve 
yağcılıkta yapmış olduğunu ifade ederek; işsiz bir halde bulun
duğundan Devlet Demiryolları İdaresince durumuna uygun bir 
işe alınmasını istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstediye tş ve İş
çi Bulma Kurumu Samsun Şubesince 350 kuruş gündelikli bir 
iş temin edilmiş ise de kabul etmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

911 9 . I I . 1955

14887/1.3888 N a s u h  C a m b a z .
(jö kte p e  köyünclf 
S i v r i h i s a r .

(Arzuhal hulâsafiı 
hakkında).

iskânı talebi

Müstedi : Bulgaristan göçmenlerinden olup oturmakta ol
duğu Sivrihisar kazası Göltepe köyünde iskân edilmesini iste
mektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Mumaileyhin iskân 
mevzuatı muvacehesindeki durumunun tetkiki ile iskân hakkı
na sahip göçmenlerden olduğu tahakkuk ettiği takdirde dileği
nin yerine getirilmesi hususunun Eskişehir Valiliğine yazıldığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

talep hakkında encümenimizce bir muamele ifasına mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

912 9 . I I . 1955

14888/13889 Müfit Uslu.
Tabaklar Mah. Nal- 
çacıhasan So. No. 17. 
Üsküdar - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Mâlûliyet ma
aşı tahsisi hakkında).

Müstedi : Askerlik hizmetini ifa sırasında vukubulan mâlû- 
liyeti dolayısiyle kendisine maaş tahsis edilmesini istemekte
dir.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünün 
cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi ile tes- 
bit edilmiş olan muajryen müddet içerisinde bildirimemiş olan 
mâlûliyet iddiasının tetkikine imkân bulunmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de talep hakkında tâyini muameleye mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

913 9 . II . 1955

14890/13891 Enver Akın. 
18262/16990 Göztepe İstasyon 

430/428 Cad. 131/1.
Kadıköv - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Tekaütlük  
muamelesinin harh veya vazife 
mâlnIü olarak tadili hakkında).

Müstedi : Çanakkale Muharebesinde vukubulan kulak ân- 
zası dolayısiyle 1934 yılında tekaüde sevk edilmiş bulunduğunu» 
ancak mâlûliyetinin vukuu tarihinde ve ilk tedavi gördüğü 
hastaneden rapor almadığı için ve sadece formalite icabı olarak  
bu mâlûliyetinin kabul edilmemekte olduğunu belirterek; 75 
yaşında muhtelif harblere iştirak etmiş bir şahıs olarak dosya
sının tetkikiyle; bilâhara almış olduğu raporlara tevfikan harb 
veya vazife mâlûlü addedilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında ; 892 ve 1004 
sayılı kararlara ve 195 sayılı tefsire göre, müstedinin; ânzası- 
nın vazife esnasında ve vazifeden mümbais olduğu; vukuu tari
hinde alınmış resmî kayıt ve vesikalarla tesbit olunamadığı iÇİ® 
tekaütlüğünün derece üzerinden tadiline kanuni imkân görüle
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin daha önce; a3mı mealde vâki 
talebi üzerine; selef encümen tarafından 17 . XII . 1947 gü® 
ve 738 sayılı bir karar verilmiş ve bu kabil ihtilâfların tetk ik i

nin vazifeli kaza merciine ait bulunmasına binaen; encüm eni-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

mizce yeniden tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

- 2 1  -

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

914 9 . n  . 1955

‘̂^891/13892 Murtaza Giinüvar.
Hacı Mütaahhir 
Malı.
Kremli - Konya.

(Arzuhal hulâsası : İskân hakkı
nın verilmediğinden şikâyet).

Müstedi : 1341 senesinde yurda gelen Yunanistan muhacir
lerinden olup o tarihten beri iskân hakkının verilmediğinden 
şikâyet etmektedir.

Devlet Vekâleti cevabi yazısında : 885 sasnlı Kanunun 12 
nci maddesinde yazılı müddet içerisinde müracaat ettiğine dair 
her hangi bir kaydi resmî bulunmıyan mumaileyh hakkında is
kân bakımından yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü ; Vekâlet cevabına vel mübadil işlerinin 
4796 sa3ah Kanunla kati bir şekilde tasfiye edilmiş bulunmasına 
göre talep hakkında encümenimizce yapılacak bir muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

915 9 . n  . 1955

^2/1389.3 Bekir Erdoğan.
Çerçür köyünde 1). 
P. Ocak Ba.'jkanı. 
Torul.

(Arzuhal hulâsası : Torul kazası 
Mahkeme Başkâtibi Rahmi Ayte- 
kin’den şikâyet).

Müstedi : Rumların tehciri tarihinden beri, tasarruf etmek
te oldukları metruk arazileri üzerinde hak istihsaline çalışan 
Vakfıkebir’in Alagayur köyünden Osman ve arkadaşları tara
fından aleyhlerine açılan bir ihtiyati tedbir kararına vâki iti
razları ve infaz sırasında mezkûr şahısların himaye edildiğini 
ve ezcümle Hâkim Fahrettin Makineci’nin kendisine; «paranız 
çok ise sarf edin bakalım ne olur» dediğini, keza Başkâtip Rah
mi Ay tekin’in de siz bu dâvayı kazanamazsınız ve uğraşmayı
nız dediğini ve bu şahsın bütün muamelelerinde halka karşı hır
çın bulunduğunu ve noter sıfatiyle tanzim ettirmek istediği bir 
vekâletname için kendisini 24 saat oyaladığını belirterek; bu 
yolsuz hareketlerinden dolaja mumaileyh hakkında icabeden 
takibatta bulunulmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyet olunan başkâ
tip hakkında ihmal suçundan dolayı açılan âmme dâvasının 
beraetle neticelenip kararın katileşmiş olduğu bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü : Talep veçhile; muktazi kanuni muamele
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No. V adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

yapılmış olduğu anlaşıldığından encümenimizce yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

916 9 . II . 1955

1489.3/13894 Ali Kasım.
19 Mayıs Malı. Zor
ba So. No. 7. 
Samsun.

(ArzuhnJ hnlâmat : î ş  isteğin^ 
dair).

Müstedi : Askerlik hizmetini Demiryolu kıtasında ateşçi ola
rak ifa etmiş bulunduğundan bahsile, Demiryolları İdaresince 
mevcut münhallerden birine tâyin edilmesini istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : îş ve îşçi Bulma Ku
rumunca aranılan müstedinin gösterdiği adreste bulunmadığı 
gibi halen nerede olduğunun da bilinmediği belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

917 9 . II . 1955

14894/13895 Dursun Yazıcı ve ar.
Baştimar köyünde. 
Sürmene.

(Arzuhal hulâsası : Balık avcıUd̂  
yapUkları sahanın Hazine tarO' 
f  ından hilâf ı kanun mültezime 
rildiğinden ijikâyet).

Müstediler : Kızıl ve Yeşilırmak mansaplannda siyah hav
yar balıkçılığı ile iştigal etmekte bulunduklarını belirterek; de
niz sahası olan bu yerlerin Hâzinece; nehir ve göl telâkki olun
mak suretiyle varlıklı mültezimlere ihale olunması neticesi bu 
av mahsullerini bizzarure düşük bir fiyatla bunlara satmak ZO' 
runda bırakıldıklarından şikâyet ederek; dilediklerine satma
ları için esbannının istikmal buyurulmasmı istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Gerek Hâzinece kira
ya verilmek suretiyle idare olunan ve mahallerinde ve gereks® 
5639 sayılı Kanunun şümulü haricinde bulunan açık denizlerde 
avlanan balıkların ve bunlardan istihsal olunan havyarların 
alım ve satımı işi, kiracı veya müşterileriyle balıkçılar arasında 
halli icabeden bir mesele olup kiracı ile adamları veya istihdam 
ettiği kimseler arasındaki hukuki münasebetlere mal sahibi Hâ
zinenin hakkı taallûk etmediği için dileğin tetkikine imkân 
rülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

kında encümeninüzce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

918 9 . II . 1955

^895/13896 Kâzını Korzay. 
Tüccar.
Hopa.

(Arzuhal hulâsası : Haksız olarak 
verilen belediye cezasından ı̂ ikâ- 
yet).

Müstedi : Belediye zabıta memuru Ömer Balmumcu’nun ken
disine olan husumeti dolayısiyle, haksız yere belediye cezasına 
muhatap tutulduğundan şikâyet etmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen zabıta me
muru hakkında açılan tahkikat neticesinde idare heyetince 
men’i muhakeme karan verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

919 9 . II . 1955

^ 6 3  Çana köyünde.
Kemalpaşa - Hopa.

(Arzuhal hulâsası : Murgul îşlet- 
mesince tekrar işe alınması hak
kında).

Müstedi : Çalışmakta olduğu bakır işletmesindeki işinden çı
karılmış bulunduğundan ve tekrar işe alınması için yaptığı mü- 
tevali müracaatlarla alâkalanılmadığından şikâyet etmektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Mesaisinden mem
nun kalınmadığı için kanuni vecibeler yerine getirilmek sure
tiyle işine nihayet verilmiş olduğu anlaşılan Haşan Tatar’ın mez
kûr işletme tarafından tekrar işe alınmak istenilmediği ve bu 
durum karşısında vekâletçe yapılacak bir muamele olmdığı 
müstedinin bu mevzuda yaptığı mütaaddit müracaatlara cevap 
verilmiş olduğu gibi kendisine başka bir yerde iş temin için; îş 
ve İşçi Bulma Kurumu Umum Müdürlüğüne de yazılmış bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine ve müstedinin her hangi bir şekilde haksızlığa mâruz 
kaldığı iddiasında musir bulunduğu takdirde vazifeli kaza mer
ciine müracatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

920 9 . II . 1955
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14898/13898 Sabiha Aktaş. 
16643/15528 Vekili Abidin Aktaş.

Karapınar Malı. 
KaraisalI.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Yapılan hir 
tapu muamelesindeki bir yolsuz
luk hakkında).

Müstedi : 1947 senesinde Suriye’den Türkiye’ye iltica etmiş 
bulunan kansı Sabiha Aktaş’a babası Abdülmecit’ten intikal et
miş olan bir tarlanın yansının, 25 - 30 sene gibi uzun bir zaman 
Suriye’de kaldıklanndan KaraisalI kazasına gelip 1949 tarihin
de Türk tabiiyetine girmiş bulunan Sadi Aktaş adındaki şahıs 
tarafından ve irsen tasahup olunup hileli yollarla başkasına sa
tılmış bulunduğunu belirterek.

Gerek tabiiyet ve gerekse tapu intikal muamelelerinin Lozan 
muahedenamesi, 1312 sa3nlı Tabiiyet ve 442 sayılı Köy kanun
ları hükümlerine göre gayrikanuni olduğu kanaatinde bulun
masına binaen; ke3rfiyetin bir kere de Yüksek Riyaset maka
mınca incelenmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1325 yılında Tar
sus’ta doğup, Birinci Cihan Harbi esnasında ana ve babasının 
ölmesi üzerine Suriye’ye gidip, 1947 yılında KaraisalI’ya gelnıiŞ 
olan adı geçen Sadi Aktaş’ın; Lozan muahedesinin ve aynı ta
rihte henüz reşit bulunmaması, ana ve babasının asıl vatandaş 
olmaları itibariyle Türk tabiiyetine; yabancı bir devlet tebası 
olarak değil asıl vatandaş olarak intisabetmiş bulunduğu ve bu 
itibarla 1312 ve 442 sayılı kanunlarla bir alâkası olmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâ5rini muameleye mahal görülmediğine ve müs- 
tedinin kanuni bir hak veya menfaatine mütaallik bir cihet zu
hurunda, vazifeli kaza merciine müracaatta muhtariyetine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

921 9 . II . 195Ö

14899/13899 Muharrem Bilir. 
15285/14276 Samatya İmrahor 
16671/15556 Hacievhat Mah Eğ 

ridut So. No. 3 te. 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Açık maa§̂ '̂ 
rımn ödenmediğinden şikâye>t)-

Müstedi : Tarihten 6,5 sene önce İstanbul Belediyesine bağlı 
Hal Müdürlüğü memurlarından iken, bâzı âmirlerin şahsi men
faatine dokunduğundan dolayı barem dışında bir vazifeye almip» 
bir müddet de açığa çıkarılmış olduğundan ve bu m u a m e l e d e k *  

gayrikanunilik aşikâr bulunmasına rağmen açık m a a ş l a r ı n ı n  

ödenmediğinden şikâyet etmektedir.
Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1944 malî yılı büt

çesi ile Hal İdaresi kadrosunda bâzı değişiklik yapılmasına İn 
zum görüldüğünden 11 memur meyanmda müstedinin de 50  ̂
ra barem dâhili ücretten 60 lira barem harici ücretli kadroya 
nakledilmiş olduğu.

Görülen lüzum üzerine vazifesinden çıkarılmış olan mum»
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14 000/13900 İ b r a h i m  K a r a o v a .
C e z a  ve t e v k i f c v i
ba ş g a r d iy a n ı.
Koeaeli.

|4 825/13 82 6 H ü s e y i n  G ü l t e k i n .  
>5590/14555 A k i f  iye k ö y ü n d e .  

^58/356  A n d ı r ı n .

ileyhin bilâhara sefaletine mahal kalmamak üzere tekrar hiz
mete alındığı ve ücretli memurlardan bulunması dolayısiyle ken
disine açık maaşı itasına kanunen imkân bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kısmen kaza merciince incelenmiş ve 
kısmen de gene bu merci tarafından incelenmesi icabeden taJep 
hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

922 9 . n  . 1955

(Arzuhal hulâsası : Borçlanmaya 
dit kanuni müddetin uzatılmaju 
hakkında).

Müstedi; Ücretli memuriyetlerde geçen müddetin emeklilik 
müddetine sayılması için; 5434 sayılı Kanunun geçici 65 nci 
maddesi ile tesbit edilmiş bulunan müracaat müddetinin bir 
müddet daha uzatılması için gereken kanun teklifinde bulunul
masını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Zikrolunan maddei 
kanuniye ile tesbit edilen müddet içerisinde müracaatta bulun- 
nuyan müstedinin bu müddeti 3 ay daha uzatan 5771 sayılı Ka
nundan da faydalanmamış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilğüi 
bulunan talep hakkında encümenimizce; bu sıfatla yapılacak bir 
muamele bulunmadığına karar verüdi.

Karar No. Karar tarihi

923 9. n . 1955

(Arzuhal hulâsası : Evlerini yıkıp 
yakanlar hakkında takibat yapıl
madığından şikâyet).

Müstedi : Senelerden beri tahtı tasarrufunda bulunan iki 
evinden birinin; köy merası üzerinde inşa olunduğu iddiasiyle, 
diğerinin de keyfî olarak Köy İhtiyar Heyeti ile birlikte 28 
kişilik bir köylü grupu tarafından yıkılıp yakılmış olduğundan 
ve bu mevzuda yaptığı şnkâyetin Müddeiumumilikçe, keza 
aletderecat müracaat ettiği mafevk alâkalı makamlarca nazarı 
itibara alınmamış bulunduğundu ve 3dn bu mütecavizler tara
fından köy içerisinde efradı ailesinin hak ve hürriyetlerinin 
selbolunduğundan bahis ve şikâyet ederek, gayrimenkullerinin 
kendisine teslimini ve mütecavizler hakkında takibat ifasını ta- 
lebetmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Köy merası üzerinde 
otlak yapmak istiyen müstedinin bu tecavüzü Nahiye Müdür-
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lüğü tarafından verilen bir kararla menedilmiş bulunmasına 
rağmen buna riayet etmediğini gören İbrahim Server ve 27 ar
kadaşı tarafından bu inşaatın yıkıldığı ve müştekinin vâki mü
racaatı üzerine yapılan hazırlık tahkikatı sonunda bu kişiler hak
kında Müddeiumumilikçe; dâva ikâme olunup işbu dâvanın ha
len görülmekte bulunduğ-u, yakma hâdisesinden dolayı da kâfi 
delil bulunmadığından ademi takip kararı verilmiş olduğu, bu 
duruma nazaran cereyan eden muamelelerde usul ve kanuna 
aykırı bir cihet görülmediği için Müddeiumumi hakkında taki
bat ifasına mahal bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kısmen kaza merciince İncelenmekte 
olan ve kısmen de bu merci tarafından incelenmesi icabeden 
talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesine 
tevfikan encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

924 9 . I I . 1955

1.3740/12791 Faik Topcan. 
If594/13598 İnönü Mah. No. 45. 
14997/13996 Dursıınbey - Balık- 
15455/14428 esir.
15686/14646
14949/13948

(Arzuhal hulâsası : Askerlikteki 
er vasf 171171 bir derece terfi ettiril- 
)ncsi hakkında).

Dilekçi : Muvazzafhk askerliğini 45 nci süvari alayında 
dürüst bir surette yaparak er olarak terhis edilmiş ve demok
rasi uğrunda yüksek bir enerji ve gayret göstermek suretiyle 
tema3niz eylemiş olduğundan bahsile vatani hizmet kaydının 
bir derece terfii hususuna delâlet buyurulmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında: Ordu Eratın 
Terfileri 1059 numaralı Kanuna göre yapılmakta olup dilekçi
nin kanunda belirtilen şartları haiz olmadığından terfii yoluna 
gidilememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre ve mevcut kanun 
hükümlerine göre vâki istek nakkında encümenimizce tâjâni 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

925 9 . II . 1955

17812/16593 M. Emin Oetinor. 
20051/18696 Balkeriz Bağları 

No. 131.
Cebeci - Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Jandarmada 
geçen 77iüddetİ7iİ7i fiilî hiziTietins 
ilâvesi hakkında).

Müstedi : Ankara Emniyet kadrosunda polis memuru iken 
14 . III . 1953 tarihinde yaş haddinden dolayı emekliye çıkarıl- 
dığını ve Millî Mücadele seneleri zarfında jandarma olarak 
geçen süresinin fiilî hizmetine ilâve edilmediğini ve başkaca 
bir arkadaşına bu hakkın hükmen verilmiş olduğunu beyanla
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jandarmada geçen hizmetinin fiilî hizmetine eklenmek suretiyle 
bu hakkının verilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin 1 Teşri
nievvel 1335 tarihinde jandarmaya dühul ederek 1 Kânunuev
vel 1340 tarihinde terhis edildiği anlaşıhnış ise de mumaileyhin 
bu durumu 788 sayılı Memurin Kanununun müzeyyel maddesi 
tarifine uymadığından dileğinin yerine getirilemediği ve mu
maileyhin bu hususta Devlet Şûrasına açmış olduğu dâvasmın 
Şûrayı Devletin Beşinci Dairesinin 30 . IV . 1952 gün ve 
1302/30173 sayılı karariyle reddedilmiş olduğu ve uygulanan 
emeklilik işleminde bir yanhşhk bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre; kaza merciince 
incelenip karara bağlanmış olan bir hususla ilgili istek hak
kında encümenimİ2ce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

926 9 . n  . 1966

Çarşıkapı Karahaba 
So. No. 32/4. 
îstanbııl.

(Arzuhal hulasanı : Iktisabetmiş 
olduğu terfi halikının verilmesi 
hakkında).

Müstedi : 30 lirahk kadroda iki üst derece olan 40 lira ma
aşı almakta iken terfi ettirilmemiş ve âmirleri tarafından terfie 
lâyiık görülmüş ve takdir edilmiş bulunduğu halde emekliye 
sevk edilmiş olduğundan bahsile emekliye sevk edilmeden ön
ce iktisabetmiş olduğu 50 lira kanuni terfi hakkının verilme- • 
sini istemektedir.

D&hiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 30 li
ralık Seferberlik Memurluğu kadrosunda maaşının 29 . V . 1948 
tarihinden itibaren iki üst derece olan 40 liraya çıkarıldığı ve 
mumaileyhin emekliye sevkı tarihine tekaddüm eden zamanda 
açık 35 liralık seferberlik müdürlüğü kadrosu mevcut olmadı
ğından, üst kadronun tahsisi ve bu suretle 50 liraya terfi işle
minin tashih ve ıslahı hakkında dilekçinin Devlet Şûrasına aç
mış olduğu dâvasının da reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenerek karara bağlanmış olan bir hususla ilgili istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar Ko. Karar tarihi

927 9 . I I . 1955
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1 9 4 4 ^ / 1 8 1 1 4  A  vıı i rka d  11.
< )snıaııİH*y Ş aiı  ııiîi:uı- 
So. F o r i d i y i '  A p .
Xo. 51/3.
İstanbul.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. H(lı, soyadı ve adresi hhıcümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
I ilmesi hakkında).

İkramiye

Müstedi : Mülga Reji Şirketinde geçen dört senelik hizme
tinin emekliliğe esas hizmetleri arasında sayılmadığını, halbuki 
5434 sayılı Kanunla bu hizmetler için borçlanma hakkı tanı»' 
dığını beyanla bu hizmetinin emekliliğe esas hizmetlerine ekle
nerek emekli ayhğımn ona göre tahsisi ile emekli aylıklanm® 
farklarının ve bu suretle hizmetinin 30 yıla baliğ olacağındai' 
ikramiyesinin verilmesi hususunda bir karar verilmesini istemek
tedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Türkiye Cumhuriyet| 
Emekli Sandığı baklandaki 5434 sayılı Kanunun geçici 65 
maddesi hükmü ile her ne kadar reji idaresinde geçen hizme^ 
1er için borçlanma hakkı tanınmış ise de, maddenin borçlanabi
lecekleri gösteren (I) işaretli kısmının (a) fıkrasında (emekli, 
âdi mâlûllük ve vazife mâlûllüğü aylığı bağlanmış olanlar ha
riç) denilmek suretiyle emekli durumunda olanlar borçlanm '̂" 
nın dışında bırakılmış olduğundan sözü edilen kanunun yürür
lüğe girdiği 1 . I . 1950 tarihinde emekli durumda olan dilekçi* 
nin bu hükümden faydalanması mümkün olmadığı ve bu sebep
le mumaileyhin Reji Şirketinde geçen hizmetlerinin, de dâhile 
hesabedilmek suretiyle emekli aylığının tashihan tahsisine 
bu suretle emekli ikramiyesinin verilmesine kanunen imkân bu
lunmamakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

928 9 . I I . 1965

1 0 6 1 4 / 1 8 2 7 3  F u a t  A k v o r d i .  
HU a ^ in .^ î)  Ka.sap B p k i r  M a h .

So. 2 7 .  N o .  70 da. 
A d a n a .

( A r z n h i t !  h u l â s < ı s ı  

r i l n i ( ‘ s i  h a k k ı n d a ) .

tkramiiff

Müstedi : Toprak Ofisi Müdürlüğü barem içi memurların
dan iken teşkilâtının tahdidettiği 60 yaşı ikmal ettiğinden 
fiilî hizmetinin de 25 sene 6 ay olduğundan 1 . VIII . 1952 ta
rihinde emekliye sevk edildiğinden ve Yüksek Meclinin 
ettiği kanunla 25 sene bilfiil hizmeti olan memurların da 30 
fiili hizmeti olanlar gibi ikramiyeden istifade etmekte oldul '̂ 
lanndan ve emekliye şevkinde mezkûr kanunun 6 aylık b^ 
saman sonra kanuniyet kesbetmesi ile mağdur duruma düştu 
günden bahsile kendisinin de bu kanundan istifade ettirilı*̂ ® 
sini istemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Umum Müdürlüğü®^ 
cevabi yazısında : Müstedinin 5434 sayılı Kanunun 40 ncı 
desi mucibince yaş haddi dolayısiyle 9 . VIII . 1952 tarihin ®
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A m ı h a l  A r z u h a l  salnbiniıı

Encümen kararı ve ne sebepten \erildi^i

'>•‘ '74:5 îsınnil H a k k ı  T i i z -

T n r f i u t  ı-f'is .M;ılı. 
IV-imyol ^'r'(ıi So. 
X < ) .  K .

Ankar;!.

emekliye ayrılmış olup bu tarihte 6122 sayılı Kanunun meri
yette olmadığından mumaileyhin talebettiği emekli ikramiyesi
nin verilmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünün 
yukarıya alınan cevabına ve mevcut kanun hükümlerine çöre 
vâki istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

929 9 . I I . 1955

İ0 «0 .5/ I84 fil Ziv(M‘ r i ı ıta ş .
O a rş ık a p ı  (i a ra ıiti  
Fîankası y a n ı  K a r a -  
haba So. N o .  
İstan b ul.

( \rzııli(tl Inılılsfisı : Mnlfılijffi )>uı- 
ıisı h(if~/lfi)nu(fsı hakknıdn).

Müstedi : Irak cephesinde başından yaralanması üzerine 
barapor şubelerde istihdam edildiğini, halen ihtiyar ve hiçbir 
iş göremez bir halde bulunup bir ekmek parasına ihtiytcı ol
duğunu Hindi Çini’de esir kaldığını, Millî Mücadeleye iştirak 
ettiğini beyanla aldığı raporlara göre mâlûliyet maaşının bağ
lanmasına karar verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Mâlûliyet id
diasında bulunan müstedi yedek piyade üsteğmenin Deniz Has
tanesinden aldığı l Nisan 1953 tarih ve 225 sayılı raporu Er
kânı Harbiyei Umumiye Sağlık Dairesi Başkanlığınca incelen
miş olup yaralanma ile ilgili ânzası 325 tarihli Kanun ile 551 
sayılı Kanunun emraz cetveline giremez şeklinde tasdik edil
miş olduğundan mumaileyhe mâlûliyet maaşı bağlanmasına ka
nuni imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına, di
lekçi iddiasında ısrar ettiği takdirde kaza merciine müracaatta 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

930 9 . I I .1955

< Ars)ihııl htıhhuısı : m<ı<ı-
: : n ı ı n  H O  l i r a  a s l i  m c d s ı  ü z e r i n d e n  

h  ( s i t h <  ( I H t n (  s i  h a L  h ı n ^ d ) .

Müstedi : 60 yaşına girdiği tarih emekliliğe esas tutularak 
60 yaşından sonraki hizmetlerinin de hizmeti müteehire hesap 
edilmiş olduğundan ve 1 Mayıs 1947 tarihine kadar bilâfasıla 
hizmette bulunup son maaşını da 80 lira asli maaş üzerinden 
aldığından, 5434 sayılı Emekli Kanununun 41 nci maddesine 
tevfikan emekli maaşının da son aldığı maaştan hesap edilmesi 
icabedeceğinden ve emekli maaşının hesabında bir sehiv yapıl
dığından bahsile emekli maaşının hangi asli maaş üzerinden 
tahsis edilmesinin incelenerek tâyin buyurulmasını istemektedir.
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Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında: MüstediniB
3 ncü sınıf hesap memuru iken 3360 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin (A) fıkrasına tevfikan 14 Temmuz 1942 tarihinde 
emekliye ayrılmış fakat vazifesine nihayet verilmiyerek öde
vinde rütbesi ve aylığı ile mütekaiden istihdamı vekâletçe teö- 
sibedilmiş ve 30 . VIII . 1945 tarihinde, 2 nci sınıf hesap me
murluğuna yükselmiş ve emekli olarak istihdam edildiği vazi
fede tekaüde ircaı onanmış ve 30 . IV . 1947 tarihinde ilişip 
kesilmiş ve 2 nci sınıf üzerinden 1683 sayılı Kanun gereğince 
hizmeti ahire zammı verilmiş ve 5434 sayılı Kanun hükümlerine 
göre de maaşı yükseltilmiş ve yapılan bu muamelelerin doğru
luğu Divanı Muhasebatça kabul edilmiş ve mumaileyhin istih
dam edildiği zamanla emekliye ayrılmadan evvel geçen hizmet
lerinin birleştirilerek yedekte yükseldiği, 2 nci sınıf üzerinden 
emekli maaşı bağlanmasına imkân görülememiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait odu- 
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

931 9 . II . 1955

_’ lG0G/200! )( i  J\lelıni('t Ozyel j^in.  
12H0/122H O r m a n  Rol » e  S( ' f i  

A z m i  B o z k u r t  (‘ \in- 
de.
Iskendf ' run.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  t s t i k i n l  

h i n d e  g e ç e n  h i z m e t i n i n  f i i l î  h i z 

m e t i n e  H â r e s i  h a k k ı n d a ) .

Müstedi : Gönüllü olarak İstiklâl mücadelesine iştirak 
ettiğini ve kıta başında çalıştığım ve Yozgad isyanına bilfÜ̂  
iştirak edip bundan dolayı İstiklâl madalyası aldığı halde 
isyan hâdisesinin bastırılmasında geçen hizmet m üddetinin  

memuriyette geçen fiilî hizmetine sayılmadığından bahisle bU 
müddetin fiilî hizmetine ilâve edilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin ibra* 
ettiği istiklâl madalyasına ait vesikada hangi orduya, hanfifi 
tarihte dâhil olduğu ve hangi tarihte de terhis olunduğu^® 
dair kayit bulunmadığı gibi buna mütaallik aynca bir vesü^ 
da ibraz edemediğinden mumaileyhin dileğinin yerine getin' 
meşine kanuni imkân görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait o- 
duğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye 
hal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

932 9 . n



37
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

‘-^1648/2012!) Mahmut Misk.
Mermerli Malı. 
So. No. 5S. 

A(laıı;ı.

( A r z u h a l  h u l â s d s ı  :  H â z i n e y e  a i i  

I n u a l a r d a i ı  h i n s i n i n  i ' c r i l v u s i

h n ' , ! : n ı < ! a ) .

Müstedi : Millî Mücadelede gönüllü olarak bilfiil hizmet 
ettiğini ve devletten hiçbir yardım görmediğini ve halen 
hasta olduğunu ve maişetini temin edecek hiçbir geliri bu
lunmadığını beyanla bu müşkil durumdan kurtarılması için 
Hâzineye ait binalardan birinin kendisine tahsis edilmesini 
istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Millî 
Mücadeledeki hizmetlerinden dolayı kendisine nakdi veya 
ayni yardım yapılmasını gerektiren hususi bir kanun mevcut 
olmadığına ve umumi hükümlere göre de talebinin tervici 
mümkün bulunmadığına binaen bu hususta her hangi bir mu
amele ifasına imkân olmadığı bildirilmektedir.

(îereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili olan istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi. Karar No. Karar tarihi

933 9 . II . 1955

^İG58/20144 Bilâl Soiııoğlıı. 
Avukat.
Pahrij^e Noyan 
kili.
Köklü Han. 
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Vazife mâlûl- 
lüğn esası üzerinden yetim ayhğı. 

ve- hağhnıması hakkında).

Dilekçi : Müekkilesi Fahriye Noyan’ın eşi Kara Kuvvetleri 
Kumandanı Orgeneral Kurtcebe Noyan, teftiş dönüşünde yor
gunluk ve ruhi taharrüş neticesi (Kroner Spazmı) geçirmiş ve bu 
yüzden 7. V. 1951 tarihinde vefat etmiş olduğu halde yetimlerine 
âdi malûliyet esası üzeriden mẑ aş tahsis edildiğini ve her ne ka
dar bu baptaki muamele aleyhine 3410 sayılı Kanuna tevfikan 
Askerî Temyiz Mahkemesine müracaatla mezkûr maaşın vazife 
malûliyeti esasına binaen tadili talep ve dâva edilmiş ise de bu 
mahkemenin dâva dosyasını 2. IV. 1953 tarihli bir kararla Dev
let Şûrasına tevdi ettiğini ve Şûranın 5 nci Dairesince de, kendi 
kanununa tevfikan açılmış bir dâva mevcut olmadığı ileri sürü
lerek ve 6142 sayılı Kanun hükmü de nazara alınmıyarak mez
kûr dosyanın hıfzına 27. II. 1954 tarihinde karar verildiğini ve 
bu hususta artık adlî ve idari kaza mercilerine müracaat imkâ
nı kalmadığından keyfiyetin Büyük Millet Meclisine arzına mec
buriyet hâsıl olduğunu beyanla, dâva dosyasının Devlet Şûra
sından getirilerek incelenmesini ve müekkilesinin eşi Orgene
ralin ölümünü intaceden hastalığın vazifeden mütevellit olması 
hasebiyle Emekli Sadığınca âdi malûllük esası üzerinden yapı
lan muamelenin iptaliyle müteveffanın yetimlerine’ vazife ma
lûllüğü esası üzerinden aylık bağlanmasına karar verilmesini is
temektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında ; Merhum Or
generali evinde tedavi eden doktorlar tarafından verilip ölümü
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Reis 
Konya 

,1. Fahri Ağaoğlu

intaceden hastalığın vazifeden mütevellit olduğunu belirten 
raporla bu husustaki tutanağın Emekli Sandığına gönderildiği 
ve tahsis muamelesinin 5434 sayılı Kanun mucibince bu Sandık
ça yapılmış bulunduğu bildirilmektedir.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden alınan cevapta da : 
Merhum Orgeneralin sureti vefatını mübeyyin raporun Sandık 
Sağlık Kurulunca tetkik edilerek, ölümü intaceden hastalığın 
bünyevi olup tam mânasiyle vazifeden doğma bulunmadığına ve 
malûliyetin adi olduğuna karar verildiği ve bunun üzerine mü
teveffanın yetimlerine (560) lira aylık bağ-lanarak keyfiyetin 
İdare Meclisince de tasvip olunduğu ve her ne kadar alâkalılar 
5434 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi mucibince bu hususta Ma
liye Vekâletine itirazda bulunmuşlar ise de Vekâletin bu itirazı 
varit görmiyerek Sandık muamelesini tasdik eylediği ve muah- 
haren Askerî Temyiz Mahkemesinde aynı muameleye raci ola
rak ikame edilen dâvanın da bu mahkemece vazifesizlik nokta
sından ret edilmiş bulunduğu ve dâva dosyasının Devlet Şûrası 
5 nci Dairesine tevdiinden sonra da mezkûr dairece, Şûra Ka
nununa tevfikan açılmış bir dâva mevcut olmadığı bey aniyle 
zikredilen dosyanın hıfzına karar verildiği ve buna nazaran 
usul bakımından tetkik kabiliyeti kalmıyan dâvaya sukut etmiş 
nazariyle bakılması lâzımgeleceği ifade edilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle kaza merciince ince
lenmesi lâzımgelen bir hususla ilgili talep hakkında encümeni- 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına; Reis A. Fahri Ağa
oğlu’nun, bahis mevzuu Emekli Sandığı muamelesinde esasen 
hiçbir veçhile kanuna muhalefet bulunmadığı yolunda bir mü
talâa dahi dermeyan etmiş olduğunun işbu metne ilâvesi sure
tiyle ve ittifakla İcarar verildi. Karar No. Karar tarihi

934 9 . I I . 1955

M. iM. 
Bingöl 

Necati Arat

Kâtip 
Elâzığ 

Sdnhntfi)! T o k c r

Afyon K. 
S’t/A-ı Koral tav

Çorum 
f/iisf t/in Ortakmoğlu

Edirne 
(■emal Köprülü

Edirne 
Haşan Makaudoğlu

Erzincan 
T e , v f i k  Ş e n n c a k

Malatya 
Abdullah Koroğlu

Mardin 
Hahaettin Erdem

Mardin 
Heşii Kemal Timuroğlu

( Arzuhal Sayısı : 96 )

T. B. M. M. Matbaan
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H A F T A L I K  K A R A R  C E T V E L İ
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-Arzu hal A r z u h a l  .saliibinın 
a dı,  so^^adı ve adresi E ı ı c ü ı n c n  k a r a r ı  vc ne scboplen v e r i ld iğ i

^ “ / İ J 2 8 1  R a m a z a n  M e e it.
»Selinıij'c k ö y ü n d o ıı .  
Z a r a .

(Arzuhal hulâsası : Zara hazası
nın Sclhniye köyü muhtar ve hal
kından şikâyet).

Müstedi : Zara Kazasının Selimiye Köyü Muhtarının başı
na topladığı kimselerle birlikte hürriyetini tahdit, mesken ma
suniyetini ihlâl, mal ve cana tecavüz etmek g-ibi kanunen cezayı 
müstelzim fiil ve hareketlere tasaddi etmiş olduğundan ve saire- 
den bahsile, bu hallerin önlenmesini ve kanuni iktizasının da ya
pılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin bir he
yete tahkik ettirilen şikâyetinin yalnız, yaralamaktan ve tatili 
uzva sebebiyet vermekten sanık ve mevkuf iki oğlunu kurtar
mak için dâvac’.lan ve şahit köylüleri yıldırmak maksadına müs
tenit olduğunun anlaşıldığı ve bahsettiği hususların vârit ol
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin köy muhtarı ile diğer şahıs
lara matuf iddia ve beyanı adlî mercilerin tetkik edeceği husus
lardan olmasına ve Vekâlet cevabına göre bu bapta encümeni- 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

935 16 . I I . 1955

I320r,
'/ 1 2 3 0 2  î l c h n ı o t  K a y a b a ş ı  

VC ar.
Te kel B a ş m ü d ü r l ü 
ğü odacı ve l)ek^;i- 
lori.
Kskifjehir.

(Arzuhal hulâsaları : Memurlara 
tanınan haklardan istifade ettiril
meleri hakkında).

Müstediler : L. cetveli kadrosundaki hizmetlilerin de me
murlara tanınan haklardan istifade ettirilmelerini istemektedir
ler.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Ayrı 
bir statüye tâbi olan çeşitli hizmetlilerin memurlara tanınan hak 
ve menfaatlerden aynı derecede istifade ettirilmelerinin müm
kün V8 caiz olmadığı bildirilmektedir.
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve mevcut kanun hü
kümlerine g-öre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

936 16 . I I . 1955

:52()()/r2:50;{ R<'SUİ K ılu ıaslau .
S a r ih a ı ı ı /a  kiiyiindı*. 
S o r ü r ı m .

(ArzuJuıl huühdsı : (lörmcnJei''’ 
(Inğıfıhttt ardzi fuıkkrndo).

Müstedi : Yıllardan beri işgalinde bulundurduğu tapulu ve 
tapusuz yerlerin ahiren göçmenlere verildiğinden bahsile, gere
ğinin yapılmasını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Göçmenlere verilen arazinin 
Hâzineye ait olduğu ve kimsenin tapulu yerinin göçmenlere ve
rilmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alınan Başvekâlet cevabına 
göre bu bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal bulun
madığına ve müstedinin talep ve iddiasında ısrar ettiği takdirde 
usulen kaza merciine müracaatta muhtariyetine ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

937 16 . I I . 1955

3 2 1 0 /1 2 3 0 6  S a l ih  A k  vo aı-,
B cro ko tli  kr)yüıi(l(>n. 
B a i K İ ı n n a .

(Arzuhal hulâsas) : Arazi veril
mesi luıliknıda).

Müstediler : 28 sene evvel mübadil olarak yurda geldikleri' 
ni ve iskânları için Bandırma îskân İdaresine müracaat etmiş
lerse de şimdiye kadar iskân edilmediklerini beynala, kendi
lerine arazi verilmesini istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin yurda 
geldikleri tarihte mer’i 885 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle 
muvakkat maddesine nazaran müddeti içinde iskânını istiyen 
ve muhtaç bir durumda bulunan muhacirlere ikametleri için 
ev, çiftçi olanlara arazi, sanat sahibi olanlara da dükkân ve
rilmesi icabetmekte olduğu cihetle müstedilere de iskân şart
larını haiz bulundukları takdirde bu kanun hükümlerinin tat
biki lüzumunun alâkalı valiliğe yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedi- 
lerin, icabında kaza merciine de müracaat edebileceklerine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

938 16 . I I . 1955
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(Arzuhal hulâsası 
amelesi hakkrnda).

istimlâk mu-

Müstedi : Millî Müdafaa ihtiyacı için istimlâk edilen arazi
sinin kamulaştırma bedeli verilmediği gibi vâki müracaatını 
da «ferağı yapınız, parayı verelim» şeklinde cevap aldığını, 
halbuki Devlet Demiryolları İdaresi tarafından yapılan istim
lâklerin bedeli hiçbir müşkülâta meydan verilmeden ödenmiş 
ve ödenmekte bulunmuş olduğunu beyanla, Millî Müdafaa ih
tiyaçlarından dolayı yapılan istimlâk bedellerinin de kolay
lıkla ödenmesi esbabını temin edecek bir kanun çıkarılmasını 
istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mev
zuu arazinin muhtelif şahıslara ait bulunmasından dolayı bir 
haritasının tanzimine lüzum hâsıl ohnuş ve bu hususta mahallî 
tapu dairesiyle bölge kumo.ndanlığına gereken talimat veril
miş bulunduğundan haritanın hazırlanmasından sonra istihkak 
sahiplerine paralarının verileceği ve kanunda değişiklik yapıl
ması hakkmdaki dilek hakkında da bir şey söylenemiyeceği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstimlâke mütaallik mevzuatta değişik
lik yapılması hakkmdaki istek yeni bir kanun teklifi mevzuu 
ile ilgili bulunmasına ve diğer hususa ait vekâlet cevabına göre 
bu bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

939 16 . I I . 1955

13212
'-30 8  Mustafa vv Km iıu ' 

V ıld ın ı ı ı .
Dcliktaş köyı'mdcn. 
l\anf>al - Si\ as.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  A y h k  h a i / l a n -  

ı n a s ı ,  f i i t i i ) !  i k r a m i y e s i  v e r i l m e s i  

h a k k ı n d a ) .

Müstediler : Er İzzet Yıldırım’ın yetimleri olduklarını be
yanla, kendilerine tekrar maaş bağlanmasını ve tütün ikrami
yesi verilmesini istemektedirler.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilere 
babalan Er İzzet’ten bağlanan yetim maaşının on seneliği bir
den verilmek suretiyle bunların hazine ile olan alâkalarının ke
sildiği ve tütün ikramiyesi ancak şehit yetimlerine verilmekte 
olup ölü İzzet’in şehit olmaması hasebiyle yetimlerine bu ikra
miyenin verilmesine kanunen imkân görülemediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Müstedilerden Emine’nin 6216 sayılı 
Kanunun şümulüne dâhil kız çocuklardan olduğu takdirde ken
disine iadeten tahsis yapılması hakkında mahallî mâliyesine mü
racaatı lâzım geleceğine ve erkek evlâtlara on seneliği defaten 
verilmiş olan yetim maaşlarının bu müddetin hitamında tekrar
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tahsis edilebilmesi yeni bir kanım teklifi mevzuu ile ilgili olma
sına ve diğer cihete mütaallik vekâlet cevabına göre vâki talep 
b.u,klanda encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

940 16 . I I . 1955

Alınıot Papak. 

Kahram an Malı. Xo. 
170.

Afyon.

O m cr Türh'çe-( A r z u h n J  l ı n i â s ' a s ı  

■'̂ iz hakkında).

Müstedi : Afyon’da kahvecilik yajjan Ömer Türkçesiz’- 
in kızlarına musallat olarak bunları fena yola sevketmek istedi
ği gibi geceleri de müsellâh bir surette evinin etrafında dolaşa
rak kendilerini huzursuz kıldığından bahsile, bu hallerin önlen
mesini ve adı geçen hakkında gereken kanuni muamelenin ya
pılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müfjtedinin dört kı
zından evli bulunan yirmi yaşındaki Zehra’nın kahveci Ömer 
Tiirkçesiz tarafından iğfal, edilerek zina maksadiyle kahvesine 
götüriıldüğü kocası Abdullah’ın vâla şikâyetinden anlaşılmil 
ve adı gecen Ömer’in meshuden yakalanarak adalete teslim edil
miş olduğu ve geceleri tabanca ve bıçkala dolaşarak tehditte bu
lunduğuna ve müstödinin diğer kmarına da tasallûdettiğine 
dair bir delil ve malûmat elde edilmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Adlî mercie intikal etmiş olan bir hu
susla ilgili istek ve şikâyet hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

941 16 . I I . 1955

13:^15/12310 S ıtk ı Atay.

M ü ftü  :\Iah. 

Şebinkarahisar.

(A rzu h a l hulâsası : Saiıı^ hedeli- 
nin verilm esi h akkınd a).

Müstedi : Şebinkarahisar’daki (Eektaş Rüştü) vakfına ait 
gayrimenkullerin satış bedelinin vakıfın evlâdına verilmesini 
i-stemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : 2762 sayılı Vakıflar Kanu
nunun 12 ve 13 ncü maddelerinin açık hükümleri karşısında, 
Vakıf Paralar Müdürlüğünde nemalandırılmakta olan satış be
dellerinin vâkıfın evlâtlarına dağıtılmasına imkân bulunmadığı 

, ve satış işinde de her hangi bir yolsuzluk görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetldkı kaza merciine ait oldu-
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ğundan bu hususta cucümenimizce muamele tâyinine mahal bu
lunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

942 16 . I I . 1955

^'^218/12313 Hatice Boncor.
Validecamii So. Fo- 
rahpalas A]). No. 
34/2.
Aksaray - islanbul.

(A rzuhal hulâsası Polisten  şikâ-

Müstedi : Oğlu Hayati Sencer’in bir aydan beri polis birin
ci şubede mevkuf tutulmakta ve doğülüp işkenceye mâruz bıra
kılmakta olduğunu beyanla, bu hallerin önlenmesini ve netice
nin de tarafına bildirilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Komünist Partisi
ne intisabetmek ve bu partmin idarecileri arasında yer almak 
suçundan Ankara Garnizon Komutanlığı Adli Yargıçlığmca tev
kif edilen Hayati Sencer’in muvakkaten tevkifhane ittihaz edi
len emniyet müdürlüğündeki mahalde bir müddet kalmış ise 
de sonradan askerî ceza evine nakledildiği vc bu itibarla adı 
geeçnin ve emsalinin ercniyet birinci şube ile bir alâkaları kal
mamış olduğu, dayak ve işkence iddialarının asılsız bulunduğu 
bildirillnektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

943 16. I I . 1955

13219/12; Mohınot Naci Er- 
düiımez.
Nevluıhar Malı. To})- 

Eıninl)oy So. No.
2/ 2.
Samatya - İstanbul.

(A rzuhal hulâsası 
rilmesi hakkında).

Tazminat ve-

Müstedi : Oğlu Hava Üstteğmeni Muzaffer Erdönmoz’in 
Kore’de şehit düştüğünden bahsile, Türk Hava Kurumunca 

mirasçılara verilmesi lâzımgelen 2 500 lira tazminatın itası hu
susunun sağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Türk Hava 
Kurumunun, muaddel tüzük hükümlerine göre bu parayı öde
mesine imkân olmadığı, ancak Hava Kuvvetleri Genel Komu
tanlığı Yardım Sandığından sağlanan 2 500 liranm 10 . IV . 1952 
tarihinde Balıkesir’deki Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrine 
Ziraat Bankasına yatırıldığı ve bu komutanlığın mezkûr 2 500 
lirayı kanuni varislere ödiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin Büyük Millet Meclisine vâki 
müracaatından sonra, yani 10. IV . 1952 tarihinde Genel Ko
mutanlık tarafından matlûp 2 500 liranın şehidin vârislerine 
ödenmsk üzere Balıkesir’deki Hava Kuvvetleri Komutanlığına 
gönderildiği vekâlet cevabmdan anlaşılmasına ve bu suretle 
istek yerine getirilmiş olmasma gttre vâki talep hakkında en-
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cümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

944 16. I I . 1955

13220/12315 :\Iahmnt Erol.
DDY kilomoti'c' 275 
civarındaki takını 
barakası aıııelosin- 
doıı 10214.

(A rzuhal Imlmaaı : D unm und  
mjçfim Jnr vazifeye tâyini 
da).

Müstedi : Devlet Demiryolları İdaresinde müstahdem bu
lunduğu sırada Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle köyüo® 
giderken yolda trenden düşerek sağ ayağının sakatlandığı!^ 
ve neticede bu ayağı kesilmiş ve halen takma bacakla D gmpu- 
na dâhil hizmetlerden birini görebilecek bir durum iktisabetıni§ 
bulunduğunu beyanla, bu hizmetlerden birine tâyinini istemek
tedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin va®' 
feli bulunmadığı bir zamanda ve iş yeri haricinde kendi hatası 
yüzünden mâlûl kalmış olmasına binaen tşçi Sigortalan idare
since kendisine yardım yapılamadığı ve sağlık kurulunca icr* 
kılınan muayenesi sonunda verilen rapora nazaran da idarede 
her hangi bir vazifede istihdamına imkân görülemediği bildiril' 
inektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bU 
bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal o l m a d ı ğ ı n a  ve 
müstedinin talebinde ısrar ettiği takdirde usulen kaza merciio® 
müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

945 16 . I I . 1955

13221/12'*^ M u s ta fy  (İiu‘ov vo 

I). W B aşkan ı.

R î î y i l f  i

(Arzuhal hulâsası : Baziki nah* 
yesi Müdürü Sami Olfulu hakk‘i‘1'̂ 
da).

Müstediler : Bozova kazasına bağlı Baziki nahiyesi Müdürü 
Sami Oltulu’nun temiz, namuskâr, vazifeşinas ve her h u s u s t a  

meziyet ve haslet sahibi bir memur olduğunu, her ne kadar bâ ı̂ 
şahısların birtakım iftiralarına mâruz kalmış ise de kendisini bj* 
iftiralardan tenzih eder olduklarını beyanla, durumunun tablo 
edilerek neticesine göre hakkında muamele ifasını i s t e m e k t e d i r  

1er.
Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen 

müdürünün izinsiz ve kanunsuz piyango tertibetmek ve 
odasına ait radyoyu ucuz fiyatla alıp yüksek bedelle piyangoya-

• ithal eylemek maddelerinden dolayı lüzumu muhakemesine  ̂
rar verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstidada adı geçen nahiye müdürü
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durumu vilâyet idare kurulunca tahkik edilerek hakkında iki 
maddeden dolayı lüzumu muhakeme kararı verilmiş olmasına 
göre bu bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

946 16 . I I . 1955

14303/13321 Osman l<]litok ve ar. 
Dr. Uil'at Osman 
iMah. (Jö(;men So. 
No. 14.
Kdirne.

(Arzuhal hulâsası : Türk - Bul- 
<f<ır hududu hakkında).

Müstediler : Bulgaristan’daki akraba ve yakınlannın ana
yurda gelebilmelerini temin için, hududun bir an evvel açılma
sını istemektedirler.

Hariciye Vekâletinin cevabi yazısında : Bâzı eşhasın memle
ketimize sokulmıyacağının vâdedilmesi halinde hududun muka
vele gereğince hemen açılacağının Bulgar Hükümetine bildiril
diği ve fakat bu‘bapta henüz bir cevap alınamadığı beyan olun
maktadır.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve şimdiki duruma na
zaran vâki istek haklanda encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

947 16 . I I . 1955

Fadıl Erkan.
8inan Krihvc'si Yoııi- 
mah.
Nazilli.

(A rzuhal hulâsası : Ortaokul ma
tematik im tihanı hakkında).

Müstedi : 1952 yılında yapılan ortaokul yazılı matematik 
imtihanı suallerinden birindeki rakam hatası yüzünden mağ
dur edildiğini beyanla, bunun telâfisi hususunun sağlanmasını 
istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : 5 Haziran 1952 tari
hinde yapılan matematik imtihanında, bu imtihanın baskı ha
tası yüzünden muhtelif şekillerde icra edilmiş olmasından do
layı mağdur duruma düşmüş bulunanların aynı dersten tekrar 
imtihana tâbi tutulmaları lüzumunun alâkalılara tebliğ edildi
ği, dolayısiyle müstedi Fazıl Erkan’ın isteğinin de yerine gel
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

948 16 . I I . 1955
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14363/13376 Sabri Çakır.
Saatf'i Ahmet 
diner yanında. 
Of.

Av-

Eneümen kararı ve no sebepten verildiği

(A rzuhal hulâsası : B ir iş tenlin'  ̂
hakkında).

Müstedi : Evvelce Ereğli kömürleri işletmesinde muhtelif 
vazifelerde çalıştığını beyanla, kendisine bir iş teminini iste
mektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin vâki 
isteğinin yerine getirilmesi imkânlarının araştırılarak neticesi
nin bildirilmesi lüzumunun Vekâlete bağlı umum müdürlüklere 
tebliğ edildiği ifade olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta enciı- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi*

Karar No. Karar tariUj

949 16 . I I . 1955

14402/13414 Şevki Köseoğlu.
Karaağaç kurumlan 
mezbaha soğuk hava 
mahzen işçilerinden. 
İstanbul.

(A rzuhal hulâsası : Karaağaç 
rumları mezbaha soğuk hava 
zenJcri işçileri hakkında).

Müstedi : Karaağaç kurumlan mezbaha soğukhava mahze®' 
lerinde çalışan işçilerin almakta oldukları ücretin çok az olıö^^ 
sebebiyle artırılması lâzımgeleceğini, bu müessesede İş KanUfl'* 
ile İşçi Sigortaları hakkındaki kanun tatbilî edilmemekte old "̂ 
ğundan mezkûr kanunların da uygulanması icabedeceğini, 
uunen günde altı saat çalışmaları gerekirken 8 ve bâzan da 
saat mesaiye tâbi tutuldukları cihetle bunun da, yani caliŞ®̂  ̂
saatinin de azaltılması zaruri bulunduğunu beyanla, keyfiye^^ 
tahkik ettirilerek iktizasının ifasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Soğukhava depo^ '̂ 
rında çalışan işçilerin günde 8 saat mesaiye tâbi tutulmuş oim® 
larında her hangi bir sıhhî mahzurun tesbit edilemediği, 
damanda çalışma saatinin günde 6 saate indirilmesinde de 
nuni bir mecburiyet görülemediği ve mezkûr depoda çalışaî ^̂  
rın ayda 175 lira ücret almalrta oldukları cihetle, diğer işçü®̂ ® 
nazaran daha fazla kazanç sağladıkirı gibi kendilerine  ̂
leri icabı gereken elbise ve sair eşyanın verilmekte olduğ'U  ̂
bunların İşçi Sigortaları Hastanesinden faydalandıkları ve 
dükleri hizmet ve bulundukları yer itibariyle haklarında  
Sigortaları Kanununun tatbikine imkân bulunmadığı ve 
tedi Şevki’nin tesbit edilen bir hâdise münasebetiyle 
devamı müessesece mahzurlu görülerek vazifesine son veri » 
ve bundan mütevellit dâvanın da devam etmekte olduğ-u bil ı 
mektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin şikâyetine mevzu ittihaz et'



Arzuhal
No.

Arzuhal saiiibinin
adı. sovadı ve adresi

9 —

KîU’ümeıı karan ve ııe sebepten verildiği

tiği hitsuslara taallûk eden Vekâlet cevabına göre bu bapta en- 
ciiınenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

950 16 . I I . 1955

U40;)/1.34I7 Fikreni Kr^iinün. 
-0452/lç)or)î) (iünırük Basmücbir-

luf^u memuru. 
S. 158f).
İzmir.

(A rzuhal Juılâsa.n : Bir üst dcre- 
c c  m a a s î  hakhıuda).

Müstcdi : Yüksek Ekonomi V8 Ticaret Okulunu memuriyette 
iken ikmal ettiğinden bahsile, kendisine bir üst derece m?.aşiinn 
müktesep hak olarak verilmesini istemektedir.

Gümrük ve inhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : 3353 
sayılı Barem Kanununda memurların Devlet memuriyetine ilk 
girişlerinde alabilecekleri aylık dereceleri gösterilmiş olup me
mur iken yükbok tahsil yapanlara bir üst derece aylık verilece
ğine dair bir hüküm mevcut olmadığı ve dilekçe sahibi; üç se
nelik yüksek okul mezunlan için zikri geçen Barem Kanununda 
tesbit edilen ilk derecesinin üstünde bir maaşı esasen almakta 
bulunduğuna göre otuz beş lirada müddetini doldurmadıkça ye
niden terfi ettirilmesine kanunen imkân bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına ve müstedinin talebinde ısrar ettiği takdirde usulen kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

951 16. I I . 1955

‘̂ ‘̂107/13418 I\Iolek Çakır.
Yukarı Salet köyün
de.
Kars.

(Arzuhal hulâsası 
hakkmda).

Ev enkazı

Dilekçi : Babasından kendisine intikal eden altı odalı evin 
yıktırılarak enkazının satılmasına Orman İdaresince mümanaat 
edilmekte olduğundan bahsile, hedim ve satışa müsaade edil
mesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu evin 
nezaret altında yıktırılarak enkazının satılmasına müsaade olun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş O'iduğ-undan bu hususta encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

952 16 . I I . 1955
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1 4 4 1 4 /1 3 4 2 5  M u s t a fa  Tk'i-ke.
K ir ın ast i  ı\rah. A k -  
s n n k l ı  So .  N o .  4.
A li  Çatırdaj? oliyl(>. 
I’’atilı - ls fnnl) iı l .

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hvlâsasi : Isk(hı yarâi'tm 
hakkında).

Müstedi : Kırım Türklerinden ve mültecilerinden olduğunu 
beyanla, iskân yardımlarından 2510 sayılı Kanun hükümleri da
iresinde faydalandırılmasını Is'cemektadir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçe sahibinin is
kân mevzuatı muvacehesindeki durumuna göre iskân hakkına 
sahip g-öçmenlerden ölduğıı anlaşıldığı takdirde gerekli yardı
mın yapılması ve neticesinin kendisine de duyurulması husu
sunun İstanbul Valiliğine tebliğ olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına  
göre bu bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olm adı- 

na karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

953 16. I I . 1955

14431/13442 A h m e t  K eleş .
A .  B e l ız a t  ea i ’ş ıs ınd a  
b ak k a l  İ sm ail  A l t ın -  
öz  e li jde .

T o k a d .

(Arzuhal hulâsası : Hir hiihii'»̂  
mvvasehetiyle şikâyet).

Müstedi : Arkadaşı Mustafa Baş ile birlikte idedikleri hır
sızlık suçundan dolayı kendisine çok, arkadaşına da sabıkası 
bulunmasına rağmen, az ceza verildiğinden şikâyet etmekte ve 
gereğinin yapılmasmı istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yargıtayca onanm ak  
suretiyle kesinleşen müstedi Ahmet hakkındaki hükümde ka
nuna aykm bir cihet bulunmadığı gibi mütaaddit suçu m evcut 
olmasına rağmen suç ortağının kendisinden az ceza gördüğüne 
dair adı geçen tarafından ileriye sürülen iddianın da yersî s bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına  
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

954 16. I I . 1955

14433/13444 R a m a z a n  A r d a  ve ar  
H a t i p  k ö y ü n d e n .  

E d irn e .

(Arzuhal hulâsası : Arazilerini^  ̂
tapuya tescili hakkında).

Müstediler : Kendilerine iskân yoliyle verilip temliki de 
yapılmış bulunan arazinin tapuya raptını istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstediler namına 
şarta muallak olarak temlik edilen arazinin, kısmen köy orta 
malı olduğu hakkındaki şikâyet, kısmen de şahıslar tarafından 
mülkiyet iddiasiyle mahkemeye vâki müracaat sebebiyle» tapu
ya raptedilemediği ve ancak müstedilerin toprağa muhtaç Çİ̂ *' 
çilerden olup olmadıklarının tetkikiyle haklarında 4753 sayıl*
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

N o . a d ı ,  so ya dı ve adresi l^ııeümen karan ve ne sebepten verildiği

Kanun hükümleri dairesinde muamele ifası lüzumunun Edime 
Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedilerin kendilerine temlik edildi
ğini beyan ve iddia eyledikleri arazi hakkındaki vekâlet ce
vabına göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına ve dilekçilerin talep ve iddialarında ısrar et
tikleri takdirde kaza merciine müracaatta muhtariyetlerine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

955 16 . I I .1955

^4435/1344(5 l l ı t i y a r  K u r u l u .
Y a y l a  k()yünd(\ 
Ş e re fliko çhisar.

(Arzuhal hnlâsas} : Tdpulama 
İ K i r c ı n ı n  d İ ı n n u n n a s ı  h(il,l:ni(l(i)■

Müstediler : 5602 sayılı Tapulama Kanunu gereğince ta
hakkuk ettirilerek tahsiline teşebbüs edilmiş bulunan harçla
rın köy halkı tarafından ödenemiyeceğini beyanla, mezkûr 
harçların alınmamasını istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Tapulama Kanunu
nun 59, 60 ve 61 nci maddeleri tadil edilmedikçe bu gibi talep
lerin yerine getirilmesine imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

956 16. I I . 1955

^^^^13449 Ibrahiııı Y a y ı k .
İstik lâl M a lı .  A y d n ı  
So . N o .  59. 
A d a ] ) a z a n .

(Arzuhal hulâaa.n : liir izalci sii- 
}fu dâvası hnkLında).

Müstedi : Akyazı Kazası Sulh Hukuk Mahkemesinde açmış 
olduğu şuyuun izalesi dâvasının sebepsiz taliklerle sürünceme
de bırakıldığını beyanla mezkûr dâvanın bir an evvel intacı hu
susunun sağlanmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Kanuni sebeplerden 
ve dâvacımn muktazi hare ve masrafları vaktinde vermemiş 
olmasından dolayı en son olarak 9 . XI . 1952 tarihine talik 
edilmiş bulunan mezkûr dâvanın bu suretle başka bir güne bı
rakılmış olmasında hâkime isnadı mümkün hiçbir kusur görü
lemediği ve binaenaleyh bu bapta idareten yapılacak bir işlem 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre vâki müracaat hakkında encümenimizce muamele tâyini
ne mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

957 16 . II . 1955
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14443/13454 İbrahim Kcsiıııcr.
Kanu*) So. No. 1. 
Devrek.

A.rzııhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encünu.n kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
dâvası haLIonda).

Bir alacak

Müstedi: Devrek Asliye Hukuk Mahkemesinde aleyhine açı
lan bir alacak dâvasının muhakemesi sırasında davacı vekiline 
usul hükümlerine aykırı surette mehiller verilerek ıslâh talebinin  

kabul edildiğinden ve kendisinin ileriye sürdüğü zarar ve ziyan 
iddiasının ise nazara alınmadığından bahsile, kanuni iktizası
nın yapılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mahallî hâîdmin müd- 
deabihin 890 lira indirildiğine mütedair olan ıslâh talebini Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 83 ncü maddesi muci
bince kabul etmiş olmasında bir yolsuzluk bulunmadığı ve hâ
disede mezkûr Usul Kanununun 90 ncı maddesinin tatbikini 
müstelzim bir sebep ve unsura da rastlanmamış olduğu ve bi
naenaleyh vâki şikâyet haklanda yapılacak bir muamele gö
rülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı

na göre bu bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

958 16 . II . 1955

14449/13460 Mehmet Okumıi!;. 
Muhtar.
Çalanas köyünde. 
Bayburt.

(Arzuhal hulâsası : Mera ve sın'ir 
İh tilâfî hakkın da).

Müstedi : Muhtarı bulunduğu Çakmaz köyü ile Mileyhi kö
yü arasındaki mera ve sınır ihtilâfının mahkemeye intikal et
m iş olmasına rağmen kaymakamlıkça bu mevzuda karar itti' 
haz edilm iş olduğundan bâhsile, haklarının korunmasını ve ba
his mevzuu kaymakamlık kararının kaldırılmasını istem ekte

dir.
Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahsedilen mev  ̂

ve sınır ihtilâfına^ mütaallik dâvanın mahkemece görülm ekte  
olup henüz hükm e bağlanmadığı ve kaymakamlığın zikrolunan 
kararının asayişi temin maksadiyle her iki köy halkının ihtilaf
lı meraya girmemelerini istihdaf etmekte olduğu cihetle, esas
la alâkalı bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bu gibi mera ihtilâflarının halli, adlı 
kazanın yetkisi dahilinde olduğu ve iş de mahkemeye intikal 
etmiş bulunduğu cihetle, bu hususda ve kaymakamlığın bâhıs 
mevzuu kararından mütevellit şikâyet hakkında encümenimiz* 
ce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

959 16 . I I . 1955
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adi'csi l*]nc‘iiınf'M karjın  ıi(> sohepton verildiği

l‘l-ir)2/Ki4f):} Mııslai'a İM ciın o n . ( A r z u h a l  f ı u l n s a s }  :  M t l l û l  ( l y h c j ı

C a n ıiik ( ‘])ir kılalı. V ;ı -  h a f ı l a n m a s ı  h a k l n n d a ) .

kıf Ro. 
S lo fo riiıisa r.

Müstedi : Birinci Cihan Harbinde Çanakkalede mütaaddit yer
lerinden yaralanarak iş göremiyecek derecede mâlûl kaldığın
dan bahsile, kendisine mâlûliyet maaşı tahsisini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
arızası 551 sayılı Kanuna bağlı emraz cetveline girmediği için 
mâlûl sayılmasına kanunen imkân görülemediği bildirilmekte
dir.

Gers.?i düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciinin vazife
leri cümlesinden bulunduğu cihetle bu hususda encüm.enimiz- 
ce muam.ele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

960 16 . I I . 1955

i ^Afahınut Taş(;ı. f  A r z u h a l  hıdâsası :  K öy arazisi-
.Mnhlaı-, ) n  r â k ı  m ü d a h d i c  i ' c  iecnvi'ızvn
Kuz(M'('n k'iyiiıi'Io. meni hoL'knuIa).

Müstedi : Çerkeş kazasının Kuzeren köyü ahalisine ait olup 
minelkadim bu köy halkı tarafından ziraat edilen, 300 dönüm 
miktarındald araziye Şeyhdoğan köyü muhtarının teşviki ile 
bâzı kimselerin müdahale ve tecavüzde bulunduklarını ve ada
let cihazının da tehdidedildiğini ve bu yüzden mezkûr araziden 
istifa ve intifa edemediklerini beyanla, gereğinin yapılmasını 
istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Her iki köyün müş
terek intifama terkedilen mera içindeki münazaalı araziye mü- 
taallik dâvanın mahkemece görülmekte olup henüz hükme bağ
lanmadığı ve adalet cihazının tehdidedildiği hakkındaki iddi
anın vârit olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olan bir hu
susla ilgili istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

961 16 . I I .1955

/ İ 3 4 7 S  F]son. f A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  A n a  v c  h a h a -

karsısHKİn l-'o- s ı n m  e s k i  ı j e r h  r i n r  i a d e l e r i  h a k -

" !̂'<Mniziş eliyi;' .  k ı n d a ) .

>kiş('hir. Müstedi : Kan Gütme Kanununa göre Eskişehir’e nakledil
miş olan ana ve babasının serbest bırakılmalarını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 3236 sayılı Kanuna 
göre mahkemece verilmiş olan karar dairesinde Eskişehir’e nak
ledilmiş olanlara mütaallik bu muamelede kanuna uymıyan bir 
cihet görülemediği bildirilmektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

14480/i:U ‘)8 Eyüp Kaya.
Akalar ^lah. Xu- 
ınazjrûh Cad. No. 48. 
Kn’klaroli.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Hükümlü Reşit Esen’in ve kendisine te
baan da ana ve babasının Eskişehir’e nakilleri, 3236 sayılı Ka
nuna tevfikan mahkemece verilmiş olan karara müsteniden ic
ra kılınmış bulunmasına ve mahkûmun usul ve füruu ile ya
kın akrabalarının bu kanunun şümulü dışında bırakılmalarını 
istihdaf eden talep ise, ancak yeni bir kanun teklifine mevzu 
ittihaz edilebilecek hususlardan olmasına göre, mezkûr talep 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

962 16 . I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Uğradığı hak- 
sizliğin telâfi edilmesi hakkında).

Müstedi : Kiracısı aleyhinde, açmış olduğu tahliye ve ala
cak dâvasında haksızlığa mâruz kaldığından bahsile, bu haksız
lığın telâfisi hususunun icabedenlere emir ve tebliğini istemek
tedir.

A&liye Vekâletinin cevabi yazısında : Ait olduğu mahkeme
ce tahliye talebi ret ve alacak iddiası kabul olunarak hükme 
raptedilmiş bulunan müstedinin Temyiz yoluna baş vurmamış 
olduğu ve muhakeme safahatında her hangi bir yolsuzluk gw- 
rülemediğinden vekâletçe idari muameleye tevessül edilemediği 
ve keyfiyetin dilekçe sahibine de tebliğ kılındığı bildirilmek
tedir. '

Gereği düşünüldü : Usulen kesinleşmiş bulunan bir hüküm 
dolayısiyle vâki olduğu anlaşılan şikâyet hakkında encümeni
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

963 16 . I I . 1955

14492/18501 Sabri Dincor.
Mensucat fabrika
sında apre işçilerin
den.
Hereke.

(A rzuhal hulâsası : VatandaşhğO' 
knhulleri hakkında).

Müstedi : Ailesi efradiyle birlikte vatandaşlığa alınmaları
nı istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Vekilliği* 
nin muvafık mütalâasına binaen müstedinin vatandaşlığa alın
ma muamelesinin yapılması lüzumunun alâkalı daireye tebliğ 
edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına guTe isteğ:in yerine 
getirilmesi sebepleri istikmal edilmiş olduğundan bu hususta
encümenimizce muamele tâyinine m a h a l  o l m a d ı ğ ı n a  ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

964 16 . I I .



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi
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İ o 59î) / 145(]4 M e hm e t r f-a r .
(Jalı^aııi V o n i  
y ü n d e .
Doffu B a v ;ı / İ 1 .

kö-
(Arzuhal fıulâsa-m 
m(si hakkında).

Arazi veril-

Müstedi : Hâzineden isticar eylediği arazinin kirasını vere
mez halde olduğundan bahsile, kendisine Devlete ait toprak
lardan verilmesini istemektedir.

Deviet Vekilliğinin cevabi yazısında : Devlete ait kültür 
arazisinin dağıtıma tâbi tutuluncaya kadar kiraya verilmesinde 
zaruret bulunduğu ve bu itibarla müstedinin münferiden top- 
raklandırılmasına veya Hazine arazisinin kendisine kirasız ve
rilmesine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

965 16 . I I . 1955

‘ fil3/l457(j Mııstai’a Vavas v('av. 
Soroiıı köyi'mdc*. 
Söke.

(Arzuhal hulâsası 
m esi hakkında).

A razi veril-

Müstediler : Hak sahibi olmıyanlara toprak verilerek muh 
taç çiftçilerin bu haktan mahrum bırakıldığını beyanla, kendi 
lerine de toprak verilmesini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Şikâyet konusunun 
incelenerek kanuni iktizasının yapılması lüzumunun mahalline 
yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümneimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

966 16 . I I . 1955

~/İ4(İ04 I\ (!riııı ( !(M'id()mııc/ 
ve aı-,
K a d if li - Sevlum.

(Arzuhal hulâsası 
mesi hakkında).

Arazi veril-

Müstediler : Seyhan vilâyetinin Kadirli kazasında iskân 
edilen Bulgaristan muhacirlerinden oldukları halde şimdiye ka
dar arazi ihtiyaçlarının karşılanmadığını beyanla, ya bir an 
evvel bu ihtiyacın giderilmesini yahut Yalova’daki Zihni Kurt’a 
ait toprakların satınalınarak kendilerine verilmesini istemek
tedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Vilâyet dâhilindeki 
hazine arazisinin kadastro komisyonunca belirtildikten sonra 
göçmenlers dağıtılacağı ve müstedillerin Yalova’daki Zihni 
Kurt’a ait araziyi satınalmak isteğinde iseler kredi temini için 
doğrudan doğruya > îraat Bankasına müracaatları lâzımgelece- 
ği bildirilmektedh'.

Gereği düşünüldü : Müracaat tarihine nazaran müstedilerin



Arzuhal Arzuhal sahi])inin
No. adı, soyadı ve adresi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

arazi ihtiyaçları şimdiye kadar sağlanmış olmak lâsımgelsceği- 
ne ve diğer cihete mütaallik vekâlet cevabına göre vâki istek 
hakkında enciimenimizce muamele tâyinine mahal olnıadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

9G7 16. I I .1955

1 5 0 5 0 / 14 6 1 2  flasan K ı z ı l n -n ı n k  
ve ar.
11 iisey i n 1 i k( ’)y i i n d <'. 
Ivırsolıii'.

(Arzuhal hulâsası : Doğtfınnn 
(lard urulm ast hakktn<Ja).

r.'iüsî'diler : Kırşehir’de Uzunpmar köyüne ait meraların, 
mezkûr köye sonradan mahalle olarak ilhak edilen Hüseyinli 
köyü halkına dağıtılmakta olduğundan bahsile, bu dağıtımiB 
durdurulmasını istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : îddia ve şikâyetin 
etraflıca tahkik edilerek kanuni gereğinin yapılması ve sonu
cundan merkeze ve müstedilere bilgi verilmesi lüzumunun ma- 
h?Jline yazıldığı beyan edilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alman vekillilî cevabına göre 
bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

968 16 . I I .1955

I5667/14G28 Ilüseyin Ersin ve ar.
Kumburgaz köyün
de.
Büyükoekmece - İs
tanbul.

(Arzuhal hulâsası : Hak sahibi 
olmujanlara toprak verildiğime 
dair).

lîüstodiler : Toprak komvisyonuuun bitaraf hareket etme
diğini, hak sahibi olmıyanlara arazi verildiğini beyanla, goreg^- 
nin yapılmasını istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Keyfiyetin incelene
rek kanuni iktizasının yapılması lüzumunun mahalline yazıl
dığı bildirilmektedir.

Goreği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığın '̂ 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

969 16.11.1956



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
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15!)G9/U!)]3 Hüseyin l>ag.

K;i])aklı k(')yünde. 
Meroihan - T ı̂-fa.

(Arzuhal hulâsası - Arazi veril
mesi hakkında).

Müstedi : Urfa bölgesindeki hazine arazisinin fuzulî şagil- 
lerinden alınarak muhtaç zürraa dağıtılmasını istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Fuzulen işgal edil
mekte olan hazine arazisinin, toprak komisyonunun, bahis 
mevzuu bölgede faaliyete geçeceği tarihe kadar muhtaç zürraa 
pazarlıkla kiraya verilmesi hususunun Urfa Valiliğine yazıl
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle alâkalı vekillik cevabma göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

970 16. I I . 1955

•Vl4G4r) Ahmet Tıınalı ve ar. 
l'^evzi C'akmak Cad. 
No. 7G.
Tiro.

(Arzuhal hulâsası : Banka horçla- 
rmın tecili hakkryıda).

Müstediler : Ziraat Bankasına olan borçlarının tecilini is
temektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabî yazısında : Müstedilere imkân 
nispetinde kolaylık gösterilmesi Ziraat Bankası Umum Mü
dürlüğüne yazılmış olduğundan kendilerinin bu bankaya mü
racaatla işlerini takibetmeleri lâzımgeleceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabma göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

971 16.11.1955

lo
‘' " '« / ' - ' « s Karagöz ve 

ar.

Erzin - Dörtvol.

(Arzuhal hulâsası : 18 numaralı 
Toprak Komisyonu hakkında).

Müstediler : 350 muhtaç çiftçiyi topraklandıran 18 numa
ralı Toprak Komisyonu hakkında menfaat düşkünü bâzı şahıs
ların iftirada bulunduklarından bahsile, bunların cezalandırıl
masını istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçeden bir sure
tin, kanuni iktizası yapılmak üzere Hatay Valiliğine gönderil
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alman cevaba göre bu husus
ta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

972 16. I I . 1955



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi
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JCatiKM- I* 
Ş('r('l'iv(*
Hüs(‘yin
»■liylc.
I']rzin(';ııı

Otol s;ı 
({('vcck

1Ü)İ

(Arzuhal hul(hası 
arazi hakkmda).

fşf/alinfick

Müstedi : İşgalinde bulunan arazinin toprak komisyonun 
ca başkalarına verildiğinden bahsile, hakkının korunmasını is 
temektedir.

Devlet Veldiliğinin cevabi yazısında : Şikâyet konusunu® 
incelenerek 78 sayılı tamim dairesinde muamele ifası lüzumu
nun mahalline yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No, Karar tarihi

973 16. I I . 1965

15708/14668 tiya.s Bı'iküköşkdoro 
ve ar.
 ̂ pTîi liiutu'f s(>ıntin

de.
Edirne.

15646/14608 Tahir özelmez Aear. 
Yıldırım Malı. 
Fidirne.

(Arzuhal hulâsası : Yakşifakih 
Çiftliği hakkında).

Müstediler : Edirne’deki Yahşifakih Çiftliği arazisinin tev
zii sırasında bâzı kimselere fazla toprak verilmek suretiyi® 
kendilerinin mağdur edildiğini beyanla, gereğinin yapılmasın* 
istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Şikâyetin tahkik 
tetkikiyle muktazi muamelenin ifası lüzumunun mahalline 
zıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâ3dnine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

974 16 . I I . 1955

15712/14672 Mustafa Karakaş.
Serçin köyünden. 
Söke.

(Arzuhal hulâsası : Toprak tevzi' 
atiyle alâkalı hir müracaat hdk' 
kında).

Müstedi : Toprak komisyonunca köylerinde yapılan tevzi* 
atın hükümsüz addi hakkında bâzı şahıslar tarafından vukO' 
bulan müracaat ve teşebbüsün yersiz olduğundan bahsile naza
ra alınmaması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Keyfiyetin incelene
rek neticesine göre muktazi muamelenin yapılması lüzumunun 
mahalline tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına g’Öre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığı®® 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

975 16. n  . 1955



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi
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'̂^718/14(573 Dergaın Ekici.
Çay Mah. Çamlıca 
So. No. 73. 
Akşarbeyli - İsken
derun.

(Arzuhal hulâsası : Elinden alı
nan arazinin tarafına iadesi hak
kında).

Müstedi : îmar ve ihya ettiği arazisinin elinden alınarak 
mevcut dâvaya rağmen başkalarına ev yeri diye tevzi edilmesin
de isabet bulunmadığından bahsile, tekrar kendisine iadesini is
temektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Durumun incelene
rek kanuni iktizasının yapılması lüzumunun mahalline bildiril
diği beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Müstedinin imar ve ihya sebebine müs
teniden üzerinde hak iddia ettiği araziye mütaallik olarak tes
cil dâvası ikame eylediği istidası münderecatından anlaşılması
na ve bu gibi kaza merciine intikal etmiş olan hususların encü- 
menimizce incelenmesine mesağ bulunmamasına ve mamafih ve
kâlet idari cepheden de tetkikat icrasiyle gereğinin yapılması 
lüzumunu mahalline bildirmiş olmasına göre vâki talep hak
kında zikredilen sebeplerden muamele tâjânine mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

976 16 . I I . 1955

^5734/14092 Necip Oümüştekin 
ve ar.
Aşağı Malı. No. 32. 
Tuzluca.

(Arzuhal hulâsası : Abdullah Gül- 
tel'in ve arkadaşı hakkında).

Müstediler ; Sonradan yerleştirildikleri köye Abdullah Gül- 
tekin ve Evliya Gültekin adındaki şahısların tasahubetmek is
tediklerini ve bu husustaki müracaatlarının da nazara alınma
dığını beyanla, gereğinin yapılmasını talebetmektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : İddianın incelenerek 
gereğinin yapılması ve neticeden dilekçilere de bilgi verilmesi 
lüzumunun mahalline yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünidü : Müstedilerin bahsettikleri husus hakkın
da icabeden tetkikatın icrası lüzumu alâkalı vekâlet tarafından 
mahalline bildirilmiş' olmasına göre bu bapta encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

977 16 . I I . 1955

Plalim Kasa! ve ar. 
% ipesinı Oodit 
Mah. tncirli So. No. 
13/A. 
tzmit.

(Arzuhal hulâsası : Ev ve çift 
hayvanı verilmesi hakkında).

Müstediler : Emsalleri gibi kendilerine de ev ve çift hay
vanı verilmesini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Gerekli iskân yardım
larını gördükleri halde iskân yerlerinde durmıyan ve çoktan 
yerli halk meyanına girmiş bulunan müstedilere başkaca yar-



A rzu îıa l A rzuha l sah ib in in

No. adi, soyadı vc adresi

dım yapılmasına imkân olmadığı bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 

hususta encümenim izce de muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  20 -

K îîcün ıen  k a r a n  vc nc sebepten verild iğ i

978 16 . I I . 1955

1 r)742/14fJÎ)!) K â z ı n ı  D i n e  vo ar. 
ir)3‘)0/ir).‘3‘_>0 K u r t u l u ş  M n h .  A r 

da So. N o .  15. 
Salilıli .

(A rzııİKil huh'isası 
İKikh'nıda).

Arazi veril-

Müstediler : İskân edildikleri Salihli kazar-ında toprak is
tihkaklarının henüz verilmediğini beyanla, kendilerine 10 ilâ 20 
dönüm, arasında arazi verilmesini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedilerin toprak 
almak h ak kın a sahip göçmenlerden oldukları anİPvŞildığı tak
dirde g’ereğinin yapılması lüzumunun mahalline bildirildiği be
yan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal cimadığma ka
rar verildi.

Karar No, Karar tarihi

979 16 . I I . 1955

15775/14730 Muhsin Hodınan.
Köyönü So. No. 10. 
İncir köyünde. 
Paşabahr;e - îstan- 
bııl.

(Arzuhal hulnsast : tskân hakkı
nın iantnmasına dair).

Müstedi : Bâzı mücbir sebepler dolayısiyle daha evvel iskâ:i 
talebinde bulunamadığını ve kanunen meşru ve makbul olan 
mazeretleri kabule şayan görülmek icabederken, müddeti içinde 
iskân talebetmediği ileri sürülerek hakkında hiçbir muamele ya
pılmadığını beyanla, durumunun incelenerek iskân hakkının ta- 
nmmasım istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : 1330 yılında babasiylö  
birlikte yurda gelmiş olan müstedinin 885 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinde gösterilen süre içinde müracaat ettiğine dair resm î 
bir ka}at veya vesikaya raslanmamış ve bu sebeple hakkında  
muamele yapılmasına imkân görülememiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve 
müstedinin talebinde ısrar ettiği takdirde usulen kaza mercii»® 
müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

16 . I I . 1955



15790/147-14 Mehmet Seyit Can.
Erkek Sanat Ensti
tüsü No. 203 S. V. 
Mersin.

-Arzuhal Arzuhal sahihinin
adı, soyadı vc adresi

-  21

Hncürncn kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Toprak tevzi
atındaki yolsuzluktan şikâyet).

Müstedi : Çukurova harasından köyleri halkına yapılan 
toprak tevziatında yolsuzluk bulunduğunu iddia etmekte ve 
keyfiyetin tahkik ettirilmesini istemektedir.

Devlet •Vekilliğinin c&vabi yazısında : tddi:ı ve şikâyetin 
lâyıkiyle tahkik ve tetkik ettirilerek bir yanlışlığa ve hak zıyav 
na meydan verilmemesi neticeden dilekçiye de malûraat ita:ji 
lüzumunun mahalline yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin vâki şikâjreti üzerine alâkalı 
Vekâlet tarafından yukarda yazılı olduğu, veçhile işlem yapıl
mış olmasına g’öre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

981 16 . I I . 1955

^26/1477y Hüseyin Kaplan ve 
ar.
Kökçeağae Malı Sa
karlı kö ’̂ ünde. 
Termen.

Vİ40,]4 Oomal Veşilyurt ve 
ar.
Sakarlı köyüi!<]i‘. 
Termen.

^^/İ478l Hüseyin Akeay ve 
ar.
Kök(^*eağae ;\Iah Ş a 
lvarlı kÖ3’ ü n d ( ‘ .
Termen.

*^860/14s , 3 liusen Deniz ve ar.
Kök(jeağaç ]\Iah Sa- 
kîirlı köyünde. 
Termen.

(Arzuhal hulâsası : imar vc ihya 
(ilikleri fiaifrinıenkullerin kendi
lerine iadesi hakkında).

Müstediler : Altı yıl evvel imar ve ihya ederek içerisine 
birer ev inşa ve bahçe haline de ifrağ ettikleri Hazine arazi
sinin göçmenlere verilerek bunlar namına tapuya bağlandı
ğından bahsile, mezkûr tapuların iptalini ve arazinin de ken
dilerine iadesini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Keyfiyet bu mer
kezde ise idareten yapılacak bir işlem olmadığı, ancak kültüıe 
elverişli arazi bulunduğu ve müstedilerin de muhtaç çiftçiler
den olduklan anlaşıldığı takdirde kendilerine kira ile toprrvk 
verilmesi lüzumunun mahalline tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkila kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

982 16 . II . 1955

'^^13/14853 Memnune Didinen.

Setbaşı Ş ü k r ü  N a i l i  
^ a d .  N o .  2 G / A .  
T̂ ursa.

(Arzuhal hulâsası : Tefviz olunan 
arazinin teslimi hakkında).

Müstedi: 18 sene evvel Bilâdiyunus köyünde tefviz yoliyle 
uhdelerine tescil edilmiş olan arazinin mahallen buldurularak 
kendilerine teslimini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında: Müstedinin- murisi 
namına tefviz yoliyle tescil olunan 134 dönüm arazinin o ta
rihte teslim edilmiş olduğ-u ve sonradan bu arazinin bir kısmının 
başkaları tarafından işgal edUmiş olması sebebiyle vârislerin 
şagiller aleyhine mahkemeye müracaatla meni müdahale dâ-
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Arzolıal Arzuhal sahibinin
Nü. ftdı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

vasi açmalan lâzımgeleceği ve mübadele ve tefviz muameleleJ '̂ 
ne ait bütün kanunlan ilga eden 4796 sajnlı Kanun muvaceb®* 
sinde idareten yapılacak bir işlem bulunmadığı bildirilm® '̂ 
tedir.

Gereği düşünüldü; Teslim tarihinden sonra başkalan tarâ  
fmdan işgal edilmiş olan bir kısım gayrimenkuller hakkıöd» 
şâğiller aleyhine meni müdahale dâvası açılmak lâzımgeleceği' 
ne göre bu hususta encümenimizce de muamele tâyinine 
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar

983 16 . n  190Ö

15865/1 İ H I 2 IIa san  S ü n h ü l .
K a r ın i ş  k ö y ü n d ı  
H ı n ıs .

{Arzuhal hulâsası : Toprak 
indeki yolsuzluk hakkında).

Müstedi ; 59 numarah toprak Komisyonunca ve ihtiy^  ̂
kurulunca yapılan tevziatın yolsuzluğunu iddia etmektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Şikâyet konusu»'^® 
etraflıca tetkik edilerek kanuni icabının yapılması lüzumtıö^ 
mahalline yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : iddia ve şikâyetle alâkalı vekillik cev» 
bina göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine 
olmadığına karar verildi.

Karar* No. Karar tarib*

984 16

15877/14824 Durgadın Ertuğrul.
Akıncı köyünde. 
Ortaca - Köyceğiz.

Arıızi fil-(Arzuhal hulâsası 
mesi hakkında).

Müstedi : 1943 yılında Dalaman Devlet Üretme 
topraklarından zorla çıkanidığından ve bu suretle 
bırakıldığından ve hak sahibi olmıyan ve mezkûr çiftlikl® 
alâkası bulunmıyan kimselere arazi verildiğinden bahsile,  ̂
geçen arazinin kendisine mal edilmesini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Halen mezkûr Ç 
likte devam eden kadastro işinin ikmalinden sonra 
edecek duruma göre bu kabil müracaatann nazara alıo^®
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekâlet cevabına 
hususta encümenimizce tâ5İ,ni muameleye mahal olmao^^

tariJ»»
karar verüdi

Karar No. Karar

985 1 6 .n .



15878/14825 Süleyman Yücesoy.
Kömür köyünde. 
Erzincan.

Arzuhal Arzuhal sahibiniu
adı, soj^adı ve adresi

-  23

Encümen kararı ve ne sebeplen verildiği

(A rzuh a l h ulasası 
inSi hakkında).

Arazi veril-

Müstedi : Sahibi olduğu araziye ait tapu senedinin mahke 
mece iptal ve bu baptaki hükmün temyizce de tasdik edildiğin
den bahsile, mağduriyetine mahal kalmamak üzere mezkûr 
arazinin kendisine iadesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Bu bapta idareten 
yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

986 16 . n  . 1955

^6/14929 Niyazi Kurt ve ar. 
Vican köyünde. 
I'erean.

(Arzuhal hulâsası : Toprak tevzi- 
inde yolsuzluk yapıldığı hakkın
da).

Müstediler : 41 numaralı Toprak Komisyonunca yapılan da
ğıtımda yolsuzluk bulunduğunu beyan ve iddia etmektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Şikâyet konusunun 
incelenerek yanlışlığa ve bir hak ziyama meydan verilmemesi 
lüzumunun mahalline yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; İddia ve şikâyetle alâkalı Vekillik ce
vabına göre bu hususta encümenimizce muamele ttâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No Kai'ar tarihi

987 16 . I I . 1955

(ÜHt.
<!ümüşay Kıı*ta.siy«‘ 
AlaK-aza.sı elidir. 
Adana.

( A r  z ı t  h a l  h u l â s a . ^ ı  

u K ' i i  h a k k ı n d a ) .

Arazi veril-

Müstedi : Kendisine ve ailesi efradına tahsis edilen 66 dö
nüm arazinin elinden alınarak yenisinin verilmediğinden bah- 
gile, tifl-klnnın korunmasını istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedinin bu hu
susta açmış olduğu dâvanın reddedilmiş bulunduzu ve bu du
rum karşısında idareten yapılacak bir işlem görülemediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ- 
la/nmıg olan bir hususla ilgili istek hakkında encümenimizce mu
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

988 16. U . 1955
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IG G S o / M . j TO A b d u l l a h
T a l û t p a ş a  ]\Iah. A l ] ) -  
«■ıkınaz N o .  20. 
B o ra a n ıa .

Arzuhal x\rzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi En3Üınou kararı vo no .s<“bi'pteıı verildiği

( A r z u l i d l  h u l â s a s ı  :  T o p r a k  v e r i l '  

m e s i  h a J i ' k u i ( l a ) .

Müstedi : Memleketi olan Van ilinde düşman tarafından 
tahrip ve Hükümetçe istimlâk edilen emlâk ve arazisine ve va
tani hizmetine mukabil bulunduğu yerden toprak verilmesini 
istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanunu bilfiil çiftçilikle iştigal eden ve toprağa muhtaç 
bulunan kimselerin topraklandırılmasını âmir olduğu cihetle 
müstedinin Van’daki yerlerine mukabil Bergama’da toprak ve
rilmesine mezkûr kanun hükümlerince imkân olmadığı bildii’ü* 
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi*

Karar No. Karar tarihi

989 16 . I I . 1955

lGr)9G/15.')81 r)ıner ( i ü l c r  vc av.
K u t a n g ö l ü  k ö y ü n 
den.
AkfadîtĈ

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril
mesi hal'kiiKİa).

Müstediler : Toprağa muhtaç çiftçilerden olduklarını be
yanla, kendilerine de emsalleri gibi arazi verilmesini istemek
tedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Köylerinde dağıtım '̂ 
başlandığı zaman dilekçilerin yetkili toprak komisyonuna mü* 
racaatlan lâzımgeleceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi*

Karar No. Karar tarihi

990 16 . I I . 1955

lG6')8/ir)583 M clıınct Y a r a r .
O ın e r a ğ a  ]\Iah. E -  
nıe k ta r S o . N o .  .34. 
Hskisohir.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  i s k â n  h a k l f i '  

r n ı d a n  f a y d a l a n d ı r ü m a s ı  h a k k v ı ^ '  

d a ) .

Müstedi : Bulgaristan muhacirlerinden olduğunu beyanla, 
kendisinin de emsalleri gibi iskân haklarından faydalandırıl' 
masını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin iskan 
hakkına sahip göçmenlerden olduğu anlaşıldığı takdirde isk^' 
nına mütaallik muamelenin tesrii hususunun Eskişehir Vali
liğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encu- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi*

Karar No. Karar tarihi

991 16.11.195^



Arzuhal Am ıhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

25 -

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1 0 7 0 7 / 1 5 5 9 2  Y a k u p  P^ıuanct.
T c k g ü z  k ö y ü n d e . 
G ir e s u n .

(Arzuhal hulâsası : Toprak ve sa
ire verilmesi hakkında).

Müstedi : Giresun’un Tekgöz köyünde oturmakta olup, çok 
muhtaç bir durumda bulunduğunu beyanla, kendisine toprak 
verilmesini, para yardımı yapılmasını ve çocuklarının da dev
let tarafından himaye ve tesahubedilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Samsun ve havali
sinde mahallî halkın ihtiyacından fazla toprak mevcut olma
dığından müstedinin bu babdaki isteğinin yerine getirilmesine 
imkân görülememiş ve diğer hususlara mütaallik talebin ince
lenerek muktazasmın tâyin ve ifası ve neticeden müstediye de 
malûmat verilmesi lüzumunun ise Giresun Valiliğine tebliğ 
edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimlzce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

992 16.11.1955

İ 6 7 4 1 / 1 5 G 1 8  V e l i  Y a p r a k .
E l m a l ı  k ö yü ııd o . 
T o r c a n .

(Arzuhal hulâsası : Toprak ve sa
ire verilmesi hakkında).

Müstedi : Tercan muhacirlerinden olduğunu ve sel felâke
tine mâruz kaldığını beyanla kendisine toprak, çift hayvanı ve 
tohumluk buğday verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Tercan kazasının El
malı köyü yerli halkından olup muhacir ve mültecilikle bir alâ
kası bulunmadığı anlaşılan dilekçi hakkında iskân yoliyle bir 
işlem yapılmasına imkân olmadığı bildirilmektedir. ^

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

993 16.11.1955

1 6 7 5 1 / 1 5 6 2 6  C e v a t  Y ı l m a z .
B a y ı n d ı r  k ö y ü n d e .  
K a m a n  - K ı r ş e h i r .

(Arzuhal hulâsası 
mesi hakkında).

Arazi veril-

Müstedi : Kırşehir kazasının Bayındır köyü hudutları için
de bulunan ve halen mera olarak kullanılan arazinin fazla kıs
mının kendilerine dağıtılmasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen kazada 
Çiftçiyi Topraîdandırma Kanununun uygulanmasına başlandı
ğı zaman müstedinin yetkili toprak komisyonuna baş vurması 
gerekeceği ve keyfiyetin kendisine tebliğ edilmek üzere mahal
line de bildirildiği beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

göre bu hususta encümeniraizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

994 ' 16 . I I . 1955

10 75 9 /15 0 8 4 A l i  O s m a n  Vaşîn-, 
.Sulliiyo köyiiıjıleıı. 
îne sö l.

( A r z u h a l  h u h h n s ' i  

s i  h d J c k ı n d a ) .

İ s k â n  e d i l m e -

Müstedi : Mülteci sıfatiyle iskân edilmesini ve kendisine 
toprak verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : 1930 yılında Rusya’
dan kaçak olarak yurda gelmiş olan müstedinin kanuni süre 
içinde iskânı için müracaatta bulunmadığı anlaşıldığından hak
kında iskân bakımından yapılacak bir işlem olmadığı ancak 
toprağa muhtaç çiftçilerden ise 4753 sayılı Kanunun İnegöl ka' 
zasında tatbiki sırasında toprak isteğinin nazara alınacağı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi*

Karar No. Karar tarihi

995 16 . I I . 1955

16779/15051 Zübeyde Koç.
Demirciler arkası 
Tavlada mukim No. 
56.
Kaı-s.

(Arzuhal hulâsası : Arazisini'’̂  
kendisine iadesi ve saire h a k k ı i * '  

da).

Müstedi : 5098 sayılı Kanunun neşri üzerine serbest kalarak 
eski memleketi olan Çıldır kazasına döndüğünü ve halen Kars 
vilâyeti merkezinde ciheti askeriyeye ait 56 numaralı tavlanın 
bir köşesinde oturduğunu ve muhtaç bir durumda olduğunu be
yanla, işgalinde bulunan bu mahalden bir gözünün kendisine ve
rilmesini ve köydeki topraklarının şâgillerinden alınarak tara
fına iadesini ve bu husustalâ zarar ve zıyaının müsebbiple* 
rinden tahsilini istemelrtedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Esasen serbest bölge 
halkından olan ve eski memleketinde bırakmış olduğu gayri- 
menkulleri istihkak mazbatası mukabilinde tasfiye edilen ve 
mürettep yerinde de istihkak karşılığı kendisine mal verilmiS 
bulunan müstedi hakkında başkaca bir işlem yapılmasına vey ’̂ 
işgalindeki mahallin iskân yoliyle kendisine verilmesine inıkâı* 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstediui®
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Arzulmi Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

•fiTl)?/15()0S İhralıiıtı
S a z  k ö y ü n d e n .  
D e n iz l i .

talebinde ısrar ettiği takdirde usulen kaza merciine müracaatta 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Eıcümen karan ve ne sebepten verildiği

996 16. î l .  1055

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  ' r a p ı ı t h  r <  ril- 
ı i K  s i  İ K İ L  k ı n d a ) .

Müstedi : Hâzineye ait on dekarlık bir yeri imar ve ihya ve 
on senede i ĝ’al eylediği halde 1951 yılında bu yerin kendisin
den ahnıp yeni gelen muhacirlere tevzi ve tahsis edildiğini be
yanla, yeteri kadar toprak verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Kanuni bir hakka is- 
tinadetmediği anlaşılan dileli hakkında iskân bakımından ya
pılacak bir muamele görülmediği bildirilmelctedir.

Gereği düşünüldü : İskân bakımından hakkında bir mua
mele yajulamıyacağı bildirilen müstedi, Çiftçiyi Topraklandır
ma Kanununun şümulü dâhiline giren kimselerden olduğu 
takdirde, bu kanun hükümleri dairesinde yetkili komisyona 
müracaatla toprak talebedebileceğine göre, mumaileyhin vâ
ki isteği hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

997 16 . I I . 1955

16793/15665 ^ ü k r ü  B o r a .
Ş e h r e m in i  M e le k ha- 
t u n  M a h . .  C a m i  S o  
N o .  7 .
Ş e h r e m in i  - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : îskân idilvıeni 
hakkında).

Dilekçi : Bulgaristan muhacirlerinden olduğunu beyanla, 
bir an evvel iskân edilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedinin iskân 
hakkını haiz göçmenlerden olduğu takdirde bir an evvel iskâ
nının sağlanması lüzumunun İstanbul Valiliğine tebliğ edildi
ği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâ3dnine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

998 16 . I I . 1955

• 6 7 9 9 /1 5 6 7 0  A b d ü r r e z z a k  A y j j ü n  
ve ar.
K u r t u l u ş  M a h .  
K ı r ı k h a n .

(Arzuhal hulâsası 
leri hakkında).

îskâın edilme-

Müstediler : Suriye’nin Bayırbucak kasabasından yurda 
iltica ettiklerini beyanla, iskân edilmelerini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedilerin iskân 
hakkına sahip olduklan anlaşıldığı takdirde bu baptaki hak



Arzuhal Arzuhal sahibinin
N̂o. acil, soyadı ve adresi

28 ~

rincünıon kararı '̂e no sebepten verildiği

ve muafiyetlerden istifade ettirilecekleri bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 

nıeuimizce muamele tâjânine mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

909 16 . I I . İ955

1 6 8 0 1 / 1 5 G 7 2  Bokiı*  İ n a n .
1 7 3 1 2 / 1G 1 I;{  B a k k a l  İ b r a h im  Sa- 
17935/IGG<)4 y m  eliyle.

S il i f k e .

( A r z ı ü u d  h i ' J â s d s }  :  T n f ) r a k  v e r i ^ '  

) i i c s i  İ m k k ı n d ü ) .

Müstedi : Muhtaç çiftçilerden olduğunu beyanla, kendisine 
de tojorak verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedinin yetkili 
komi.syona müracaat etmeleri lâzımg-eleceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına g’öre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1000 IG . I I . 1955

lG80'2/ir)G 73 Y u s u f  A c a r  ve nr.
K a h v e c i  Z i .v a  Ö z e a n  
eliyle.
K  a ra h ü soy in k ö y  ii n - 
de.
T e r c a n  - E r z i n c a n .

( A r z u h a l  h u h h a a ı  

m c s i  h a k k ı n d a ) .

T o p r a k  v e r i l -

Müstediler : Kcylarinde arazi bulunmadığından bahsile, ci- 
vaı koj-lerden topraklandırılmalarını istemekledirler.

Devlet Vekaletinin cevabi yazısında : Vâki dileğin, Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununun 41 nci maddesi hükümleri daire
sinde incsIencrek gerekli işlemin yapılması ve dilekçilere de 
bilgi verilmek lüzumunun mahalline yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümonımizce muameie tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1001 16. I I . 1955

1 G 8 1 G / 1 5 G S 7  .Alalım ut A v c ı .
Y e n i  kö yd e .
T!öl M o rıııo re - A k 
hisar.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  T o p r a k  v e r i l 

m e s i  v e  y a r d ı m  y a p d m a s ı  h a k 

k ı n d a ) .

Müstedi : Altı çocuk babası olduğunu, bir karış toprağı bi
le bUiUnmadıgmı ve çok fakir olması hasebiyle ailesi efradını 
geçindiıemediğini oeyanla, kendisine arazi verilmesini ve mad
di yardım yapılmasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin toprak 
isteğini yetkili komisyona bildirmesi lâzımgoldiği ve maddi 
yardıma tarJlıık eden talebi hakkında gereken lalemin ŷ -pıl*
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ması lüzumunun da Mnnisa Valiliğine tebliğ olunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldii : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1002 16 . I I . 1955

1^58:38/1500!) B e k ir  B i! - i( ; .
l ii işh f iy ü k  küyiiiK İe . 
Isa -Malkoıuhı iic k - 
dinde.
S  a ra vönü.

(Arzuhal hulâsası 
ntı .'ii hakkında).

T()])}'ak vrril-

Müstedi : 1938 senesinden beri Başhöyük köyünde oturdu
ğunu ve toprağa muhtaç çi+’tçilsrd3n olduğunu beyanla, kendi
sine de emsai'leri gibi arazi verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Kanunen muayyen 
müddst içinde iskân talebinde bulunmamak suretiyle bu bap
taki hakkını iskat :tmiş olduğu anlaşılan müstedi hakkında is
kân bakımından yapılacak bir muamele görülemediği, ancak 
toprağa muhtaç çiftçilerden olduğTi takdirde umum meyanında 
kendisinin de 4753 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanabile
ceğinin tabiî bulunduğu bildirilmektedir.

G3reği düşünüldü : İst:k1e iigili vekâlet cevabına g’öre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1003 16.11.1955

Uİ847V 1 5 7 0 8 lla sa ıı B in  
Vcıûdoğan 
nıall)oy So. 
Ankara.

jfiil.
Mah. (\>- 
No. 207.

{Arzuhal Intlâsası 
mr.si hakk'i'tıda)■

Toprak  vcril-

Müstedi : Hayn^ına köylerinden toprak verilmesini istemek
tedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedinin toprağa 
muhtaç çiftçilerden olduğu takdirde mahallinde müteşekkil 
komisyona müracaat etmesi lâzımgeleceği ve keyfiyetin kendi
sine de tebliğ olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına g-öre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1004 16 . I I . 1955
î 08(11/J57 f̂)

-\'uri Ka rakuş. 
Ivasıınpaşa .Alalı Xo. 
17.

< uınaf)vası - Jzmiı-,

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril
mesi hakkında).

Müstedi : Muhtaç çiftçileıden olduğunu beyanla, kendisine 
de. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümlerine tevfikan ara
zi verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin bulundu-
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ğıı yerde sözü geçen kanunun tatbikine başlandığı zaman yet
kili komisyona müracaat etmesi- lâzımgeleceği ve keyfiyetin 
kendisine de bildirildiği beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1005 16. n .  1955

16864/15722 Reşit Yaloın ve ar. 
Zürradan.
.Solhan.

(Arzuhal hulasası 
mesi hakkında).

Toprak veril-

Müstediler ; Kazalarına bir toprak komisyonu gönderilerek 
bâzı kimseler tarafından fuzulen işgal edilen hazine topraklan 
ile öteden beri kira ile işledikleri arazinin muhtaç durumda 
bulunan kendilerine dağıtılmasmı istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısmda ; Bu yıl temin edilecek 
kadro ve bütçe imkânları nispetinde 4753, 5618 sayılı kanun
ların arazi tevziine mütaallik hükümlerini tatbik etmek üzere 
Bingöl vilâyetine bir toprak komisyonu gönderilmesi hususu
nun göz önünde tutulacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1006 16. n .  1955

16893/15744 Mustafa Fidan ve ar 
Saruhanlı - Manisa.

(Arzuhal hulâsası 
mesi hakkmda).

Toprak veril-

Müstediler ; Saruhanlı Nahiyesine iskân edilen göçmenler* 
den olduklarını, diğer yerlere yerleştirilen göçmenlere arazi 
tevzi edildiği halde kendilerine verilmemiş olduğunu beyanla» 
Saruhanlıda Hâzineye ait beş bin dönüm miktarındaki arazinin 
yerli köylülerle birlikte kendilerine tevzi edilmesini istemekt®* 
dirler.

.Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin iskân 
mevzuatı karşısmdaki durumlarının tetkikiyle icabeden işlemin 
yapılması lüzumunun Manisa Valiliğine yazıldığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Vekâîet cevabına göre bu hususta encü* 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1007 16 . n  . 1955
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16895/15745 Satılmış Kara.
Telsizler karşısı 
3. So. No. 12. 
Ankara,

Arzuhal Arzuhal sahibinin
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16911/15758 Mehmet Çoloğlu.
Sarıçam köyünde. 
Manisa.

(Arzuhal hulâsası : Arazi, ev vc 
dükkân verilmesi hakki7ida).

Müstedi : Aslen Kastamonu nun Azdavay Kazasına bağlı 
Başakçay Köyünden olup halen Ankara’da Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsü Merkez Ambarında işçilik yaptığını ve soba
cılık sanatını icra edebilmek için bir dükkâna, ailesi efradını 
barındırmak ve geçindirmek için de ev ve araziye şiddetle muh
taç bulunduğunu beyanla, kendisine toprak, ev ve dükkân ve
rilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin yerli halk
tan olmasına binaen kendisine ev ve dükkân verilmesine imkân 
olmadığ-ı, ancak Toprak Kanunu gereğince köylerinde toprak 
dağıtımına başlandığında, kanunen hak sahibi çiftçilerden ise, 
Toprak Komisyonuna müracaatı gerekeceği ve keyfiyetin mu
maileyhe de tebliğ cı̂ V̂Ĵ ği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : tstekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1008

(Arzuhal hulâsası 
nıesi hakkında).

16 . I I . 1955

Toprak veril-

Müstedi : Bulgaristan muhacirlerinden olduğunu, ev yardı
mından başka hiçbir yardım görmediğini ve toprak verilmesi 
hakkındaki müracpatmın da müspet bir netice tevlidetmediğini 
beyanla, muhtaç olduğu toprağın bir an evvel verilmesini iste
mektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin durumu
nun tçtkikiyle toprak alma hakkına sahip çiftçi göçmenlerden 
bulunduğu anlaşıldığı takdirde kısa bir zamanda bütün imkân
lara başvurulmak suretiyle toprak ihtiyacının sağlanması lüzu
munun Manisa Valiliğine tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : tstekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1009 16 . I I . 1955

^^914/1576q İskender Ateş ve ar.
Kestane köyünden. 
Çıldır.

(Arzuhal hulâsası : Köylerinin 
liaşka yere nakli hakkında).

Müstediler : Heyelân sebebiyle köylerinin başka bir yere 
naklini istemelrtedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Çıldır kazasına bağlı 
Kertene köjninde 1948 yılında vukubulan heyelân sebebiyle
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naklin zaruri görüldüğü ve icabının 2510 sayılı İskân Kanunu
nun 8 nci maddesi gereğince bütçeye mevzu tahsisatın bahşede
ceği imkânlar nispetinde yapılması hususunun nazarı dikkate 
alınacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bu baptaki evrak münderecatına naza
ran Nafıa Vekâleti Jeoloğu tarafından mahallen yapılan tet- 
İdkat neticesinde bahis mevzuu heyelânın önlenmesi imkânsız 
görülerek naklin z:ıruri olduğu beyan ve mevkii de tâyin edil
miş bulunmasına ve 5008 sayılı Kanunun 2nci maddesiyle tadil 
edilen 2510 sayılı İskân Kanununun 8 nci maddesi bu hususta 
Vekiller Heyetinden karar istihsali lâzımgeleceğini göstermekte 
olmasına ve mamafih naklin fiilen icrası esbabının alâkalı ve
kâletçe .şimdiye kadar istikmal edilmiş olması icabedeceğine 
binaen bu bapta encümenimisce tâyini muameleye mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1010 16 . I I . 1955

16016/15702
16!)15/15761
18074/Uİ-S10

llalil îl)r.nlıinı 
8Ü-İ1.
i^anoaıu köyüıulo. 
Maiiisii.

(Arzuhal hvJâsas! 
mesi haH'inda).

Topval: veriJ-

Mustedi : Kendisine ev yardımından başka hiçbir yardım 
yapılmadığını, Hâzineye ait toprak bulunmadığı beyaniyle ara
zi ihtiyacının da karşılanmadığını ifade ederek, muhtaç olduğu 
toprağın bir an evvel temin edilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin durumu
nun tetkikiyle toprak alma hakkına sahip göçmenlerden olduğu 
anlaşıldığı takdirde kısa bir zamanda toprak ihtiyacının karşı
lanması lüzumunun Manisa Vâliliğine tebliğ edildiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1011 16 . I I . 1955

16919/15765 îlasan Arslan.
Orhnniyc .Malı. İrfn- 
niyo So. No. *23. 
îiK'nröl - Bursa.

(Arzuhal hulâfsâ ii : îskân edilme
ni hakkında).

Müstedi : Bulgaristan muhacirlerinden olduğunu beyanla, 
bir an evvel iskânını istemektedir..

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 1949 yı
lında serbest göçmen olarak üç nüfus halinde yurda geldiği ve 
2510 sayılı iskân Kanununun 15 ve 39 ncu maddeleri gereğince 
serbest iskân işlemine tâbi tutulan muhacir ve mültecilere hü
kümetçe masraf yapılamıyacağı, ancak iskân olunduğu takdir
de borçlanma suretiyle ev yeri ve toprak verilebileceği ve fa
kat müstedinin ilk defa yerleştiği İnegöl kazasında hazineyö
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ait arazi ve ev yeri bulunmamasından dolayı zikredilen tahsi
sin yapılamadığı ve halen kendisinin Ankara’da Kız Teknik ö ğ 
retmen Okulunda odacılık yaptığı ve izahedilen bu durum ve 
kanuni sarahat karşısında mumaileyh hakkında bir işlem ya
pılmasına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususda encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
müstedinin talebinde ısrar ettiği takdirde usulen kaza merciine 
müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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1012 16 . I I . 1955

16931/15776 Ayşe Serttunalı. 
19866/18518 Solamiali Mah. Tek- 

keci So. No. 26. 
(Isküdar - îstanbııl.

(Arzuhal hulâsası : îstanhuVda 
is;kâ7i edilmesi hakkında).

Müstedi : 1942 senesinde yurda gelen Bulgaristan muhacir
lerinden olduğunu, Antalya vilâyetinin Fenike kazası nüfusuna 
kayıt ve tescil edildiğini ve halen İstanbul’da oturduğunu be
yanla, burada iskânının temin edilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Mürettep yeri olan 
Fenike’yi kendiliğinden terk ederek İstanbul’a giden ve kanu
nen muayyen müddet içinde iskân talebinde de bulunmamış 
olan ve bu suretle iskân hakkını zayi eden dilekçenin vâki ta
lebinin yerine getirilmesine imkân görülemediği bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususda encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve 
müstedinin talebinde ısrar ettiği takdirde usulen kaza merciine 
müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1013 16 . I I . 1955

48/15793 Mehmet Temel V' 
Gündüz Mah. 
Kırıkhan.

o ar. (Arzuhal hulâsası : A yrı ayrı is
kân edilmeleri hakkında).

Müstediler : Babalanndan_ ayını birer  ̂ olaral^_ iskân
edilmelerini istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : İskân muameleleri 
tamamlandıktan sonra göçmenlerin medeni hallerinde vukubu- 
lan değişikliğin nazara alınmasına ve buna göre yenibaştan is- 
kânlan cihetine gidilmesine kanunen imkân görülemediği ve 
keyfiyetin müstedilere tebliğ edilmek üzere mahalline bildiril
diği beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu
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hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1014 16 . I I . 1955

I6954/]r)7î)0 Mehmet Tfu? ve 
Çiftçi.
(Teylâupınar.

ar. (Arzuhal hulâsası - Köy muhia- 
nndan i^ikâyet).

Müstediler : Köy muhtarının görevini kötüye kullanarak 
kanunen hak sahibi olmıyan kimselere toprak verilmesine sebe
biyet verdiğinden bahsile, gereğinin yapılmasını istemektedir
ler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : İddia konusunun tet
kik ettirilerek kanuni iktizasının yapılması ve neticesinden müs- 
tedilere ve merkeze bilgi verilmesi hususunun Urfa Valiliğine 
yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Vekâletin icrasına lüzum gösterdiği 
tetkikat neticesinde lâzımgelen kanuni işlemin yapılacağı tabiî 
bulunmasına göre bu bapta encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1015 16 . I I . 1955

1fi9fi0/l,'SS05 Ynsııf Çalışkan ve 
ar.
(iöınee köyünHe. 
Munensnn - Kayseri.

(Arzuhal hulâsası 
mesi hakkında).

Toprak veril'

Müstediler : İskân yoliyle kendilerine verilen toprakların 
az ve verimsiz olduğunu ifade ederek köylerindeki boş yerler
den daha bir miktar arazi verilmek suretiyle müstahsil hale 
getirilmelerini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedilerin iskân 
mevzuatı karşısındaki durumlarının incelenerek gereğinin ya
pılması ve neticesinden kendilerine de malûmat verilmesi lü̂ n̂- 
munun Kayseri Valiliğine tebliğ edildiği bildirilmekte^r.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi-

Karar No. Karar tarihi

1016 16 . Î I . 1955

16963/15808 Kâmil Erişkin.
Orta Malı. îlü.snii- 
bey So. No. 4. 
Tarsamba - Samsun.

(Arzuhal hulâsa.sı : Yardım yap^f- 
mast hakkında).

Müstedi : tskân hakkını iskat ettiği ileri sürülerek ev ve ar
sa verilmediği gibi diğer yardımların da yapılmadığını beyan
la, kendisinin de emsali muhacirler gibi bilûmum haklardan 
istifade ettirilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Balkan
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Harbinde Üsküp’ten hicretle Ünye’ye greldiği, bu kasabada 
kendisine meccanen bir ev tahsis ve temlik olunduğu, şeker
cilik yaptığı için ayrıca arazi verilmediği ve kendisinin böyle 
bir talepte dahi bulunmadığı ve ahiren mezkûr evi 1943 3nlın- 
da satarak Hâzineden borçlanma suretiyle bilmüzayede başka 
bir ev satın aldığı ve birkaç yıldan beri de Çarşamba’da otur
makta olduğu ve binnetice 28 yıl evvel iskân görerek alâkasını 
kestiği ve sanatkâr olup çiftçilikle bir ilgisi bulunmadığı ci
hetle hakkında yapılacak her hangi bir işlem olmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü ; İstekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi

Karar No. Karar tarihi

1017 16 . I I . 1955

16964/15809 H. Cemil Nayan.
tcra .memuru. 
Bozkır - Konya.

(Arzuhal hulâsası : iskân hahkı- 
tnn verilmesine, dair).

Müstedi : Babası Van mültecilerinden Abdülhamit ile bir
likte altı nüfuslu bir aile halinde iskân edilerek kendilerine 
bir ev ve bir dükkân verilmiş ise de bunlardan dükkânın son
radan alınarak bir mübadile temlik olunduğunu beyanla, hak
kının korunmasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu aileye 
bir ev verilmiş olup ayrıca dükkân da tahsis edildiğine dair 
bir kayda rastlanmadığı ve Şark mültecilerinin iskânla olan 
alâkalan kesilmiş olduğu cihetle vâki istek hakkında yapıla
cak her hangi bir işlem bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâjdnine mahal olmadığına ve 
müstedinin iddiasında ısrar ettiği takdirde usulen kaza mer
ciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1018 16 . I I . 1955

16968/15813 Mehmet. Tascâ ĉan ve 
ar.
Bah<,?ecik köyünde. 
Sivrihisar.

(Arzuhal hulâsası : Toprak 
n\ is f fon un da n :{ikâye t).

ko-

Müstediler : Köylerinde tevzie tâbi arazi bulunduğu halde 
toprak komisyonunca bu arazinin programa ithal edilmemekte 
olduğundan bahsile, gereğinin müstacelen yapılması hususu
nun sağlanmasını istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : 1948 yılında komis
yonca yapılan ve ihtiyar kurulunca da tasdik edilen etüde na- 
«arân mera ihtiyacından fazla dağıtılabilecek, âraate elverişli
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arazi bulunmaması yüzünden tevziata tevessül olunmadığı bil
dirilmektedir.

Oereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1019 16. n .  1955

16987/15831 Ahmet öztekin. 
751/749 B'erhacîiye Mah. No. 

25.
M a l a t y a .

(Arzuhal hulâsası : İskân hakkı- 
nnı verilmesi hakkında).

Müstedi : 1942-yılında yurda gelen bir Bulgaristan göçme
ni ve harb’ mâlûlü olduğunu ve şimdiye kadar iskân edilmedi
ğini beyanla, iskân hakkının bir an evvel verilmesini istemek
tedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin harb ma
lûlü olması itibariyle 25İÖ sayıh Kanunun 12 nci maddesinin 
E bendine tevfikan nüfusu nispetinde ve âdi iskân haddi dâ
hilinde kendisine ev yeri ve toprak verilerek iskân edilmesi 
1944 yılında Malatya Valiliğine bildirilmiş ise de şimdiye ka
dar iskân edilmediği ve mezkûr kanunun 12 nci maddesi de 
5098 sayüı Kanunun 13 ûcü maddesiyle kaldırılmış olduğundan 
artık iskânına imkân kalmadığı, ancak, toprağa muhtaç çift
çilerden olduğu takdirde hakkında 4753 sayüı Kanun hüküm
leri dairesinde işlem yapılması lâzımgeldiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 2510 sayıh Kanunun 12 nci maddesinin 
mer’i olduğu bir tarihte kendisine mezkûr maddenin E bendi
ne tevfikan gayrimenkul verilmesi kararlaştırılmış olan müste* 
dinin bu' müktesep hakkına, vekâlet tezkeresinde bahis mevzuu 
edilen ilga keyfiyetinin müessir olup olamıyacağı hususunun 

incelenmesi kaza merciine ait bulunduğundan, vâki istek hak
kında zikredilen sebepten encümenimizce muamele *ifasma ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1020 16 . n .  1956

16996/15840 Karani Candar.
Bağ Mah. de. 
Kadirli.

(Arzuhal hulâsası 
leri hakkında).

îskân edilme'

Müstedi : 370 ailenin iskânlan henüz tamamlanmadığından 
bahsile, bunlara arazi ve ev verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu 370 ai
lenin iskân hakkına sahip bulundukları anlaşıldığı takdirde 
topraklarının temini ve evlerinin de inşası lüzumunun Seyhan 
Valiliğine bildirilmiş ve keyfiyetten alâkalılara da malûmat ve
rilmiş olduğu beyan olunmaktadır.
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Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1021 16 . I I . 1955

1 7 0 0 7 / 1 5 8 4 7  H ü s e y i n  Ihsan V ü -  
1 73 8 5 / 1 6 1 8 3  cel.

K a n a d l ı  C a d .  Y u s u f  
A t a l a y  eliyle. 
K ı r ı k h a n .

(Arzuhal hulâsası : Arazi veril
mesi ve para yardnm \ıa)>ılnutsı 
hakkında).

Müstedi : Fakir ve topraksız olduğundan bahsile, üç bin 
lira para yardımı yapılmasını ve arazi verilmesini istemekte
dir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedinin durumu
nun incelenerek hak sahibi çiftçilerden ise kanunen gerekli iş
lemin yapılması ve neticesinden kendisine de malûmat verilme
si lüzumunun Hatay Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1022 16 . I I . 1955

7/15855 M e h m e t  K a r a h a n .
T ı h n a t a n  k ö y ü n d e . 
O a z i a n t e b .

(Arzuhal hulâsası : liir kısım ara- 
zinİ7i borçlanma yoliyle kendisine 
verilnıesi hakkında).

Müstedi : İskân idaresince kendisine verilmiş olan 23 parça 
arazinin tapudaki miktarından fazlasının hâzinece elinden elın- 
mak istendiğinden bahsile, bu yerlerin borçlanma suretiyle ken
disine verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin istihka
kından fazla çıkan 116 dönüm arazi hakkında Maliye Vekâle
tinin 666 sayılı tamimine g'öre mahallî maliyesince gereğinin ya
pılması lüzumunun Gazianteb Valiliğine tebliğ edilmi<j olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine, vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1023 16. I I . 1955

1 ^ 1 9 / 1 5 8 5 7  İ b r a h i m  S a y a n .
U z u n  S o . F o t o ğ r a f ç ı  
•^^i U n u r l u v e r  eliyle 
M e s r u r i y o  k ö y ü n d e . 
İnegöl.

(Arzuhal hulâsası : İskân edilme
si hakkında).

Müstedi : 17 yaşında iken Batum’dan Anayurda iltica etti
ğini, esas itibariyle çiftçi olduğunu, toprak isteği baklandaki 
müracaatlarının müspet bir netice vermediğini beyanla, İnegöl 
kazası dâhilinde hazine arazisi mevcut köylerden birinde top-
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1702î)/J58()r, Aiınıet Alkan. 
17832/16611 flaeı Masan Mah. 

Babaeski.

17031/15867 Rıza Çete.
Kavı köyünden. 
Çorum.

rak verilmek suretiyle yerleştirilmesini istemektedir.
Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Kanuni müddet için

de iskân talebinde bulunmadığı ve nüfusa tescil sırasında ta
ahhüt senedi vermek suretiyle iskân haklarından feragat etti
ği anlaşılan müstedinin artık iskân yoliyle bir işleme tâbi tu
tulmasına kanunen imkân g-örülemediği, ancak 4753 sayılı Ka
nunun İnegöl kazasında tatbiki sırasında toprağa muhtaç yerli 
çiftçiler arasında toprak talebinin nazara alınacağının tabü 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre M 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına k»- 
rar verildi.

Karar No. Karar tarib*

1024 16 . I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : îskân haklO''
nndan faı/dahmdınhnası
<la).

Müstedi . Bulg’aristan muhacirlerinden olduğunu ve şiıödi' 
ye kadar hiçbir suretle iskân haklarından isti/ade edemediği»* 
eyanla, emsalleri gibi kendisinin de bu haklardan faydalandı

rılmasını istemektedir.
Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında ; 4 . VI . 1936 tarihinde 

^Igarıstan’dan yurda gelmiş olan müstedinin serbest göçmen 
olarak Luleburgfaz kazasının Kayabeyli köyünde oturmakta 

4 . IV . 1952 tarihinde Babaeski kazasına giderek yerleş- 
ıgı ve yurda gelişi itibariyle iki yıllık kanuni süre içinde iskâ» 

talebinde bulunmadığından kendisine hiçbir iskân yardımı y»' 
pılmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menımızce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedin*» 
ıskan talebinde ısrar ettiği takdirde usulü dairesinde kaza mer- 
Cime müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1025 16 . I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : iskân yard^' 
'tn.I yap>Iması hakkında).

Miistedi : 1931 yılında Rusya'dan anavatana iltica 
beyanla, kendisine de emsali mültecUer gibi toprak verilmestt» 
ve dıger iskân yardımlarının yapılmasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : 885 sayılı Kanunu» 
muvakkat maddesiyle konulan müddet içinde müracaatla isk*» 
talebinde bulunmamış olan müstedinin artık iskân yardıml«*|‘ 
dan faydalanmasına imkân olmadığı ancak bilfiil çiftçilikle iŞ**'



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

gal ettiği ve toprağa da muhtaç bulunduğu takdirde kendisine 
umumi tevziat sırasında nüfusu nispetinde toprak verilmesi hu
susunun temini lüzumunun Çorum Valiliğine tebliğ edildiği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Vekâlet cevabında beyan edilen sebepten 
dola3n iskân yoliyle bir işleme tâbi tutulmasına kanunen imkân 
görülemiyen müstedinin vâki talebinde ısrar ettiği takdirde 
usulen kaza merciine müracaatta muhtariyetine ve bu itibarla 
mezkûr talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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1026 16. I I . 1955

17034/15870 Şükrü Yıldırım vt
ar.
Bulgaristan RİH'inen- 
lerinden.
Yıldızeli.

(Arzuhal hulâsası : Toprak ihti
yaçlar mm tamamlanması hakkın
da).

Müstediler ; Bulgaristan muhacirlerinden olduklarım ve 
muhtaç bulundukları toprakların henüz tamamlanmadığını be
yanla, gereğinin yapılmasını istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Gerekli işlemin yapıl
ması lüzumunun Sivas Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1027 16 . n  . 1955

5881 Ali Çavdar.
Sümerbank iplik kıs
mında No. 10816. 
Ereğli - Konya.

(Arzuhal hulâsası : Mallarının 
kendisine iadesi hakkında).

Müstedi : İaşesini temin maksadiyle Ereğli’ye giderek bu
radaki îplik Fabrikasına girdiği halde iskân yerini terketmiş 
olduğu yolunda bir muameleye tâbi tutularak gayrimenkulle'ri- 
nin hâzineye maledildiğini beyanla, bu baptaki muamelenin bo
zulmasını ve mezkûr gayrimenkullerin kendisine iadesini iste
mektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : 1941 jolmda yurda 
gelip Yıldızeli kazasında iskân edilmiş olan müstedinin bu yer
de on yıl oturup kendisine verilen gayrimenkulleri bizzat işlet
mesi ve istihsalde bulunması lâzımgelirken bu kanuni lüzuma 
riayet etmiyerek 1948 senesinde ailesi efradiyle birlikte iskân 
yerini terkettiği ve ilân yoluyla yapılan tebligata rağmen bir 
daha dönmediği cihetle hakkında 4062 sayılı Kanun hükmü tat
bik olunarak mezkûr gayrimenkullerin tekrar hâzineye intikal 
ettirildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Sureti iddia ile vekâlet cevabına göre 
bu baptaki ihtilâfın tetkik ve halli kaza merciine ait bulundu;^



Arzuhal Arzulial sahibinin
No. adı, soyadı vo adresi

ğundan vâki istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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J!̂ ncümen kararı ve ne sebepten verildiği

1028 16 . İ l . 1955

17046/15882 Mahmut Zülkadir- 
oğlu.
Inliınurat köyünde. 
Zülkadirli - Kırşe
hir.

(Arzuhal hulâaası : Arazisini‘f̂ 
kendisine iadesi hakkında).

Müstedi : Tapu ile mutasamf bulunduğu arazinin elinden 
alınarak göçmenlere verildiğinden bahsile, tekrar kendisine i®* 
desini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin vâki iddi
asının 227 sayılı genel yazı gözönünde bulundurulmak sureliyi® 
incelenerek bir yanlışlığa ve hak ziyama meydan verilmemesi 
lüzumunun mahalline tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususda en* 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedi* 
nin icabında kaza merciine de müracaat edebileceğine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1029 16 . I I . 1955

17050/1588.S Hakkı Eltimur.
Yaka Mah. \o. (). 
Urla.

(Arzuhal hulâsa.sı : tskân istifi' 
kakının tasamlanması hakkında)-

Müstedi : Kandiye mübadillerinden olduğunu, Urla’da ken
dilerine âdi iskân yoliyle 6893 metre karelik bir yerden başka 
bir şey verilmediğini beyanla, iskân hakkının tamamlanmasını 
istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : 1340 yıhnda ailesiyle 
birlikte yurda gelen ve o tarihlerde iskân görmüş olan müste- 
dinin halen yerli halk meyanında bulunduğu cihetle hakkında 
iskân mevzuatı bakımından yapılacak bir işlem olmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki taleple ilgili vekâlet cevabına göre 
bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığı®^ 
ve müstedinin isteğinde ısrar ettiği takdirde usulen kaza mer
ciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1030 16 . II . 198Ö

17051/1.5884 Cafer Yıldız ve ar.
Tuhafiyeci Seyyit 
Etre eliyle.
Ceyhan.

(Arzuhal hulâsası : Arazi ve 
mesi hakkında).

Müstediler : Köylerindeki Hazine arazisinden kâfi miktarı* 
nın borçlanma veya kiralama suretiyle kendilerine verilmesini 
istemektedirler.
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Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Köylerinde Hâzineye 
ait boş aro^ bulunduğu ve müstedilerin de toprağa muhtaç 
çiftçilerden olduklan anlaşıldığı ve bu sene bulundukları yerde 
dağıtım yapıldığı takdirde bahis mevzuu araziden ihtiyaçlarını 
karşılıyacak miktarın kendilerine Mâliyece kiraya verilmesi 
hususunun Seyhan Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

(Jereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu bapta encü  ̂
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1031 16 . II . 1955

^'^^21/15949 Hüseyin Akıtürk.
Meşrutiye köyünde. 
Akşehir.

(Arzuhal hulâsası 
W hakkında).

iskân edilme-

Müstedi : Akşehir kazasının Meşrutiye köyünde iskân edil
mesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedinin iskân hak 
kına sahip göçmenlerden olduğ-u anlaşıldığı takdirde isteğinin 
yerine getirilmesi hususunun Konya Valiliğine yazıldığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu bapta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1032 16 . II . 1955

İ8'<ir övün(,*.
'V 17071 MahmtubHV Mah. ne 

bağlı Esenler köyün
de D. P. Başkanı. 
Bakırköy - îstanbnl.

(Arzuhal h^dâsası : To])rttk ko
misyonu hakkında ).

Müstedi : Köylerine toprak komisyonu gönderilmesini iste
mektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında ; Bakırköy kazasında 
faaliyette bulunan 56 numaralı Toprak Komisyonu, Esenler kö
yünü çalışma programı içine almış ise de bu köydeki dağıtıma 
tâbi tutulabilecek arazinin Topçu Atış Okulu sahasına dâhil 
olması dolayısiyle Millî Savunma Vekâletince dağıtımı mah
zurlu görülerek keyfiyet bu yolda tsbliğ edilmiş olduğu cihetle 
mezkûr köyde kanunun uygulanmasına imkân kalmamış bu
lunduğu bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü : Müstedinin bahsettiği köyde Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununun ne sebebe mebni tatbikin© imkân 
olmadığı, vekâbt tezekeresinde açıkça beyan edilmiş olmasına 
ve mezkûr köydeki muhtaç çiftçilerin zikredilen kanunda der
piş edildiği veçhile başka suretle topraklandırılması mümkün
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olup olmadığı hususunun tahkik ve tetkiki de ilgili makamlara 
ait bulunmasına binaen bu bapta encüınsnimizce muamele ta
yinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1033 16.11 1955

17282/16083 Kerim Muş ve ar.
Hacı Sadık Malı. 
Konya.

(Arzuhal hulâsam : Toprak v e r i l 

mesi hahlimda).

Müstediler : Topraklandınimaları için yaptıkları mütaad- 
dit müracaatların semeresiz kaldığından bahsile, kendilerin® 
ve diğer 30 çiftçi ailesine bir an evvel arazi verilmesini istemok- 
tedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında ; Müstedilerin oturdul '̂ 
lan mahalle toprak komisyonunca ele alınıp da dağıtıma tâhı 
arazi bulunmadığı takdirde Çiftçiyi Topraklandırma Kanuö^' 
nun 41 nci maddesi mucibince toprak ihtiyaçLırınm g-iderilnı®̂  ̂
lüzumunun Konya Valiliğine tebliğ edildiği bildirilmektedir-

Gereğfi düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta eııcu- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi-

Karar No. Karar tarihi

1034 16.11.1955

17289/16090 Ali Sönmez.
Eskikulam köyünde. 
Ulaij - Siva.s.

verî '(Arzuhal hulâsast : Arazı 
mesi'hakkında).

Müstedi : Köylerinde dağıtıma elverişli arazi bulunmadığı® 
dan bahsile, civarlarındaki Tutmaç köyünden toprak verili^® 
sini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin oturma 
ta olduğu Eskigulâm köynün haiz olduğu durumun 
Topraklandırma Kanununun 41 nci maddesi hükümleri dairesi® 
de incelenerek gerekli işlemin yapılması lüzumunun Sivas 
liliğine tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encU 
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verild^

Karar No. Karar tarıtn

Va

1035 16 . II ■
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7 2 9 0 /1 0 0 !)!  A İ H İÜ iT a h ın a ıı  ('‘c- 
su r vo ar.
M u Jı ta r .
Scfîdin köyünde. 
Avanos - Kıı-sclıir.

(Arzuhal hulâs((.sı : Köylcrinf 
Toprak Komisj/on un u)i (lönderü- 
ııırsi luıkh ında).

Müstediler : Kendi köyleriyle civar köyler arasındaki arazi 
ihtilâfının had bir safhaya intikal ettiğinden bahsile, bu ihtilâ
fın bir an evvel önlenmesini temin için köylerine tercihan top
rak komisyonunun gönderilmesini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedilerin mensup 
bulundukları köyde tevzie elverişli arazi bulunduğu takdirde 
bu köyün de çalışma programına alınması hususunun temini 
mahalline yazılmıştır, denilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu bapta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1036 16 . I I . 1955

^'7291/16092 Ilasan Bozkurt \('
ar.
Konıufjverc'n köyün
de.
Vorköv.

(Arzuhal hulâsası : Ellerinden 
alım]) (^öçmeıılerc ilerilen arazinin 
kendilerine iadesi hakkında).

Müstediler : Bir yıldan beri işgallerinde bulunan Hazine ara
zisinin 48 numaralı Toprak Komisyonunca ellerinden alınarak 
göçmenlere verildiğinden bahsile, bu arazinin kendilerinde bıra- 
lalmasını istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedilerin toprağa 
muhtaç ve fiilen çiftçilik yapan kimselerden oldukları ve yeteri 
kadar arazilerinin bulunmadığı anlaşıldığı takdirde bahis mev
zuu Hazine topraklannın ellerinden alınmıyarak göçmenlere 
başka arazi verilmesi hususunun Yozgad Vâliliğine yazıldığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1037 16 . I I . 1955

Üzler.
’̂ ^/l6629 Demirei Kemal oliy- 

le.
Maronîis - Sürür*.

(Arzuhal hulâsası : Gayrimenkul 
hissesinin kendisine teslimi hak
kında).

Müstedi ; Suriye mültecisi sıfatiyle kendisine verilen arazi 
hissesinin Mehmet Akmelek adındaki şahsın işgalinde bulundu
ğunu beyanla, mezkûr hissenin adı geçenden alınarak tarafına 
teslimini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : 885 ve 2510 sayılı ka
nunlarla tâyin edilen müddet içinde müracaatla iskân talebinde 
bulunmadığı ve kendisine toprak verildiği iddiasının da hilâfı 
hakikat olduğu anlaşılan ve geliş tarihine nazaran yerli halk



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

44

ünoümen karan vc ne sebepten verildiği

meyanma girmiş bulunan müstedi hakkında iskân yoliyle bir 
işlem yapılmasına kanunen imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : tstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve 
müstedinin talep ve iddiasında ısrar ettiği takdirde usulen kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1038 16 . I I . 1955

Reis 
Konya 

, 1. Fahri Ağaoğhı

M. M. 
Bingöl

Sficati Aran

Kâtip 
Elâzığ 

Helâhattin Toker
Afyon K. 

Sıtkı Koraltan

Edirne 
('emal Köpriiliı

Kdirııe 
/ /  a.<ia n %\faksudoğlu

Krzincaıı 
Terfik Şfiiocak

Mardin 
/iahaettin Erdem

Siirfl 
Suat Bediik

(iırzuhal sayısı ; 120)

T. B. M. M. Mathausi
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A R Z U H A L  e n c ü m e n i  

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

— 6 Sayı : 13 

8.IV.I9SS Cuma

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

13172/12271 İbrahim Yiğit.
Ceza evinde. 
Giresun.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Dosıjasının 
celp ve tetkikiyle hakkının meyda
na çıkarılmasına dair).

Dilekçi : Giresun’da kaçakçılık yapan Çolak Salih’in tütün
lerini tertibettiği bir plânla, yakalattırdığı ve bu hareketinden 
dolayı mükafâtlandırılması lâzımgeldiği halde, kendisinin mah
kûmiyetine ve adı geçen Çolak Salih’in beraetine karar veril
diğini ve geçim vasıtası olan otomobilinin de müsadere edildi
ğini beyanla; dosyasının celp ve tetkik edilerek hakkının mey
dana çıkarılmasını ve Çolak Salih’in cezalandınimasını istemek
tedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi İbrahim Yi
ğit’in otomobili ile 176 kilo kaçak tütün kaçırıldığı sabit görü
lerek kendisinin ve suç arkadaşlarının dokuzar ay hapislerine 
ve nakil vasıtası otomobilin müsaderesine ve Çolak Salih’in de 
suçu işlediğine dair delil elde edilemediğinden beraetine karar 
verilmiş ve bu kararın Temyiz Mahkemesince ' tasdik edilmiş 
olduğu ve müstedi tarafından vâki tashih talebinin ise Başsav
cılıkça vârit görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek hükme bağ
lamış olan bir hususla ilgili istek hakkında, Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 54 ncü maddesi sarahati karşısında, encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1039 16 . I I . 1955

^Vl2270 Ahmet Toptaş.
Kasım ka.saba kö
yünde.
Giresun.

(Arzuhal hulâsası : Gayrimenku- 
m hakkmdaki resmî muamelenin 
ıslahına dair).

Dilekçi : Tapulu arazisinin Toprak Komisyonunca Hazine na
mına tesbit edilmekte olduğundan bahsile, bu muamelenin önlen
mesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Şikâyetin incelenerek bir 
yanlışlığa ve hak ziyama meydan verilmemesi ve neticeden mer-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı. sovaclı ve adresi J^ncünıen kararı vc ne sebepten verildiği

1 3 1 7 8 / r 2 2 T 7  Hiisıııen r);/!!!]-];.
Dere k ö y ü n d e . 
S a r a k ö v  - G ö n e n .

keze ve dilekçiye de malûmat itası lüzumunun Antalya Valili
ğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahallî Toprak Tevzii Komisyonunun 
bahis mevzuu muamelesi, dilekçinin nizasız ve fasılasız tapu ile 
tasarruf etmekte olduğu araziye matuf bulunduğu takdirde, 
P-a';Vekâletin Valiliğe yaptığı tebliğ dairesinde ıslah edilmiş 
olacağına, aksi halde yani mülkiyeti ihtilaflı bir g-ayrimenkule 
raci ize bu bapta mahkemeye müracaat icabedeceğine göre, vâki 
istek hakkında bu noktalarda encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1040 16 . I I . 1955

{Arznh'fl hulâsası : iskân yoliylc 
verilen arazi hakkında ).

Dilekçi : Gönen İlçesinin Sarayköyü Bucağına bağlı Dere 
Köyünde oturan Bulgaristan göçmenlerine iskân voliyle verilmiş 
olan arazinin ziraat edilmesine o Köy İhtiyar Kurulunca müma
naat edilmekte olduğunu bildirerek gereğinin yapılmasını iste
mektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında ; Bu bapta gerekli incelemede 
bulunularak iddia vârit ise 2510 sajmlı İskân Kanununun 22 nci 
maddesine göre bahis mevzuu arazinin zabıta marifetiyle müs- 
tahiklerine teslimi hususunun temini hakkında Balıkesir Valili
ğine emir verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Başvekâlet cevabına göre bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1041 16 . I I . 1955

13254/12 349 A l i  İ h y a  T l u .
K i i e ü k  A y a s o f y a  
M edi'e se 8 o . N o .  S. 
K u n ı k a p ]  - İs tan b ul.

('Arzuhal hulâsası : Emekli aylı- 
flDnv artıniması hakkında).

Dilekçi : Çanakkale Muharebesinde yaralanarak mâlûl kal
dığından bahsile, kendisine bağlanmış olan emekli aylığının 
mâlûliyet esası üzerinden tadilini ve yıpranma zamlannın he- 
sabedilerek bunun da maaşına ilâvesini istemektedir.

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye barb 
zamları da dâhil olmak üzere 28 yıl küsür ay üzerinden aylık 
bağlandığı, mâlûliyeti derece haricinde kaldığından maaşının 
tadiline kanunen imkân görülemediği, yıpranma zammı 16^3 
sayılı Kanuna göre verilmekte olup bu kanunun neşrinden çok 
evvel tekaüde sevk edilen dilekçinin bu zamdan istifade etti-

■* A
rilmesine de mesağ bulunmadığı ve mumaileyh tarafından ma
luliyet ve itibarî hizmetler hakkında acılan dâvanın Devlet Şıi‘



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

rasınca reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Kısmen kaza merciince incelenerek ka

rara bağlanmış, kısmen de bu merciin tetkikine arz edilmesi lâ- 
zımgelmekte bulunmuş olan istek hakkında encümenimizce mu
amele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tanhi

1042 16 . I I . 1955

13310/J2404 Osman Yıldınm. 
14î)77/1;^î)7(; Arzuhalci.
M 129/14128 Kan<?al. 
•7ir)8/l.r,()82

( A r z u h a l  h u l â s d . s ı  

I H n i  İ H i k k ı n d a ) .

V t i f / i n i n  I c r -

Dilekçi : Hataen namına tarh edilen Gelir Vergisinin terkini 
lâzımgeleceğinden bahsile, gereğinin bu yolda yapılmasını iste
mektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi adına salınan 
verginin kanuni takdir hakkına dayanılarak tarh edilmiş oldu
ğu ve binaenaleyh muamelede bir yanlışlık ve yolsuzluk bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciinin vazifeleri 
cümlesinden olduğu cihetle bu bapta encümenimizce muamele 
tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1043 16 . I I . 1955

'^014/140] 3 llasan »Sülün ve ar.
Danişment köyünde. 
Hayrabolu.

(Arzuhal hulâsası 
hmı hakkında).

Toprak dağı-

Dilekçiler : Hayrabolu’nun Danişment köyünde yapılan 
toprak tevziinin gayriâdilâne olduğunu beyanla bu bap
taki muamelenin bozulmasını, hak ve adalete uygun olarak 
yenibaştan bir dağıtım yapılması hususunun teminini iste
mektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu dağı
tımın mevzuata tamamen uygun bir şekilde yapılmış olduğunun 
müfettiş marifetiyle mahallen yaptırılan tahkik ve tetkik so
nunda anlaşidığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : tddia ve istekle ilgili vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına, dilekçilerin dağıtıma mütaallik iddialarında ısrar et
tikleri takdirde bu iddialannı dâva şeklinde ait olduğnı kaza 
merciine arz etmekte muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1044 16 . II . 1955



4 —

1 4 4 1 G / 1 8 4 2 7

Arzuhal
No.

i . H a k k ı  D a ^ c ı.  
Ç o c u k  ))arkı k a r ş ı
sında İ m a r e t  So. N o . 
l.
A k ş e h ir .

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsdsı : Jlizvıctten çi- 
hdvnuı muınnelcaindct) şikâyet).

Dilekçi : Akşehir Ceza Evi gardiyanı iken hakkında hilafı 
usul ve kanun yapılan bir tahkika müsteniden vazifesine niha
yet verildiğinden bahsile, evrakının celp ve tetkik edilerek 
görevine iadesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin vazifesin
de gösterdiği kusur ve ihmal dolayısiyle hizmetten çıkarılmasına 
dair mahallî Adalet Komisyonunca verilen karara karşı ileriye 
sürdüğü itirazın merkez inzibat kurulunca reddedilmiş olduğ-u 
ve mumaileyh hakkında yapılacak bii’ muamele görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1045 16 . II . 1955

1 4 4 1 7 / i ; J 4 2 H  Reşit B f n k a r a  ve ar. 
1 4 G 8 0 / 1 3 6 8 1  K a l e  .Malı. de. 

S i l v a n .

(Arzuhal hulıhası : Silvaıı Milf- 
tiisH Ilâdi El - Jlüscyin'dcn şikâ-

Dilekçiler : Silvan müftüsü Hadi El - Hüseyin’in yolsuz ve 
kanunsuz birtakım efal ve harekâtta bulunmuş olduğunu be
yan ederek adı geçen müftü hakkında kanuni takibat icrasını 
istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Silvan müftüsü hakkın
da dilekçiler tarafından vukubulan şikâyetin mahallen tahki
kine ait evrakın Diyanet İsleri Reisliği İnzibat Komisyonun
ca tetkiki neticesinde verilen kararın ilgililere tebliğ edilmek 
üzere sözü geçen ilçeye gönderilmiş olmakla beraber bir sure-t 
tinin de ilişik olarak sunulduğu bildirilmektedir.

Gereği düğünüldü : Diyanet İşleri Reisliği İnzibat Komis
yonunca müttehai 30 Eylül 1952 gün ve 25501 sayılı Karara na
zaran, hakkında şikâyet vâki olan Silvan müftüsünün vazife
sinden mütevellit olarak inzibati cezayı müstelzim bir fiil ve 
hareketi tesbit edilememiş bulunmasına ve mamafih bu karar 
alâkalılara da tebliğ edilmek üzere mahalli kaymakamlığa gön
derilmiş olduğundan bâhis mevzuu karar aleyhinde ilgililerin 
üst mercie müracaat haklan mevcut olmasına göre bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1046 16 . I I . 1955



5

1 4 422/13 43 3  A l i  l i n y a t .
^"ııkan Alovısık Vo- 
ni ]\Iah.
Sfinıaııda^ı - ITatny.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encünu‘11 karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
inesi hakkında).

Toprak verü-

Dilekçi : Mülteci olduğunu beyanla, kendisine de toprak 
verilmesini istemektedir.

Devlet Veldiliğinin cevabi yazısında : Hatay’ın ana vata
na ilhakı sırasında hakkı hıyarını Suriye lehine kullanan di
lekçinin mülteci olarak kabulüne ve muhacirlik hak ve muafi
yetlerinden istifade ettirilmesine kanunen imkân bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekillik cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar veril
di.

 ̂Karar No. Karar tarihi

1047 16 . 2 .1955

^'^23/13434 M. Sait IMugayrun.
Yukarı Aleviijık 
Mah. do.
Samandaki - ITatav

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril
mesi hakkında).

Dilekçi : Mülteci olduğunu beyanla, kendisine de toprak 
verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Hatay’ın Ana vata
na ilhakı sırasında hakkı hıyarını Suriye lehine kullanan dilek
çinin mülteci olarak kabulüne ve muhacirlik hak ve muafiyet
lerinden istifade ettirilmesine kanunen imkân bulunmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekillik cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

1048 16 . I I . 1955

]g^^'^/^^438 K(‘ko Özkan. 
V l5481 Zaoroiri köyünd(‘.

Tercan.

(^\rzuhal hulâsası 
ne dair).

Arazi istfği-

Dilekçi : Toprak isteğine dair olan müracaatının şimdiye 
kadar müspet bir neticeye başlanmadığından bahsile, gereği
nin bir an evvel yapılması lüzumunun ilgili vekâlete bildiril
mesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin 4 Şubat 1953 gün ve 1007/3104 sayıh 
yazısında: Dilekçiye norm miktarında arazi gösterildiği ve 
tevzi muamelesinin de ait olduğu komisyonca tekemmül etti
rilmekte bulunduğu bildirilmektedir.

* Gereği düşünüldü : Vekillik cevabına göre bu hususta en-
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A.rzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

1049 16. n . 1955

14429/13440 Mehmet Bankaya.
Namıkkemal Mah. 4 
ncü Santral ikinci 
Cad. İsmail Kürklü 
yanında.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası 
hakkında).

Toprah' isteği

Dilekçi : Muhtaç çiftçilerden olduğunu beyanla, kendisine 
de toprak verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yansında : Toprak Komisyonun
ca program gereğince dağıtım yapılıncaya kadar, dilekçiye boş 
Hazine arazisinden kira ile toprak verilmesi hususunun Ankara 
Vâliliğine tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekillik cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1050 16 . I I . 1955

144.32/13443 İbrahim Pehlivan 
ve ar.
Küçük Tefi ek kö
yünde.
Çiçekdağı.

(A rz uhal hulasası 
hakkında).

Arazi isteği

14444/13455 Hüseyin Karataş.
Humlar köyünde. 
Tercan.

Dilekçiler : Tertibedildikleri Demirli köyünde namlarına 
kayıt ve tesçil olunan arazinin ellerinden alınmak istenildiğini 
beyanla, mezkûr arazinin yedlerinde ipkasını istemektedirler.

* Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçilerin vâki mü
racaatları hakkında kanunen gereken muamelenin yapılarak 
neticesinden kendilerine de bilgi verilmesi lüzumunun Kırşehir 
Vâliliğine tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçilerin 
icabında kaza merciine müracaatta muhtariyetlerine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1051 16 . I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Bir ev ve arsa 
hakkında).

Dilekçi : Köylerinde iskân edilmiş Elif ve Hasan’a tskâö 
İdaresince verilen bir ev ve arsayı iki sene müddetle kiraladığa 
halde, adı geçenlerin eski yerlerine dönmeleri dolayısiyle Mâli
yece bu gayrimenkullerin ellerinden ahnarak ilân yapılmadan 
bilmüzayede satıldığını beyanla, mağduriyetinin izalesini iste
mektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 2490 sayılı Kanun



7 -
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi E ııcüm on kararı ve no sebepten verild iğ i

hükümleri dairesinde cereyan eden satış muamelesinde mevzu
ata aykın bir cihet görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 5098 sajalı Kanunun verdiği serbestîden 
faydalanarak eski yerlerine avdet eden menkul şahıslara, nakil 
edildikleri mahallin iskân idaresince verilmiş olan gayrimen- 
küllerin, zikredilen avdet münasebetiyle Hazine namına tekrar 
tescilinden sonra, kanunu mahsusuna tevfikan bilmüzayede 
satılmış olmaları halinde dahi, eski maliklerin daha evvel bu 
gayrimenkullere mütaallik olarak dilekçi ile yapmış oldukları 
kira akdinin yeni malike karşı da hüküm ifade edip etmiyece- 
ği cihetinin tetkik ve halli kaza merciine ait bulunduğundan, 
vâki talep hakkında bu itibarla encümeniınizce muamele tâyini
ne mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1052 16 . I I . 1955

^*447/13458 Enver Tunç ve ar. 
Çengelköy, Talimha
ne mevkiinde. 
Bulgaristan göçmen
lerinden.
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası 
plim ası halikında).

Yardım ya-

Dilekçiler : Göçmen olduklarını beyanla, kendilerine de em
salleri gibi yardımda bulunulmasını istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçilerin durumla
rının incelenerek bir an evvel müstahsil hale getirilmeleri lüzu
munun İstanbul Vâliliğine tebliğ olunduğn bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1053 16 . I I . 1955

^ ^ 8 /1 3 4 5 9  Ali Şen.

Altınova - Selmiye. 
Ayvalık.

(Arzuh al h ulâsast 
mı hqkkînda).

isJ:ân yardı-

Dilekçi : Göçmen olduğunu beyanla, kendisinin de emsalleri 
gibi iskân yardımından faydalandırılmasını istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçinin hak sahibi 
göçmenlerden olduğu anlaşıldığı takdirde iskânına mütaallik 
muamelenin tesri edilerek bir an evvel müstahsil hale getiril
mesi ve neticenin kendisine de bildirilmesi lüzumunun Balıkesir 
Valiliğine tebliğ olunduğu beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1054 16 . n  . 1955
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14907/13907 M. A li Yıldırım.
Karadıırmuşhı kö- 
>'ünde.
Kırıkhan - Hatay.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Erıcümeıı kaıan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
hakkında).

Kredi temim

Dilekçi ; Kendilerine verilen topraklan işletebilmek için 
yeter derecede krediye ihtiyaçları bulunduğundan bahsile, bu 
kredinin Ziraat Bankasından sağlanmasını istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçinin köyünde 
topraklandırılmış olan çiftçilere ait kredi cetvellerinde bâzı 
hatalar görüldüğünden icabeden tashihatın yapılması lüzumu
nun Hatay Valiliğine yazıldığı ve bu suretle yeniden tesbit 
edilecek ihtiyaca göre kredi açılması esbabına tevessül oluna- 
cağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekillik cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1055 16 . n  . 1955

14909/13909 Haşan Ozdeniir ve 
ar.
Kömürler köj’iinde. 
Burhaniye Mah. H ü
seyin Vılmaz eliyle. 
tslâhİ3̂ e.

(Arzuhal hulâsası 
mesi hakkında).

Toprak veril-

Dilekçiler: Kömüroğlu adındaki şahsın füzulen işgal etmek
te olduğ-u hazine topraklarının şağilinden alınarak kendilerine 
tevziini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Kanun ve tüzük hü
kümleri dairesinde gerekli işlemin yapılması lüzumunun Gazi- 
anteb Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Valilik cevabına göre bu üususta encü* 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1056 16 . n  . 1955

14918/13918 Yahya Demirci ve 
ar.
Viean köyünde. 
Tercan.

(Arzuhal hulâsası 
toprak komisyonu 
hakkında).

: Köylerine 
gönderilmesi

Dilekçiler : Tercan kazasına bağh Vican köjmne bir an ev
vel Toprak Komisyonu gönderilmesini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Adı geçen köyüö. 
halen Tercan kazasında faaliyette bulunan 41 numarah Toprak 
Komisyonunun çalışma programına ithal edilmiş bulunduğa 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekillik cevabın^’ 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal oİDia- 
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1057 16 . n  . 19ÖÖ



14984/] 3983 Sefer Doğan ve ar.
Rişvan Kekec; kö
yünde.
Mucur.

Armhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

9 —

(Arzuhal hulâsası : 39 numorah 
ioprak komisyonu hakkında).

Dilekçiler : 39 numaralı Toprak Komisyonunun Mucur ka
zasına da gönderilmesini istemektedirler.

Devlet Veldiliğinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu komis
yonun sırası gelince Mucur kazasına da gönderileceği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

En ■üıaon kararı ve ne sebepten verildiği

1058 16 . II . 1955

15006/14005

14919/13919

İ4916/J3916

’ -^018/14017

15058/14057

15208/14202

Mustafa Ozeker. 
Beylikahır - Milıa- 
lıeçık.

Ahmet Anar vo ar. 
Kodallı köyünde 
Kırıklıan.

Übeyit Kayaer. 
(y’iloğlan Hüyüğü. 
köyünde.
Kırıkhan - Hatay.

İhtiyar Kuruluna. 
Oklalı köyünde. 
Lüleburgaz.

Salim Sönmez ve ar. 
Abdülimam köyün
de.
Mardin.

Haydar Duran. 
Akçadağ.

(Arzuhal hulâsası 
mesi hakkında).

Arazi veril-

Dilekçiler : Muhtelif yerlerdeki boş hazine arazisinden, fu- 
zulen müdahale edilmekte olan harman yeri ve meradan ve Bey- 
likahır köyü ile Amik bataklığının kurutulan kısımlanndan ih- 
tiyaçlanna yetecek toprakların ayrılarak kendilerine ve köyle
rindeki diğer muhtaç zürraa dağıtılmasını istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Kanun ve Tüzük hü
kümleri dairesinde gereken muamelenin yapılması ve incelenme
si icabeden hususlar hakkında da ait oldukları komisyonlarca 
muktazi tahkikatın ifası lüzumunun mahallerine yazılmış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin vâki talepleriyle alâkalı 
vekillik cevabına göre bu bapta encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1059 16. n . 1955

35034/14033 Mustafa Çapan.
Kiremitli köyünde. 
Kadirli - Adana.

(Arzuhal hulâsası 
mesi hakkında).

Arazi veril-

Dilekçi : Millî Mücadeledeki hizmetine mukabil kendisine 
arazi verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Hizmete karşılık ara
zi verilemiyeceği, ancak dilekçi çiftçi ise kendisinin usulü dai
resinde toprak komisyonuna müracaat etmesi gerekeceği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu
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A rzuha l A rzuha l sah ib in in

Nü. afh, soyadı ve adresi Encümen-kararı ve ne sebepten verildiği

hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1060 16. n . 1955

15038/14037 Haindi Taıjan.
Ormanlı köyünde. 
Mürefte - Şarköy. 
Tekirdağ.

15029/14028 Tabir Baykor.
Mitati)a§a Cad. de 
Kahveci Hamdi eliy
le.
Salihli.

11846/11012 Mehmet Opııt.
Saranlı köyünde. 
Manisa.

15157/14156 Naim Şavlı.
Çanaklı Mah. de. 
Vezirköprü-Sanısnn.

15133/14132 Mehmet Soğurhı ve 
19224/17892 ar.

Gemerek Yeni Oıı- 
})iık köyünde. 
Şarkışla.

15067/14066 Çelil Civan.
Osmaniye köyünde. 
Babaeski.

15199/14196 Savalan Şıışa ve ar.
Fatih Haydar Cad. 
Bostan So. No. 3. 
İstanbul.

15085/14084 Ali Rahman.
Fatih Haydar Mah. 
Bostan So. No. 3. 
İstanbul.

15011/14010 Yusuf Çarıkçı.
Hamidiye Mah. İs
tasyon Cad. Çarıkçı 
Mehmet Hızal ya 
nmda.
Babaeski.

(Arzuhal hulâsası : îskân hakla
rından faydalandırılmalarına dor 
ir).

Dilekçilerden bir kısmı; anayurda geldikleri tarihten şimdi
ye kadar iskân edilmediklerini beyanla iskânlarını ve diğer bir 
kısmı; kendilerine verilen toprakların ihtiyaçlarını karşılama
dığından bahsile yeniden arazi verilmesini; bir kısmı da, mün
hasıran bulundukları köylerde iskân edilmelerini ve iskân istih
kaklarının tamamlanmasını istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçilerden iskân 
hakkına sahip olanların mevzuat hükümlerinden istifade ettiril
meleri lüzumunun mahallerine tebliğ olunduğu, bunların dışın
da kalanlardan bir kısmının yerli halk durumunu iktisabetmiş 
diğer bir kısmının da kanuni müddeti geçirmiş veya muhacir 
yahut mülteci oldukları tesbit edilememiş ve iskân mevzuatına 
göre haklarında muamele ifasına artık imkân bulunamamış ol
masından dolayı dileklerinin is’afı cihetine gidilemediği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden iskân hakkına sahip olan
lar hakkında Vekilliğin işan dairesinde muamele yapılmış ola
cağı şüphesiz bulunmasına, iskân istemek için kanunun tâyin 
ettiği müddeti geçirmiş olduğu bildirilen Mehmet Obut, muha
cir veya mülteci oldukları anlaşılamıyan Tahir Baykur ve Ham
di Taşan ile yerli halk durumunu iktisabetmiş ve iskân bakımın- 
dan haklarında artık bir işlem yapılmasına imkân görülememiş 
olan Salih öksüz ve arkadaşlannm Vekillik cevabına kanaat 
getirmedikleri takdirde kaza merciine müracaat haklan mahfuz 
olmasına, binaen, vâki taleplerin cümlesi hakkında bu sebepler
den encümenimizce muamele tâjânine mahal bulunmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1061 16. I I . 1955



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

15045/14044

15044/14043

14901/13901

14954/13953

15001/14000

15009/14008
^ '̂^14/15599

15108/14107

Emin Yılmaz. 
Kulavuzhı köyüııdo 
Tlüsnü Aydıno^hı 
yanında.
Tckirda^r.

A li Cankurtaran. 
Ibrahimc^'avuş Mah. 
Saçaklı l'ürbo So. 
No. 6.
^;jehremini - lstanl)iıl

Süleyman Yaşı. 
Cumhuriyet Mah. 
Cülbahar So. No. Ifi. 
Bilecik.

Osman Tütün. 
Egerci köj’iinde. 
Tepeköy,

Ali Dağlı ve ar. 
İnşaat amelesi. 
Gölcük.

Mahmut Atan.
Oazi Cad. de Kana
at Yazıhanesinde 
Avni Güntürk vası- 
tasiyle.
Amasya.

İbrahim Kasap. 
Gökçalı köyünde. 
Çanakkale.

^57/14050 Mustafa özg<jen  ve 
ar.
Büyük Karakarlı 
köyünde.
Dambaslar - Ha.y- 
rabolu.

(Arzuhal hulâsası : Kendilerine 
de arazi verilmesi hakkında).

Dilekçiler : Hak sahibi olmıyan birtakım kimselere arazi 
verildiği halde toprağu muhtaç ve müstahak bulunan kendile
rinin bu haktan mahrum bırakıldıklarını beyanla, kanuni istih
kaklarının verilmesini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Hak sahibi oilmıyan- 
lara arazi verildiği iddiasmm tahkik ve tetkikiyle, neticesinin 
merkeze bildirilmesi ve toprak isteğinin de kanun ve tüzük hü
kümleri dairesinde incelenmesi lüzumunun mahalline tebliğ 
edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İddia ve istekle ilgili vekilHik cevabına



ÂrzUlial Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

göre bu hususta encümenimi^ce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  12 —

Encümen karan ve ne sebepten* verildiği

1062 16.11.1955

i 5 0 7 3 / 1 4 0 7 2  Lsıuail A k y e l .
K a r a b i i i ‘(*ek k ö y ü n 
de.
I lavra})()lu.

(Arzuhal hulâsası : Arazisinhı 
tcı^ie iâhi tutulmaması hakkın
da).

Dilekçi : Tapu ile mutasarrıf olduğu arazinin toprak komis
yonunca dağıtıma tâbi tutulduğundan bahsile, bu halin önlen
mesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Keyfiyetin tahkik 
edilerek bir yanlışlığa ve hak ziyama meydan verilmemesi hu
susunun mahalline yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve icabında di
lekçinin kaza merciine de müracaat edebileceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1063 16 . I I . 1955

1.5 082/14081 A .  K ı z a  (îizdeşiı-.
Haya/.ıt  fjai'şıka])i 
Ijekeeik'r  So. (ît'iı- 
(î('r i l a n  X o .  fi. 
Istiinbul.

(Arzuhal hulâsası : Mal veya pa
ra ıwrilmesi hakkında).

Dilekçi : Şark mültecisi sıfatiyle kendisine verilen gayri- 
menkullerin satışa çıkarıldığından bahsile, bunların yerine ya 
başkalarının verilmesini yahut bedellerinin tesviyesini istemek
tedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçiye iskân yo- 
liyle mal veya para verilmesine kanunen imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal bu
lunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

10G4 16 . I I . 1955

1 5 1 1 9 / 1 4 1 1 8  M e le k  B a l t a o ğ l u .  
18.306/17032 B ü y ü k d o r o  T e p e li-  

k ö y  Bağlaı*  y o l u  X o .  
11/13.

İs ta n b u l.

(A rzuhal h ulâsası 
mesi hakkında)‘

Arazi veril-

Dilekçi : Varna muhacirlerinden ölü babasına izafeten, otur
duğu köydeki hazine arazisinden bir kısmının kendisine ikrami
ye olarak verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçi hakkında 
iskân bakımından bir işlem yapılmasına imkân olmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği dü.şünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekillik c e va bın a



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

13

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1065 16. 11.1955

Lotor krıyündc. 
Bulanık.

{Arzuhal hnlâsası : Toprak vc.ril- 
ııusi hnhUınd(i).

Dilekçi : Köylerindeki Hazine topraklarından bir kısmının 
kira ile kendisine verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçinin köyünde 
böyle bir toprak varsa talebinin isafı lüzumunun mahalline ya
zıldığı bildirilmektedir.

Gere.ği düşünüldü : İstekle alâkalı Vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1066 16 . I I . 1955

' ‘ ’ -‘V U l 5 : }  T u ğ c u .
l'^ğin k ö y ü  ımılıtiii'i. 
A k o a d a ğ .

^Vriraıılık(loı-o k ö yü  
' ' l u h t a n .
A k ç a d a ğ .

Al, v,|„w„
K o l a n  k ö y ü  ımılı- 

ta r ı .
A k ç a d a ğ .

'■■ 'J'»/14178 .Mehmet Var.lar^
K uvliIu köyü mulı- 
tan.
M a l a t y a .

^^^6.^14254 Sofor (lültas.
v^eyve köyünde. 
Akçadağ.

(Arzuhal hulâsası : Arazilerinin 
tcvzic iâbi tutulmaması hakkında)

Dilekçiler : Tapu senetlerinde yazılı miktardan fazla çıkan 
arazilerinin dönüm* fazlasının tevzie tâbi tutulacağından bahaile, 
bu halin önlenmesi hususunun sağlanmasını istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : 5618 sayılı Kanunun 
ek ikinci maddesi ve bu baptaki tamimler gereğince muamele 
ifası lüzumunun mahalline tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekillik cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçile
rin icabında kaza merciine müracaatta muhtariyetlerine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1067 16 . I I . 1955



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

15159/14158 Osman Bahtiyarlı.
Çırçır Cad, No. 15. 
Fatih - lstanl)iıl.

15251/14243 Şükrü Tenlik.
Hamidiye Malı. do. 
Cîenılik - Bursa.

15235/14229 Mehmet Mustafa.
Taksim Sıraevler 8iı-- 
keeimecit So. No : 0. 
İstanbul.

15169/14168 Haşan Mci^cli.
Anafartahır Cad. 
Küçük Salei)çioğIu 
İlanında seyyar nıü- 
vezzi.
İzmir.

15107/14106 Abdürrahman Şe- 
refşah.
Fatih, Çırçır Cad. 
No. 15.
İstanbul.

15132/14131 Abdürrahman Kara. 
19151/17843 Fatih, Atikalipa.sa 

Kabakulan Cad. 
Kumodalar So. No. 
30.
İstanbul.

15054/14053 Mustafa Çetin.
Ketenciler Salnıncu 
İlan No. 37. 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : E r verilmesi 
VI diğer iskân ıjardımlanndan is- 
tifııdc eitirihncsi hakkında.)

Dilekçiler: Muhacir ve mülteci olduklarından bahsile, 
göçmen evlerinden kendilerine de verilmesini veya diğer iskân 
yardımlarından istifade ettirilmelerini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında: Dilekçilerden Mustafa 
Çetin, Abdürrahman Kara, Abdürrahman Şerefşah, Haşan 
Meşeli ve Mehmet Mustafa’nın iskân hakkını kaybetmiş olma
larından dolajn dileklerinin tervici cihetine gidilemediği, 
Şükrü Tenlik’e borçlanma yoliyle ev yeri ve toprak verilmebi 
lüzumunun mahalline yazıdığı, Osman Bahtiyarlı’nın da Ça
talca veya Silivri kazaları köylerinden birine gidip yerleştiği 
takdirde kendisine bir ev yeri verilebileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İskân hakkını kaybetmiş oldukları bil
dirilenlerin bu baptaki vekillik cevabma kanaat getirmedik
leri takdirde usulen kaza merciine müracaat haklan mahfuz 
bulunmasına ve diğer dilekçilere mütaallik işlemlerin mahi
yetlerine göre vâki taleplerin cümlesi hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar veriUi.

Karar No. Karar tarihi

— 14 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1068 16 . n  . 1956

15178/14177 Ahmet Akyavuz ve 
ar.
Genel Meclis üyesi. 
Van.

(Arzuhal hulâsası : Bir kısnn Ha
zine arazisi hakkında).

Dilekçiler: Köylerindeki Hazine arazisinin Haşan adındaki 
şahıs tarafından füzulen işgal edilmekte olduğunu beyanla  ̂
gereğinin yapılmasını istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında: İddianın tahkiki il® 
müdahalenin meni ve bahis mevzuu arazinin dağıtıma kadar 
muhtaç zürraa pazarlıkla kiraya verilmesi lüzumunun mahal
line yazılıdğı billirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İstekle ilgili vekillik cevabına gör®



15
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

15201/14197 Haşan Akyıldız.
Döıtj'Oİ.

bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1069 16 . n  . 1955

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  T e s h i l  v ı u a -  

m e l c s i ) i d c n  ş i k â y e t ) .

Dilekçi : Tapulu arazilerinin toprak komisyonunca hazine 
adına tesbit edildiğini beyanla muamelenin ıslaüinı istemekte
dir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında ; Dilekçinin mahke
meye müracaatla hüküm istihsal etmesi lâzımgeleceği bildiril- 
melrtedir.

Gereği düşünüldü : Evrak münderecatına nazaran dilekçi
nin 350 dönümlük yeri kendisine terk edilerek bakiyesi hazine 
namına tesbit edilmiş olmasına ve bu kısma mütaallik muame
le aleyhindeki itirazın 5519 sayılı Kanun mucibince mahkeme
ye karşı dermeyan edilmesi lâzımg’eleceğine göre vâki talep ve 
şikâyet hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1070 16 . I I . 1955

^•^213/14207 Hayriye Kosjar.

Ekmekçi B ayın So. 
No. 78.
Beykoz - Yalıkijy - 
fstanhul.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  

h a k i n  n d a ) .

Mal verilm esi

Dilekçi : Yunanistan’da terk ettiği gayrimenkullere muka
bil mal verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : 4796 sayılı Kanun 
muvacehesinde talebin tervicine imkân görülemediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve 
dilekçinin kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1071 16 . I I . 1955

15245/14238 Hüseyin Üşen v.
Satı köyünde. 
Hiyarbakır.

c ar. ( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  T o p r a k l a n -

( l ı r m a  m u a m e l e s i n d e n  s i k â i / e t ) .

Dilekçiler : Civarlarındaki Tilgaz köyünde oturan bâzı 
kimselerin kendi köyleri nüfusuna nakledilmek suretiyle top
raklandırılmış olmasından şikâyet etmektedirler.

Devlat Vekilliğinin cevabi yazısında : Kanun ve Tüzük hü-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

16

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

kümleri dairesinde muamele ifası hususunun temini ve her han
gi bir yanlışlığa ve hak ziyama meydan verilmemesi hakkında 
Diyarbakır Valiliğine işarda bulunulduğu bildirilmekedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyetle ilgili Vekillik cevabına göre 
bu hususta encüraenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1072 16. I I . 1955

15259/14250 Derviş Şengül ve ar.
Yeni Mah. No. 79. 
D anca - Gel)ze.

(Arzuhal hulâsası : Zeytinlik ve
rilmesi halik ında) .

Dilekçiler : Danca’daki zeytinliklerin münhasıran kendile
rine verilmesini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçiler hakkında 
iskân bakımından yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1073 16. I I . 1955

15266/14257 Osman Orhan.
Uzunolıık Mah. 
Korkuteli.

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril
mesi hakkında).

Dilekçi : Toprağa muhtaç çiftçilerden olduğunu beyanla, 
kendisine de arazi verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçinin bulundu
ğu yerde toprak komsyonu faalyete geçtiği zaman bu komis
yona müracaat etmesi lâzım geleceği ve keyfiyetin kendisine 
de tebliğ olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka* 
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1074 16 . n . 1955
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15269/14260 F. tsmail Yücel.
Karaköprü köyün
den (Jazi Cad. Ka
naat Vazılıanesindc 
Ilet'ik Kemeı-o^lu 
eliyle.
Amasya.

15270/14261 Ei'raim Tortum.
(îazi Cad. Kanaat 
Yazılıanosindo lîe- 
rik Kemeroglu eliy
le.
Amasya.

^^^315/14303 Abdurrahman Arıcı 
ve ar.
Kürt Abdal köyün
de.
Akçada»;.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsust : Toınak veril- 
tnesi hakkında).

Dilekçiler : Toprağa muhtaç çiftçilerden olduklarını beyan
la, kendilerine de kanun hükümleri dairesinde arazi verilmesini 
istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında ; Dilekçilerin bulun
dukları yerlerde Toprak Kanunu tatbikine başlanıncaya kadar, 
kendilerine hazine arazisinden birer kısmının kira ile verilmesi 
lüzumunun mahallerine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereğfi düşünüldü : Vekillik cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1075 16 . I I . 1955

272 Mehmet Dalgın ve 
ar.
Kelahmot köyünde. 
Tarsus.

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril
mesi hakkında).

Dilekçiler : Köyleri hududu dâhilindeki hazine arazisinin 
başka köylülere ve aşiretlere tevzi edildiğinden bahsile, geri 
kalan topraklann kendilerine verilmesini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Şikâyetin varit olup 
olmadığının tahkiki ve toprak isteğinin ait olduğu komisyonca 
incelenmesi lüzumunun mahalline yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümeniraizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1076 16 . I I . 1955

153lı/|42n!J Voysd Kanini.
Dura köyünde. 
Manvas.

15479/1445; H . İbrahim Koca

man.

Dura köyünde. 
Manvas.

(Arzuhal hulâsası : tskâın yerle
rinin değiştirilmesi hakkında).

Dilekçiler : Tütüncü ve pamukçu olduklarından bahsile, is
kân yerlerinin Haymana’dan Manyas’ın (Dura) köyüne naklini 
istemektedirler.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Dilekçilerin iskân mev- 
zuatı karşısındaki durumlarının tahkikiyle gereğinin bu daire
de yapılması ve neticeden kendilerine de bilgi verilmesi lüzu
munun mahalline tebliğ olunduğu beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin talepleriyle alâkalı Vekillik



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

— 18 —

l’ineünıen kararı ve nc sebepten verildiği

cevabına göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine ma
hal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1077 16 . I I . 1955

15323/143U Osman Duman. 
Hacıkadın Malı Sa- 
rıbayazıt (>ad. No. 
14.
Bavazıl - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : 
nif. leşin den şikâyet).

Tahsis nıua-

Dilekçi : Murisine iskân yoliyle verilmiş olan bir gayrimen- 
kulün sonradan başkasına tahsis edilmiş olmasından şikâyet 
etmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin babası na
mına yapılmış bir tahsis ve temlik mevcut olmadığından vâki 
şikâyet hakkında muamele ifasına mahal görülmediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyetle ilgili Vekâlet cevabına göre 
bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
ve dilekçinin iddia ve şikâyetinde ısrar ettiği takdirde usulen 
kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1078 16. n . 1955

15363/14347 ö re n  köyü m uhtar
lığı.
Akçadağ.

15558/14526 Ilam di.
K ırıkpm ar köyü 
muhtarı.
Akçadağ.

(Arzuhal hulâsası : Bönüm fazla- 
lannın tevzie tâbi tutulması hak
kın da).

Dilekçiler : Arazilerinin içinde çıkan dönüm fazlasının top
rak komisyonunca tevzie tâbi tutulmakta olduğumdan bahsile, 
bu halin önlenmesini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Şikâyet konusunun 
bu baptaki tamim esasları dâhilinde incelenerek bir hak ziyama 
meydan verilmemesi hususunun mahalline yazıldığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alınan cevaba göre bu husus
ta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilek
çilerin icabında kaza merciine de müracaat edebileceklerine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1079 16. I I . 1956



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

^•'>376/14359 Melımet Pala.
Mernek köyünde. 
Cihanbeyli - Zivank

■^^8/14393 Ilasan Arık \'e ar.
Buruncuk köyünde. 
Verköv.

19

(Arzuhal hulâmsı : Toprak komis
yonunun köylerini' r/önder ilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Muhtarı bulunduğu Mernek köyüne şimdiye kadar 
toprak komisyonunun gönderilmediğini ve bu köydeki araziye 
muhtaç çiftçilerin bu yüzden müşkül duruma düştüklerini be
yanla, mezkûr komisyonun bir an evvel köylerine de gönderil
mesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Talebin nazarı dikkate 
alınması lüzumunun mahalline yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin yerine getirilmesi sebepleri Ve
killikçe istihlâk edilmiş olmasına göre bu hususta encümenimiz- 
ce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Kara.r tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1080 16 . I I . 1955

(Arzuhal hvlasası : Arazilerinin 
başkalarma verildiğine dair).

Dilekçiler : İmar ve ihya ederek senelerden beri tasarruf 
ve ziraat ettikleri arazinin toprak komisyonunca ellerinden alı
narak başkalarına verildiğinden bahsile, tekrar kendilerine 
iadesini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısmda : Şikâyet konusunun 
Toprak Kanununun muvakkat maddesi ve 240 sayılı tamim ge
reğince incelenmesi ve neticesinden dilekçilere de malûmat ve
rilmesi hususunun mahalline yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin iddia ve şikâyetleri hakkm- 
da yapılacak tahkik ve tetkik neticesine göre kaza merciine 
de müracaat haklan mahfuz bulunmasma binaen vâki talep
leri hakkında encümenimizce muamele tâjönine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1081 16. I I . 1955

^ ‘̂̂•‘̂ 3/14406 Ziya Sever ve ar. 
(îöçnıen. 
Kırıkkale.

(Arzuhal hulâsası : Göçmen evle
ri hakkında).

Dilekçiler : îki aile için bir ev inşa edilmesinde her bakım
dan mahzur mevcut olduğunu beyanla, aile başına birer ev 
tahsis edilmesini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısmda : İki aileye bir ev de
ğil, her aileye ayrı birer ev tahsis edilmek üzere sekiz blok 
halinde inşa edilmekte olan 16 evin derdesti ikmal bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu



20
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadıgiûS' 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1082 16. I I . 1955

1 5 4 4 7 /1 4 4 2 0  M ü m i n  Kui 'l  ulıış.
K ı ım c u y a z  k ö y ü n d f '  
T c i ' in o  - SjınısıiM.

(Arzuhal hulâsası : Para yardınız 
uapüm.usı halkında).

Dilekçi : İskân hakkına mahsuben ev yapmak üzere verilmiş 
olan üç yüz liraya ilâveten daha yedi yüz lira verilmesini iste
mektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısmda : İddianın doğruluğlJ 
tahakkuk ettiği takdirde dilekçiye muld^ızi inşaat yardımının 
yapılması lüzumunun mahalline yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstek dairesinde muamele ifa edilmiS 
olmasına göre bu hususta encümenimizce bir işlem y a p ı l m a s ı n a r  

mahal bulunmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1083 16. I I . 1955

1544S/1441M İNTohmi'l ►Seııliirk.

D c m ir k a p ı  k()yüjı< 
B abaesk i .

(Arzuhal hulâsası : Ayrı ayrı böl
gelerden iopral,' verilmesi hakk '̂ '̂ 
da).

Dilekçiler : İskân yoliyle kendilerine verilen toprakların 
aynı yerden tahsis edilmiş olması mahzurlu bulunduğundan 
bahsile, ayrı ayrı bölgelerden verilmesini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Gerekli işlemin 
pılması ve neticesinden dilekçilere de malûmat verilmesi 
munun mahalline yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabma göre hü 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığın® 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1084 16.11.1955

1 5 4 7 6 /1 4 4 4 8  I la rn d i  B i lg in .

N a y ı p  Y u s u f  k öy ü  
D em okı-a l P a r t i  B a ş 
k a m .

H a v s a  - E d i r n e .

(Arzuhal hulâsası : Toprak veri '̂ 
mrsi hakkında.)

Dilekçi : İhtiyacı olan toprağın verilmesini istemektedir- 
Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçiye bir dön^m 

bahçe verilmiş olduğu, bulunduğu yerdeki arazi darlığı dola^  ̂
siyle daha fazlasınm verilmesine imkân görülemediği bildi^  ̂
rnektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bU



Arzuhal Arzuhal sahibinin
^ 0. adı, soyadı ve adresi

hususta encümenimİ2ce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  21 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1085 16 . I I .1955

loil)'•5584/]454(1
Ocak.
Kui‘atoj)e köyündo. 
Saray önü.

' ‘'•>0^14478

-208()/2o.-İ(ji

'•>478/1445,1
1->77o/147,-

'•>•*2^14:!,o

lr>;

J^aınazan Seri.
<̂.*'110 .su kuyıılaı-ın- 

da ıııakiııist.
Adana.

'̂’erhal. Kuru vc ar. 
J’f'po tai-la köyü ]i d o. 
Jznıit.
nüsoyiıı J’crvcr.
I^enizai)ta]. Malı. (îü- 
naydııı So. No. .‘i!), 
^ehroırıiııi - Jstanl)ul

Hehınot Yavaş vo ai‘. 
f’jî?ri(*aın Monte.ş k<")- 
yünde.
Mersin.

/'-t.j» ! Lzeyır (Jeckuı.

11/14480

yoku.şunda No. 
37 Mustafa Ozyal- 
<;ın Oİİ.YİO.
Ijnkapanı - fstanbul.

Vakup Durınuf  ̂ \(‘ 
ar.
Nftcatiboy Malı. Ka
saba Cad. No. 3 .  

Manisa.

( A  r z u l i a t  l ı ı t l â s a s ı  :  T d p r a l :  v e r i l 

m i ş i  l i i i l . l , i ) i ( ! < ı ) .

Dilekçiler : Muhtaç çiftçilerden oldukları halde kendilerine 
şimdiye kadar arazi verilmediğini beyanla,, toprak ihtiyaçları
nın bir an evvel giderilmesini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Şikâyet konusunun 
hemen incelenerek gerekli işlemin yapılması lüzumunun mahal
line yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekk» ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1086 16 . I I . 1955

( A r z v h d l  l ı u l â s ( t s )  :  l s l , â ) i  ı / a n l ı m -  

I d r D K İ d f i  i s t i f a d e  < t  ( i r i l  m e s i  r r  

t o p r a l :  r e r i h n e s i  h a k l n n d a  i .

Dilekçiler : Kendilerine ev verilmesini ve diğer göçmenler 
gibi to2:>rak istihkaklannın tamamlanmasını ve iskânlarını iste
mekte ve içlerinden Ramazan Seri de Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu mucibince kendisine de arazi tahsis olunmasını talcbot- 
mektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçilerden Ferhat 
Kuru ve arkadaşlarının iskân hakkına sahip göçmenlerden ol
dukları anlatıldığından kendilerinin bir an cvvci nıüstabail hale 
getirilmesi, Kamazan Seri’nin hak sahibi olduğu takdirde bu
lunduğu yerdeki Toprak Komisyonuna müracaat ettirilmesi, di
ğerlerinin de iskâna tâbi kimselerden olup olmadıklarının tah
kik ve tetkikiyle neticesine göre haklarında muamele ifası lüzu
munun mahallerine tebliğ edildiği bildirilmektedr.

Gereği düşünüldü : Vekillik cevabına göre bu bapta encüme- 
nimizce muamele tâyinine mahal olmadıĞına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1087 16 . I I . 1955
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ir)r)o2/14r)01 S iile yn ıa n  A y d o ^ d ı ı  
1 5 r)4 :V l4 r)1 2  v(‘ ar.

So ıçitı  k ö y ü n d e . 
Sök(\

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Eucümen kararı ve ne sebepten verildiği

(A rz u h a l  hulâsası : ["snisiiz tevzi- 
de 71 silı'nj/ct).

Dilekçiler ; Ötedenberi tasarrufları altında bulunan arazini» 
Toprak Komisyonunca usulsüz olarak tevzie tâbi tutulduğunda^ 
bahsile, bu halin önlenmesini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : İddianın incelenerek 
kanun ve tüzük hükümleri dairesinde işlem yapılması ve neti
cenin de bildirilmesi lüzumunun mahalline tebliğ edildiği be
yan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : îddia ve şikâyetle alâkalı Vekillik ceva
bına göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinne mab l̂ 
olmadığına ve dilekçilerin icabında kaza merciine de müracaat 
edebileceklerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1088 16 . I I . 1955

1570')/14665 Ahmet Tuna ve ar. 
15709/J466Î) Avaraz köyünde. 
15546/14515 Kdirne.

(A rzu h a l  hulâsası 
arazisi hahhında).

B ir  ç i 0 ^

Dilekçiler : Edirne’deki Yahşifakîh Çiftliği ara,zisinin tevzu 
sırp.sında hfızı kimselere fazla toprak verildiğini beyan ve iddia 
etmektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısmd?; : Şikâyet konusunun 
tahkik ettirilerek gerekli i. l̂emin yapılması ve neticeden bil^ 
verilmesi lüzumunun mahalline tebliğ olunduğu bildirilmektedir- 

Gereği düşünüldü : İddia ve şikâyetle ilgili Vekillik cevabı
na göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1089 16 . I I . 1955

155f)4/14559 Mustafa lîiizf?âr 
1676!)/15644 ar.

Bajnr Mah. de. 
Reyhanlı.

V(> (Arzuhal hulâsası : Toprak veri  ̂
nıesi hakkında).

Dilekçiler : ReyhanlI’nın Akkuyu köyündeki Hazine ara2i' 
sinin fuzuli şagilinden alınarak kendilerine verilmesini iŝ ® 
mektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında ; Durumun tetkikıy 
kanuni icabının yapılması lüzumunun Hatay Valiliğine yazıl 
ğı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına 
bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığa 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihe

1090 16 I I . 19ÖÖ



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

16665/15550 Kuli Yapıcı.
Bah('ivan Malı. 
Van.

-  23 -

Encüni('n karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
kında).

tsk\'anı hak-

Dilekçi :lran mültecilerinden bulunduğunu, şimdiye kadar 
hiçbir yardım görmediğini ve dokuz nüfuslu bir aile reisi oldu
ğunu beyanla, bir an evvel iskânını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : 885 ve 2510 sayılı ka
nunlarla tâyin ve tahdit edilen müddet içinde müracaatla iskân 
talebinde bulunmamış olmasından dolayı iskânı cihetine gidil
memiş olan dilekçinin artık iskân yoliyle bir işleme tâbi tutul
masına imkân görülemediği, ancak ziraatle iştigal eden muh
taç çiftçilerden olduğu takdirde 4753 sayıh Kanun mucibince 
hakkında muamele yapılması hususunun Van Valiliğine yazıl
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1091 16 . I I . 1955

6*^0/15555 Mustafa Tatlı.
Yukarı Çarşıda No. 
264.
Kızılhahce - IMa.

(Arzuhal hulâsası : Bir f/ayrimen- 
kulün namına tescili hakkında).

Dilekçi : İmar ve ihya ettiği arazinin namına tescilini iste- 
melrtedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Vâki talebin Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununun muvakkat maddesi ve bu baptaki 
tamimler dairesinde incelenerek gerekli işlemin yapılması ve 
dilekçiye de bilgi verilmesi lüzumunun İzmir Valiliğine bildi
rildiği beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1092 16 . I I . 1955

7/15562 Ali Al bayrak ve aı-. 
Başkoy Muhtarlığı. 
İskân Mah. 
Reyhanlı.

{ A rzuhal h ulâsası 
ra hakkında).

Orta mah me-

Dilekçiler : Orta malı olarak müştereken kullandıkları üç 
bin dönüm arazinin Toprak Komisyonunca tevzie tâbi tutulma
sında isabet bulunmadığından bahsile mezkûr arazinin dağıtım 
dışında bırakılmasını istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu arazi
nin daha evvel mera olarak tesbit edilen yerler arasında olup 
olmadığının incelenmesi ve 5618 sayılı Kanunun ek 3 ve 5 nci 
maddeleri göz önünde tutulmak suretiyle gereken işlemin yapıl
ması ve neticeden dilekçilere de malımıat verilmesi hususunun 
Hatay Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve veltâlet cevabına



24
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

göre bu bapta encümenirnizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1093 16 . I I . 1955

17107/15937 â\Iahınut Akantıma.
İkinci Karantina 
Hatay Cad. Xo. 32'.*. 
tznür.

(Arzuhal hulâsası : Bir ev veril
mesi hakkında).

Dilekçi : 1951 yılında Bulgaristan’dan göçmen olarak yurda 
geldiğini beyanla, İzmir veya civarında kendisine ev verilme
sini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin durumu 
şimdiye kadar taayyün etmiş olacağı cihetle talebi hakkında 
lâzımgelen muamelenin bir an evvel yapılması ve neticesinden 
kendisine de bilgi verilmesi hususunun mahalline yazıldığı be
yan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1094 16 . n  . 1955

17110/15940 Mehmet Süren.
Devlet Üretme Çift
liğinde işçi.
Saravönii - Altınova

(Arzuhal hulâsası : J lak landaki 
iskân muamelesinin muhafazd 
edilmesine dair).

Dilekçi : Aslen Türkistanlı olup 1948 yılında İtalyan Kamp
larından 30irda geldiğini, Cihanbeyli kazasında yerleştirildikten 
sonra maişetini temin için çok kısa bir müddet iskân yerinden 
ayrılması üzerine muhassas evinin başka bir göçmene verildi
ğini beyanla, eski iskân muamelesinin aynen muhafaza ve ipka 
edilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısmda : Dilekçinin Cihanbeyli 
kazasının Tüfekçi köyünde katî iskânı yapılmak suretiyle iste
ğinin yerine getirildiği ve elinden alman evin de yine kendi
sine teslim edildiği ve yakında toprak da verileceği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü* 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1095 16 . n  . 1955



1715.1/1597fj Ibralıim Çetin.
Oı-ta ]\la]ı. No. S'J.
A v d i T i .

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Emlâk ve ara
zi verilmesi hahkrnda).

Dilekçi : Millî Mücadelede sebk eden hizmetlerinden dolayı 
kendisine gayrimenkul verilmesi hakkında valiliğe emir veril
diği halde bu muamelenin şimdiye kadar intaç edilmediğini be
yanla, Aydın’da veya köylerinde arazi ve emlâk verilmesini is- 
temeld;edir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye Millî Müca
deledeki hizmetine mukabil emlâk ve arazi verilmesi hakkında 
verilmiş bir emir olmadığı gibi, bu gibi kimselere hizmetlerinden 
dolayı gayrimenkul verilmesine de kanunen imkân bulunmadı
ğı ve ancak müstedi bu kere- mahallinde ifadesine müracaat 
edildiği zaman arazi istediğini beyan eylemiş olduğundan bu ta
lebinin de Aydın ilinde toprak tevziatına başlandığı vakit naza
ra alınacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 25 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1096 16.11 .1955

•''̂ 4/1.5978 Hüseyin Filizli.
Bardakfji Malı. <1(' 
Çumra.

Y«,suf Akbaş. 
-/İ6942  Demirli köyünde. 

Burdur.

(A rzuh al h ulâsası 
si hakkında).

iskân edilme-

Dilekçi : 1941 yılında yurda ĝ elen Bulgaristan muhacirle
rinden olduğunu, Çumra’da bulunan kardeşinin yanına gelip 
yerleştiğini, şimdiye kadar iskânı için vukubulan müracaatın
dan bir netice elde edemediğini yazarak, iskân hakkının veril
mesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin ayni meal
de daha evvel vâki olan müracaatı üzerine icra kılınan tetkikat 
neticesinde kanuni müddet içinde iskâıi talebinde bulunmamış 
ve bu suretle hakkını kaybetmiş bulunduğu anlaşılarak, isteği
nin tervicine imkân görülemediğinin kendisine tebliğ edilmiş ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1097 16 . I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : İskân edilme
si hakkında).

Dilekçi : Bulgaristan göçmenlerinden olduğunu beyanla, bir 
an evvel iskân edilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin mevzuat 
karşısındaki durumunun tetkik ve tahkikiyle gereğinin yapıl-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. ad], soyadı ve adresi

— 26 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

17161/15985 Tufan Demir. 
18094/16830 Batı İstasyon :\Jah. 

de.
Sarayönü.

ması lüzumunun Burdur Vâliliğine tebliğ edildiği bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü* 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarüu

1098 16 . I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Arazi veril
mesi hakkında).

Dilekçi : Toprak Komisyonunca nahiyelerinde bulunan ara
zi dağıtınu sırasında kendisine toprak verilmediğinden bahis
le, verilmesi esbabının teminini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin bilfiil çif^ 
çilikle veya tarım işçiliği ile iştigal etmemekte olmasından do- 
laja Kanunun 3 4  ve 35 nci maddelerindeki sıralara girm ed iğ i  
ve bu itibarla kendisine arazi verilmesine imkân görülm ediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

1099 16  . I I . 1955

17168/15992 İbrahim Dinçoı-.
Ortaokul Tarih - 
Coğrafya öğretmeni 
Bozkır.

(Arzuhal hulâsası : E v verilmesi 
h akimda).

Dilekçi : Kendisine iskân yoluyla tahsis edilecek olan eviö 
İstanbul’da, Rami’de verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçe Fahibıöi® 
kendiliğinden iskân yerini terk etmesi 25 10  sayılı K an un u n  5098  
numaralı Kanunla değiştirilen 39 ncu maddesinin 3 ncü bendin® 
göre iskân hakkının sukutunu mucip olmakta ise de mağdun* 
yetini önlemek maksadı ile iskân yerinin îskân K an un un u n 2 
nci maddesine dayanılarak Bozkır kazasına nakli ve ev istihka
kının orada verilmesi muvafık görülmüş ve keyfiyetin Kony® 
Vâliliğine tebliğ edilmiş olduğu, diğer taraftan Rami’deki goÇ' 
men evleri tamamen istihkak sahiplerine dağıtılmış bulunduğa  
cihetle, esasen bu bakımdan da bu yerde dilekçiye ev veriUnı®'! 
sine imkân kalmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta e®' 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verw 
di.

Karar No. Karar tarihi

1100 16 . I I .



17213/16023 Hacı Demir ve ar.
Karanlık dere kö
yünde muhtai’. 
Akçadağ.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

17232/16042 Mustafa Kahya ve
ar.
Kurtuluş Mah. de. 
Kırıkhan.

(Arzuhal hulâsası : Toprak ko
misyonu muamelesinden şikâyet).

Dilekçiler : Tapuda namlarma kayıtlı arazinin sicilde mün- 
deriç miktardan fazlasının Toprak Komisyonunca tevzie tâbi 
tutulduğundan bahisle, bu baptaki muamelenin önlenmesini is
temektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyet konusunun 
5618 sayılı Kanunun ek ikinci maddesi ve 240 sajolı umumi ya
zı esasları dairesinde incelenerek bir yanlışlığa ve hak ziyama 
meydan verilmemesi hususunun Malatya Valiliğine yazıldığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu bapta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

~  27 ~

JiIı:cümon kararı ve ne sebepten verildiği

1101 1 6 .n . 1955

(Arzuhal hulâsası : İskân edilme' 
leri ve iaşe yardımı yapılması 
hakkında).

Dilekçiler: Suriye’nin Ba3or Bucak nahiyesi halkından ve 
aslen Türk olduklarım, pasaportla hudut dışı edilerek Hatay 
vilâyeti dâhilinde muvakkaten yerleştirilmiş iseler de aileleri 
efradı ile birlikte aç ve perişan bir duruma düştüklerini be
yanla, vatandaşlık muameleleri ikmal edilinceye kadar iaşele
rinin teminini ve iskânları esbabının da müstacelen istikma- 
lini istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında: 1952 yılında Suriye’
den kaçak olarak yurdumuza iltica etmiş olan dilekçilerin, 
Dahiliye Vekâleti ile hâsıl olan mutabakat veçhile, serbest göç
men muamelesine tâbi tutularak kendilerine borçlanma yoliyle 
ev yeri ve toprak verilmesi ve işlerinden sanatkâr ve esnaf 
olanlara da münasip iş temini hususunun Hatay valiliğine tek
rar yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına göre bn bapta encüme* 
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

1102 16 . n  . 1955

7235/16045 Mehmet Güzelyazıcı.
Adliye civarında ll- 
yas Birinci eliyle 
Sinemataş köyünde. 
Samsun.

(Arzuhal hulâsası : Bir kısım ara
zinin yedinde ipkasına dair).

Dilekçi: Bumlardan metruk olup tarafından işgalle imar 
ve ihya olıman bir kısım arazinin köy ihtiyar heyetinin mücer
ret iddiası üzerine mera olduğu ileri sürülerek kaymakamlıkça 
elinden alındığını beyanla, mezkûr arazinin kendisine bırakıl- 
Tfffljnm istemoktedir.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

28

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında: Bahis mevzuu arazi
nin köy merası olmayıp kültüre elverişli topraklardan olduğu 
anlaşıldığı takdirde tevzie tabi tutuluncaya kadar Mâliyece 
şağiline kiralanmasının mümkün bulunduğu ve ona göre işlem 
yapılarak dilekçiye de bilgi verilmesi hususunun Samsun vali
liğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

’ Karar No. Karar tarihi

1103 16 . II . 1955

1 7 2 6 1 / 1 6 0 6 2  Y u s u f  Sal ıs,.
1 7 2 3 « / 16048 O v a k o z h ı  kö y ih u lc .

l l ı m s  - K r z u r u n ı .

(Arzuhal hnlâsası : Ishân hahkı- 
nın /anutmamıa dair).

Dilekçi : İskân İdaresince tevzi edilen arazinin temlik ve 
tescil muamelesinin henüz yapılmadığını beyanla, iskân hakki' 
mn tanınmasını ve sözü geçen muamelenin de teşriini istemek
tedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Kendisine bulunduğu 
köyde bir miktar arazi gösterilmiş olan dilekçinin kanunda ya
zılı müddet içinde iskân talebinde bulunmadığı cihetle hakkın
da iskân yoliyle bir işlem yapılmasına imkân görülemediği, 
ancak ziraatle iştigal eden ve toprağa muhtaç bulunan kimse
lerden olduğu takdirde 4753 sayılı Kanunun Hınıs kazasında 
tatbiki sırasında durumunun göz önünde tutulması lüzumunun 
Erzurum Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1104 16 . I I . 1955

17254/16055 İsmail Ozcan ve ar.
Sono-ur köyünde. 
Soru'un.

(Arzuhal hukhası : Göçmenle)’  ̂
verilen yerlerin 1; en dil er in e iadesi 
hakli'inda).

Dilekçiler : Tapulu arazilerinin iskân komisyonunca hazine 
malı addedilerek göçmenlere verildiğinden bahsile, bu arazile
rin kendilerine iadesini istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin bu bap
ta mahkemeye de müracaatta bulunduklan anlaşıldığından ne
ticeye intizar lâzım geldiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olan istek



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 29 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1105 16. I I . 1955

172.58/16059 İsmail Coşkun.
Ahmctoluğu köyün
de.
Sabuncu - Kütahya.

(Arzuhal hulâsast : Eşinin iskân 
(dilmemesi h ak kın d a ).

Dilekçi : Eşinin iffetsiz olduğundan bahsile, iskân hakla- 
nndan mahrum bırakılmasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu edilen 
meselenin göçmenin hususi hayatına taallûk etmesi itibariyle 
bu bapta iskân mevzuatı yönünden yapılacak bir işlem bulun
madığı ve keyfiyetin dilekçiye tebliğ edilmek üzere Kütahya 
Valiliğine de bildirildiği beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1106 16 . I I . 1955

Veli Çalışkan. 
■^Vl6888 Ortaokul Cad. No.

38 B('rb(>i‘. 
Mersin.

(Arzuhal hulâsası 
kında).

iskânı hak-

Dilekçi : Babası Feyzullah ile birlikte ve iki nüfus halinde 
yerleştirilmiş oldukları Kozan’da kendilernie verilen dükkân 
ve arazinin sonradan istirdat edildiğini ve babasının da Afga
nistan’da vefat etmiş bulunduğunu beyanla kendisinin yeni
den iskânını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Kanuni ikamet mec
buriyetine riayet etmiyerek iskân yerini ve verilen gayrimen- 
kulleri terk ederek başka bir ile gitmiş ve bir daha mürettep 
yerine dönmemiş olan bu aile hakkında yapılacak bir işlem 
görülemediği ve bu itibarla dilekçinin iskân hakkının da sâkıt 
olmuş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâ5dnine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1107 16 . II . 1955



—  3 0  —

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

17305/16106 Hıdır Kara.
Edcbey köyünde. 
İnegöl.

17307/16108 Cuma Tekean.
Kolukısa köyünde. 
Kadınhan.

(Arzuhal hulâsası : tshâm hak- 
kında).

Dilekçi : İcra Vekilleri Heyeti karan ile naMe tâbi tutulan 
kimselerden olduğunu, şimdiye kadar hiç bir yardım görmedi
ğini ve bu husustaki müracaatlarının da bir semere vermediğini 
beyanla, tnegöl kazasının Yenice ve Cerrah köylerinden biri
sinde toprak verilmek suretiyle iskânını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin toprağı 
müsait köylerden birine nakli halinde 5227 sayıh Kanun muci’ 
bince iskânı gerekmekte olduğundan, hakkında bu suretle 
işlem yapılması lüzumunun Bursa Valiliğine tebliğ edildiği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi,

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1108 16 . n  . 1956

(Arzuhal hulâsası : Gayrimenkul- 
lerinin kendisine iadesi hakkında)

Dilekçi : Kadınhan kazasının Kolukısa köyüne nakil ve is* 
kân edilen kimselerden olduğunu ve bu köyde kendisine verilen 
toprak ve ev yerinin, muvakkaten eski memleketine gitti^ bir 
sırada Bulgaristan muhacirlerine tahsis kılmdığını öğrendiğim 
beyanla, gayrimenkullerinin tekrar tarafına iadesi ve teslimim 
istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Yasakhğı kaldırılan 
Kurşin köyüne giderek burada yerleşmiş ve mürettep yerine de 
dönmek istemediği anlaşılmış olan dilekçinin müracaatı halinde 
6093 sayılı Kanun mucibince Sürd ilinde iskânı cihetine gidil
mesi lâzımgeldiği ve hakkında başkaca bir işlem yapılmasına 
imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1109 16. n . 1966

17327/16128 Lütfü Oktun.
Bektemür köyünde. 
Ilisu - Amasya.

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril
mesine dair).

Dilekçi : 1938 senesinde Amasya’nın Ilisu nahiyesine bağlı 
(Bektemür) köjnine iskân edilen ve 42 kişiden ibaret olan Bul' 
garistan muhacirlerine verilen arazinin bunların maişetlerim 
temine kâfi gelmediğinden bahsile, civarlarındaki Kutu köyti*̂ ' 
de ve kendi köylerinde mevcut Hazine arazisinden yeter miktar 
nnın bu muhacirlere dağıtılmasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Amasya'da toprak



Arzuhal
No.

A rz ıılıa l sah ib in in
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Encümen kararı ve- ne sebepten verildiği

nununun tatbikine başlanacağı tarihe kadar dilekçi ve arkadaş
larına boş Hazine arazisinden bir kısmının kiralanabileceği hu
susunun mahalline yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. • Karar tarihi

1110 16 . I I . 1955

17328/16129 M ehm e t C lim e , ve ,u- 
^üü lis tan  k öyünd e . 

A vanos.

(Arzuhal hulâsa.' ı̂ 
inesi hakkında).

Toprak reril-

Dilekçiler : Köylerine ait mera ve arazinin başka bir köye 
mal edilmiş olmasından dolayı müşkül durumda kaldıklarından 
bahsile, bir an evvel topraklandınimalarını istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin mensup 
bulundukları Gülistan köyü ile civarındaki Çopraşık köjrü ara
sında tahaddüs eden hudut ihtilâfının mahallen tetkiki netice
sinde bahis mevzuu yerlerin Çopraşık köyüne aidiyeti anlaşıla
rak keyfiyetin 29 . I . 1953 tarihinde tasdika iktiran ettiği, Gü
listan köyünde arazi tevziine başlandığı zaman bu köydeki top- 
ralîsızların durumunun nazara alınacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1111 16. I I . 1955

’̂ ^41/İ6İ4] Haydar Okta} .
Merkez muhtarı.
Ĵ i’uh.

(Arzuhal hulânası 
ne dair).

Arazi tevzii-

Dilekçi : Hâzineye ait iki bin dönüm arazinin muhtaç çift
çilere dağıtılmasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin yetkili top
rak komisyonuna müracaat etmesi lâzımgeleceği bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetin® ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

'^345/16145  .M ustu fa Akç
ar.
K e rte ne

tan.
Ç ıld ır .

r'.ay ve

köyü muh-

1112 16 . I I . 1955
(Arzuhal hulâsası : Köylerinin 
haşka yere nakli halikımla).

Dilekçiler : Çıldır kazasına bağh Kertene köyünün heyelan 
sebebiyle başka mahalle naklini istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : iskân Kanunu hüküm
lerine göre Kertene köyünün başka bir yere nakli mahallî is- 
kân komisyonunca uygun görülerek keyfiyet Başvekâlete bil-
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi* Eiieüm(n kararı vo ne sebepten verildiği

dirilmiş ve nakil huGusunun Vekiller Heyetince karara bağlan
mış olduğu, ancak o civardaki Çamuşlu köyü de nakle tâbi tu
tulmuş ve mevcut tahsisat ise her iki köyün aynı zamanda 
line gayrimüsait bulunmuş olduğundan bahis mevzuu iki köy
den hangisinin daha evvel rakii icabettiği cihetinin vilâyetten 
sorulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekiller Heyetinin nakie mütaallik ola
rak verdiği karar hükmiınün yerine getirilmesi sebeplerim^ 
ivlarec" istikmalin zaruri olduğuna göre bu bapta encümeninıiz- 
ce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar /erildi.

Karar No. Karar tarihi

1113 16 . I I . 1955

17346/16146 Hasun Göksal ve ar. 
Aktaşj köyünd(>. 
Reyhanlı.

( Arzuhal hulâsası : Yardım 
mas7, hakkında).

Dilekçiler : Katay’da vukubulan seylâptan son derece zarar 
gördüklerinden ve saireden bahsile, icabeden yardımın müstace- 
len yapılmasını istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : 5098 sayılı Kanunen 
2 noi maddesi hükmüne göre işlem yapıltnak üzere Eatay Va
liliğinden lüzumlu malûmatın istendiği ve cevap alındığımda 
icabının icra edileceği bildirilmektedir.

G-3reği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta e n c u -  

menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar v e r i l d i *

Karar No. Karar tarihi

1114 16 . I I . 1955

17356/16156 Haşan Diker.
Melekhattın Mah. 
Cami So. No. 8. 
İstanbul - KSehrenıini

(Arzuhal hulâsası : iskân edil^^  ̂
si hakkında).

Dilekçi : 1951 yılında göçmen olarak Bulgaristan’dan yurda 
geldiğini ve şimdiye kadar iskân görmediğini beyanla, bir 
evvel iskân edilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin iskân ha 
kına sahip göçmenlerden o’idağu anlaşıldığı takdirde bu  ̂
taki haklardan hemen faydalandırıl'iıası lüzumunun mahal ı 
tebliğ edildiği bildirilmektedir.

G3reği düşünüldü : Vekâlet cevr.bma göre bu hususıa 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verü •

Karar No. K a r a r  tannı



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

16 1 70  A .  O s m a n  A y d e m i r .  
H ıım cli  k ö y ü ju l( ‘ . 
Hayl)in-t.

(Arzuhal hulâsası : Toprak ve sa 
ire verilmesi hakkında).

Dilekçi : Köylerindeki hazine arazisinin borçlanma yoİiyl< 
veya icarla kendisino verilmesini ve çift hayvanı almak üzer 
(600) lira kredi sağlanmasını istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Ziraat Bankasınca di 
lekçiye 250 dira ikrazda bulunulmuş oldu^, çift hayvanı içir 
plasman bulunmadığından bu baptaki dileğin yerino getirile 
mediği ve hazine uhdesinde kalmış boş arazi de mevcut olma
dığı ve esasen dilekçinin, kendisine murisinden intikal eden 
fili dönüm arazisi bulunduğunun anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

~  33 -

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1116 16 . I I . 1955

1'73’ y s i T I  K c n a l

S i ';r

Tas(l(>?ııir v(*

^^73 HüşhaİKM- kö yü  
İ ğ d ı r .

ikU*

(Arzuhal hulâsası 
ınas7 hakkında).

Yardım ıjapıl-

Dibkçiler : 1178 sayılı Kanundan faydalanarak eski yerle
rine döndüklerini ve çok perişan bir halde olduklarını beyan
la, gereken yardımın müstacelcn yapılmasını istemektedirler.

Dovlet Vekâl'Stinin cevabi yazısmda : Yirmi altı sene evvel 
eski yerlerine dönerek ihtiyaçları nispetinde toprak aJimış ol
dukları ve ayrıca hayvan ticaretiyle de iştigal ettiklori anlaşı
lan dilekçiİ3re yeniden iskân yoliyle toprak verilmesine ve pa
ra yardımı yapılmasma imkân olmadığı, ancak 4753 sayılı Ka
nunun bulundukları yerde tatbiki sırasında araziye mütaallCk 
isteklerinin bu kanuna göre nazara alınacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

1117 16.11.1955

İ8:^09/İ7n^- a*’
Tutma(; köyünde.

(Arzuhal hulâsası : Arazilerinin 
kendilerine iadesi hakkında.

Dilekçiler : Yhrmi beş yıldan beri işgallerinde bulunan Ha- 
zine arazisinin komisyonca ellerinden ahnarak başkalarna ve
rildiğinden bahsile, mezkûr arazinin kendilerine iadesini iste
mektedirler.

Devlet Vekâletinin'cevabi yazısında : Dilekçilere işgallerin
deki araziden Toprak Kanunu hükümlerine göre ancak norm
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

dâhilindeki miktarın verilmesi için gerekli hazırlıkların yapıl
mış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1118 16 . I I . 1955

1 7 8 « 4 / K ; 1 S 2  M o h ı n o t

Ala c a lı  köyı'i ınnİ!- 
tr.r ı.
Tiı-(>.

( A r z t f h d I  h u l â s a s ı  :  A r a z i  r c r i l -  

h a ! : l : n u / ( ! ) ■

Dilekçi : Köylerindeki Cezmi Uyum’a ait 500, Adan Keser- 
ci’ye ait 300 dönüm ki ceman 800 dönüm arazinin istimlâk 
edilerek köy halkına dağıtılmasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Mevzuubahis arazi
nin miktarı itibariyle kamulaştırılmasına Topmak Kanununun 
16 ncı maddesine göre imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1119 16 . I I . 1956

17301/10189 Ila.san Keskin voa!-.
Kuyu Alanı Malı. 
Manisa.

(Arzuhal hulâsası : Faiz ha'lfl'iii'̂ '̂  ̂
' f i r r h n  r s i  h a l ; l ; t ı ı  f l a ) .

Dilekçiler : Ziraat Bankasınca açılan kredinin %  7,5 faizi
nin fazlalığından bahsile, bunun % 2,5 kuruşa indirilmesini is
temektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilere imkân nis
petinde kolaylık gösterilmesi lüzumunun Ziraat Bankasına bil
dirildiği beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1120 16 . I I . 1955

1354/1352 Ali Kı>:a VıMız. 
16104/173')r) Ankara Ololindc. 

Trabzon.

(Arzuhal hulâsası : Toprak
> n > ^ s i  h a k k ı n d a ) .

Dilekçi: Muhtaç çiftçilerden olduğunu beyanla, kendisine de 
emsalleri gibi toprak verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında; Dilekçinin yetkili 
toprak komisyonuna müracaatta bulunması icabedeceği bildirĴ " 
mektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabın*



Arzuhal Arzulial sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

göre bu hususta encümenimizce muamele tâ3rixıine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1121 16 . n  . 1956

1'7404/16202 öme.- Narin .
Veniijehir Vi'ni Mah. 
Xo. 16.
liui-s;ı.

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril
ine si hah'h'inda).

Dilekçi: Belediyeye ait çayırdan veya Marmaracık gölün
den meydana gelen arazilen kendisine toprak verilmesini iste
mektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında: Dilekçinin mahallinde 
müteşekkil Toprak Komisyonuna müracaat etmesi lâzımgele- 
ceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabma 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1122 16 . n  . 1955

/16243 Enver Güneş.
Hafeli köyündi'. 
l§dır.

(Arzuhal hulâsası : İskân yardı- 
)i\> iiapılması hakkını/Tı).

Dilekçi: 1926 3nlmda nakle tabi tutulan kimselerden oldu
ğunu, nakledildiği Bahkesir ilinde bir müddet oturduktan 
sonra 1178 sayıh Kanundan istifade ederek eski yeri olan 
Halfeti köyüne döndüğünü ve perişan bir durumda bulundu
ğunu beyanla, gereken yardımların yapılmasmı istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında: 2510 sa30İı Kanunun 
neşrinden evvel, yani 1097 sayılı Kanun gereğince BaUke- 
sir’e nakledilmiş ve bilâhara 1178 sa3alı Kanundan faydalan
mak suretiyle 26 sene evvel tekrar esM yeri olan serbest bölge
ye dâhil Halfeti köyüne dönerek bu köye yerleşmiş olan ve 
durum itibariyle de 5816 sayüı Kanunun şümulü dışında bu
lunan dilekçiye iskân yoliyle toprak verilmesine ve nakdî yar
dım yapılmasına kanunen imkân görülemediği ve ancak tap- 
rağa muhtaç çiftçilerden olduğu anlaşıldığı takdirde 4753 sa- 
yih  Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun bu köyde uygulan
ması sırasında bahis mevzuu toprak talebinin de dikkate alına
cağı bitirilmektedir.

Oereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâ3rinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1123 16 . n  . 1955



A rzu hal
x\0.

A rzu h a l sahibin in
adı, soyad ı ve adresi

174r)l/l(j-247 Ahmet (>lak ve ar.
C'avuşlu köyüiKh'. 
Morsiıı.

—  36

Kııeümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : To})ral; veri '̂
n i f ' s i  h a k l n u d a ) ■

Dilekçiler : On yedi haneden ibaret, yüz küsur nüfuslu 
köy halkının topraksız ve çok müşkül bir durumda bulunduk
larından bahsile, bir an evvel topraklandırılmalarını istemek
tedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında: Dilekçilerin bulunduk
ları köy, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümleri daire
sinde komisyonca programa alınıp da dağıtıma başlandığı za
man durumlarının incelenmesi hususunun tçel Valiliğine y»' 
züdığ:ı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu bapta encu- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar veril^*

Karar No. Karar tarihi

1124 16 . I I . 19ö6

17470/1G2G5 Mustafa Güneş.
Ali Kemer köyünde. 
İğdır.

(Arzuhal hulâsası : Toprak 
mesi v(‘ yardım yapılması 
da).

Dilekçi : 1926 yılında nakle tâbi tutulan kimselerden oldu
ğunu, nakledildiği Balıkesir ilinde bir müddet oturdukta® 
sonra 1178 sayılı Kanundan faydalanarak tekrar eski köyü ola® 
Alikemer köyüne döndüğünü ve perişan bir durumda bulu®' 
duğunu beyanla, gereken yardımların yapılmasını istemektedir*

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : 2510 sayılı Kanunu® 
neşrinden evvel, yani 1097 sayılı Kanun gereğince nakledü* 
iniş ve 1178 sayılı Kanundan faydalanmak suretiyle 26 sene 
evvel eski köjrüne dönmüş olan dilekçiye bu köyde yenide® 
toprak verildiği ve durumu itibariyle de 5826 sayılı Kanunu® 
şümulü dışında kaldığından, başkaca toprak verilmesine 
nakdî yardımda bulunulmasına imkân görülemediği ve Çî *" 
çiyi Topraklandırma Kanununa tevfikan komisyona müracaatla 
arazi talebedebileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encu 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar veru •

Karar No. Karar tarihi

1125 16 . I I .

1747.3/10208 tdris Aksoy ve ar.
I i ekir ve IIasan. 
Ilışt köylüleri. 
Malatva.

(Arzuhal hulâsası : Arazi 
mesi hakkında).

Dilekçiler : Bâzı kimselerin işgal etmekte oldukları 
topraklarının şagiJlerinden alınarak kendilerine dağıtılma^ 
istemektedirler. •

Devloi Vekâletinin cevabi yazısında : Bâhis mevzuu a



Arauhal Artuh»! sahibinim
No. adı, soyadı re adresi

durumunun tesbit edilerek tevzie tabi oldu^ anlaşıldığı tak 
dirde bu yıl çalışma programına alnması lüzumunun raahallim 
tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Vekâlet cevabına göre bu hususta en 
cümenimizce muamele tâjnnine mahal olmadığına karar veril 
di.

Karar No. Karar tarihi

—  37 - -

Encümen kararı ve ne «ebepten verildiği

1126 16 . I I . 1955

^7491/1(5286 Mehmet Ali ve ar 
(rirani köyünd(‘. 
Ağın - Keban. 
Klâzığ.

(Arzuhal hulâsası 
mesi hakkında).

Toprak verü-

Dilekçiler : Muhtaç çiftçilerden olduklarını beyan ederek, 
kendilerine her hangi bir yerden toprak verilmesini istemekte
dirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin, bulun
dukları yerde Toprak Kanununun uygulanmasına başlandığı 
zaman, yetkili toprak komisyonuna müracaatları lâzımgeleceği 
bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü : Vekalet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar f.arihi

1127 16 . I I . 1956

^^-/İ6287 Muhiddin
f\v.
Karav(*
tan.
Çıldır.

Kuzey ve (Arzuhal hulâsası : Köylerme bir
kadastro heyeti (jönd erilme si hak- 

kö\'ü nıulı- kmda).

Dilekçiler,: Köylerinin arazisi Fazıl oğlu Hamit mirasçıları 
ile ihtilâfh bulunduğundan ve on yedi seneden beri lüzumsuz 
ve haksız yere mahkemelerde dolaşmakta olduklarından bahsi- 
le, köylerine bir an evvel bir kadastro heyeti gönderilmesini 
istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Bâhis mevzuu heyetin 
Kars Vilâyeti ile İğdır Kazasında işlerini bitirdikten sonra di
lekçilerin mensup bulunduklan Çıldır kazasına da gönderile
ceği bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar veril
di.

Karar No. Karnr tarihi

1128 16. I I . 1955
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7 4 9 ( ) / 16291 H a l i l  l)oj;aıı ve ar.
V('iıiij(‘hiı- D a l l a r  
A p .  Ka))icısı. 
A n k a i ’a.

AıvAiüal Aıv.iihal sahil)iuin
X<). adı. soyadı ve adi‘e«i Jvü(;ünı*“)i kuı-ai’ı ve ne soİK'pton vcriUliği

(Arzuhal hulâsası : To})vah veril- 
)>icsi hal.kni'la)■

Dilekçiler ; Kendilerine toprak verilmesini istemektedirler.
Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin kanunen 

arazi almak hakkına sahip çiftçilerden oldukları takdirde usulü
ne tevfikan mahallinde müteşekkil Toprak Komisyonıma mü
racaatta bulunmaları lâzımgeleceği bildirilmeKîedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1129 16 . I I . 1955

17.^)1G/1G310 Recep Keskiııkılııı<;. 
1889.5/17604 D e m i r y o l u  a lt m d a  
19890/^8()^,() N a lb a n t A h d i i i T a l ı -  

ınan ('liylc Hı-k(*k 
H u n i a  k ö y ü n d e . 
K r z i n e a n .

17r)19/1631.S Y u s u f  T a v h  v(' ar. 
17.520/16.314 (lece M a h . Valişil»('\- 

( ’ ad. X() .
B u  rsa.

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril' 
uu si hakkında).

Dilekçi ; Arazi sattığından bahsile komisyonca kendisine 
toprak verilr.ıediğini, halbuki aynı şekilde hareket edenlerin 
arazi almış olduklarını beyanla, gereğinin yapılmadım istemek
tedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Toprak satmış olan 
dilekçinin, Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 43 ncü maddesi 
muvacehesinde topraklandırılmasın a imkân görülemediği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta enmü- 
menirnizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1130 16 . I I . 1955

(Arzuhal hulâsası 
hakkında).

FjV verilmesi

Dilekçiler : Avusturya ve Almanya kamplarından yu.’da ge
tirilen mültecilerden olduklarını, şimdiye kadar bir yardım gör
mediklerini ve muhtaç bir durumda bulunduklarını beyanla, 
kendilerine birer ev verilmesini istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Hususi bü Anlaşma 
neticesi olarak 3 6911 sayılı Vekiller Heyeti Kararı ile Avrupa 
kamplarından getirilen mültecilerden oldukları ve kendilerine 
iaşe, ibate ve döner sermaye gibi yardımlar yapılmak suretiyle 
Bursa tlinde iskâna tâbi tutuldukları anlaşılan dilekçilerin diğer 
aileler meyanında evlerinin de yaptırılması hususunun bu kere 
mahalline yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1131 16 . I I . 1955



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
' adı, soyadı ve adresi

n532/lG32n M. Bokir (üilhahn'.
Barbaros Malı. Ko- 
(*atepo So. X(). Ki. 
Antalva. ■

—  39 —

pjncünıen kararı ve nc sol)epteıı verildiği

(Arzuhal hulâsası : (rayrimenku- 
liinün liendisine iadesi hakkında).

Dilekçi : Babasından kendisine intikal eden bahçenin ka
dastroca başkası namına tescil edilmiş olmasından dolayı mahke 
meye müracaatla kaydın iptali hakkında dâva açtığını ve fakat 
bu dâvasının mahkemece reddedilmiş bulunduğunu beyanla, 
mağduriyetinin giderilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin bahii 
mevzuu kaydın iptali hakkmdaki dâvasının reddine mütedair 
olan hükmü temyiz ettiği ve bu sebeple işin üst mahkemeye 
intikal eylemiş bulunduğu ve alınacak neticeye göre de mua
mele yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1132 16 . II . 1955

'''53,y i6327 Ilasan »illi.
O.skeh köyüıuli'. 
Çemişkezek.

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril- 
ni(si hakkında).

Dilekçi : Emsalleri gibi kendisine de toprak verilmesini is
temektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında! : Dilekçinin yetkili 
toprak komisyonuna müracaat etmesi lâzımgeleceği bildiril 
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1133 16 . II . 1955

ınıan Vüksei
ar
Hıdıröz köyünde. 
Çemişkezek-Tunc(‘li.

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril- 
ıtKSİ hakkmda).

Dilekçiler : Toprağ-a muhtaç çiftçilerden olduklannı beyanla, 
kendilerine de arazi verilmesini istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin yetkili 
komisyona müracaatta bulunmaları icabedeceği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1134 16 . II . 1955
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Arzuhal
Xo.

Arzuhal sahihinin
adı, soyadı ve adresi iMicünuMi karan \e ııo sebepten \erildiği

7r)42/l().S.‘5() M u s t a f a  (Vn<ii/.
Kilise A l i h e v  iskân-

cılaı-ı. 
K ı r ı k h a n  -

( A vz ııhal 
l > ı h ) i ( ( s ı  

Inndd).

h u l â s a s ı  

i'( f(>ı>r<tk
:  Y ( t r ( l n ) i  

( ' e r i l  m  e s i  h a l ' -

latay. Dilekçi : Hâzineden isticar ettiği arazinin, içindeki evle bir- 
likt”D su altında kaldığından bahsile, kendisine hükümetçe ve
ya Kızılayca yardım yapılmasını ve toprak verilmesini iste
mektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında ; Dilekçinin toprak is
teği hakkında gereken işlemin kanun hükümleri dairesinde top
rak komisyonunca yapılması ve diğer yardım talebi hakkında 
da valilikçe iktizasının ifası hususunun mahalline tebliğ edil
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1135 16 . I I . 1955

7 ' ) 4 7 / 1 fi.‘3 41 M a h m u t  l 'u n a h o y u  
\(‘ ar.
M<‘ rk('z  il(M‘sin(i(‘ . 
l-iavındır.

( A v z n h i i i  h n l â s ı t s t  ;  I s l c â n  }inr(h-
I f d  j J l İ D K I S I  İ H lh ' l ı ' r tK İ d  ) ■

Dilekçiler ; Bayındır kazasındaki zeytinliklerin, müstahsil 
bir hale gelebilmelerini t:min için, kendilerine dağıtılmasını 
istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiler hakkında 
iskân mevzuatı bakımmdan yapılması lâzımg3İ3n muamelenin 
çabuklaştırılması hususunun alâkalı valiliğe yazılmış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1136 16 . I I . 1955

17r)()5/U)3.’)!> A l i  Atç'okcn.
1 'z u n j n ı u ı r  kö\iin<h*. 
Co-^üiı - Kırselıiı-,

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  I ) ı  f / i s t i r i h ' ) '  

a r  a l i  h a ' c k n ı d a ) .

Dilekçi : Toprak komisyonunca 1951 yılında oğlu Abdul
lah’a verilen arazinin, oğlunun ölümü dolayısiyle mirasçılarına 
intikal etmesi lâzım gelirken, ellerinden alınarak başka arazı 
ile tebdil edilmek istenildiğinden bahsile, gereğinin yapılmasını 
istemekt.edir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Toprak komisyonun
ca Abdullah Atçeken’e dört parçada 113 dönüm arazi verildiği 
ve bunlardan kırk beş dönümlük bir parçanın, müstakil köy 
haline gelen Hüseyinli köyü yakınında bulunması dolayısiyi® 
daha iyi evsaftaki arazi ile tebdil edilerek mirasçılara teslim



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

ve bunlar namına tapuya da raptedildiği ve keyfiyetin kendile
rine de tebliğ kılınmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimİKce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 41 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1137 16 . I I . 1955

'■'SBe/leSGO İsmail Çevik ve ar.
Uzunpınar köyünde. 
Oogun - Kırşehir.

(Arzuhal hulâsası : Kendilerine 
verilen toprakların ellerinden 
alınmamasma dair).

Dilekçiler : Toprak komisyonunca 1951 yılında kendileri
ne verilen arazinin bu kere ellerinden alınarak başkalarına tevzi 
edilmek istenildiğinden bahsile, bu yoldald muamelenin önlen
mesini talebetmektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin kendile
rine verildiğini iddia eyledikleri arazinin geri alınması sebebi
nin merkeze bildirilmesi ve 1951 yılında toprak komisyonunca 
tevzi edilen toprakların da bir an evvel sahipleri namına tapu 
ca tescili hususunun sağlanması lüzumunun mahallî mülkiye 
amirliğine tebliğ olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No, Karar tarihi

1138 16 . I I . 1955

İ8867/Î7?^^
^76 Mengencik k»r»yünde.

Düzce.

(Arzuhal hulâsası 
mesi hakkmda).

Toprak veril-

Dilekçiler : Yirmi sene evvel yurda gelen Bulgaristan göç
menlerinden olduklarını, iskân talebinde bulunmuşlarsa da bu 
baptaki dilekçelerinin zıyaa uğratılmış bulunmasından dolayı 
kendilerine toprak verilmediğini beyanla, bir an evvel iskân 
edilmelerini ve bu mümkün olmadığı takdirde borçlanma yoliy- 
le toprak verilmesini istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında ; Kanuni müddet için
de müracatla iskân talebinde bulunmadıkları anlaşılan dilekçile
rin bu hususta Devlet Şûrasına da dâva açmış olduklarına göre 
haklannda verilecek karara intizaren şimdilik bir işlem yapıl
masına imkân olmadığı ve keyfiyetin kendilerine de tebliğ edil
mek üzere Bolu Valâliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâjdnine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1139 16 . I I . 1955
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17580/1G374 Kamazan ve Musta
fa Kocabıyık, 
Kadriye köyünde. 
Serik.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebei)len ver

(Arzuhal hulâsası : Toprahların'in 
' kendilerine iadesi hakkında).

Dilekçiler : îmar ve ihya ettikleri toprakların ellerinden alı
narak göçmenlere verildiğinden bahsile bu toprakların kendile
rine iadesini istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyet konusunun lO' 
celenerek bir hak ziyama meydan verilmemesi ve neticenin di
lekçilere de bildirilmesi lüzumunun mahalline tebliğ edildiği be
yan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encu 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1140 16 . I I . 1955

75812/16376 M. Emin Kotan. 
Kültür Mah. 
Muş.

(Arzuhal hulâsası : Eski yerinde 
ki (/ayrimenkullerillin ke.ndin'̂ '̂ ^̂  
vc ril m esi h ak k ı uda).

Dilekçi : îcra Vekilleri Heyeti karan ile Lüleburgaz kaza
sına nakil ve iskân edilmişken baklandaki nakil kararının ka - 
dırılması üzerine serbest kalarak eski yerine döndüğünü, nıU- 
retteb yerinde iskân yoluyla verilen gayrimenkullerini satffli? 
olması dolayısiyle eski memleketi olan Muş ilinde babası öli* 
Mehmet Kotan’dan kendisine intikal eden g ayrim en k ullerin  elin
den alınmak üzo e olduğunu ve muhtaç bir durumda bulundu
ğunu ifade ederek, bâhis mevzuu gayrimojıkullerin uhdesıno  

bırakılmasını istemektedir.
Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Mürettep yerlerinde 

kendilerine iskân yoluyla verilen gayrimenkulleri satmış 
dilekçi Mehmet Emin Kotan ile kardeşlerinin tesahubetınek is
tedikleri, babalan ölü Ahmet Kotan namına kayıtlı gayrimen- 
kullerin 5098 sayılı Kanun mucibince hazine adına tescili ıca 
betmekte ise de bu kere neşrolunan 6093 sayılı K anunu n doi 
düncü maddesiyle, bu gibi şahısların mürettep yerlerinde sat 
tıkları gayrimenkullerin 1944 malî yılı vergisine matrah olan 
kıymetinin dört mislini hâzineye ödemeleri halinde eski yerle 
rinde bırakmış oldukları gayrimenkullerin kendilerine iadesi 
kabul edilmiş olduğundan, dilekçi Mehmet Emin Kotan ve eın 
sali hakkında bu yolda muamele yapılması hususunun Muş 
liliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar veri 
di.

Karar No. Karar tarihi

1141 16 I I . 1956



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

J 7000/1(^304 M u s t a f a  Îfo r fîii l .
Bulgaristan y'öonıoııi 
Denizli.

43

E’icümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
si hakkında).

İskân rdiJmc-

Dilekçi : Bulgaristan muhacirlerinden olduğunu ve şimdi
ye kadar iskân görmediğini beyanla, iskânı hususunun bir an 
evvel sağlanmasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : îskân bakımından 
dilekçi hakkında yapılması lâzımgelen muamelenin tesrii ve 
taayyün edecek duruma göre de iktizasının bir an evvel ifasi 
hususunun ilgili valiliğe yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu bapta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1142 16 . I I . 1955

liiîis
K onva 

\ fî 'h/(tı>f/hı

-\1. Muhaifiri 
Hingöl 

.V. A  ras

Kâtij) 
Rlâzığ 

X. Toker
A fyon K. Edirne Edirne

S. Koraltav Köprülü !I. Maksudoğhı

^̂ ẑiıican
T -Mardin 

li. Erdou
Siird 

N'. H e d ü h

(Arzuhal sayısı : 171)
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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 t
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A r z u l i a l
No.

Arzııhnl sahibinin 
adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

I-‘î 2 2 5 / ] i>8l>0 İsmail (îüloı-.
Karadikeıı kü\ 
Kandıra

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril
mesi hakkında).

Müstedi : Toprak istihkakının iskân yoluyla tamamlan
masını istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Toprak darlığı yü
zünden dilekçi ve emsaline istihkaklarının tam olarak veril
mesine imkân bulunmadığı; ancak 4752 sayılı Kanunun Ko
caeli bölgesinde tatbikine geçildiği zaman dilekçinin toprak ih
tiyacının da umum meyanında nazara alınacağı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : îstckIe ilgili vekâlet cevabına göre bu 
bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka-  ̂
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1143 16 . I I . 1955

t r f a n  K a y k a l .  
(lazijıasa ilk o k n lıın -  
<la ö^rotmcT). 
K a v s c f i .

(Arzuhal hulâsası : öğretmen 
Yüm ni ToUjay hakkında).

Müstedi : Kayseri Gazipaşa okulunda gördüğü noksanla
rı ve bu okul başöğretmeni Yümni Tolgay’ın (keyfî ve kasdi> 
diye vasıflandırdığı bâzı hareketleriyle ihmalini bâhis mevzuu 
ederek, bu hallerin önlenmesini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin ileriye 
sürdüğü hususların bir müfettiş marifetiyle tahkik ettirildiği, 
hazırlanan evrakı tahkiki yenin Disiplin Kuruluna tevdi olun
duğu ve bu kurul tarafından icra kılman tetkikat neticesinde 
Başöğretmen Yümni Tolgay’ın 4357 sayılı Kanunun 7 nci mad
desinin B fıkrasına göre cezalandırıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına g"öre bu bapta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1144 16. I I . 1955



Aranhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

13181/12280 Mahmut Sahri dü
ren.
Sülüklü Cad. No. 14. 
AksaraV - Istaninıl.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

( Arzuhal hulâsdsı 
iadesi hüklivmld).

liütbf sinin

Müstedi : Rütbesinin iadesi hakkında Millî Müdafaa Ve
kâletine mütaaddit defalar yaptığı müracaata hiçbir cevap 
alamadığından bahsile, durumunun Büyük Millet Meclisince 
tetkik ettirilerek hakkının verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : İstanbul - Ak
saray Askerlik Şubesinden durumu sorulmuş olan dilekçinin 
5 . V . 1952 tarihinde vefat ettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Rütbesinin iadesini isteyen dilekçinin 
ahiren vefat ettiği vekâlet cevabından anlaşılmasına binaen 
talep hakkında bu sebeple encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1145 16 . I I . 1955

13192/12280 Tevfik Demirhan.
Hoca Hamza Malı. 
Meydancık So. Xo. 
13.
( lelibolu.

(ArzuJınl hulâsust : Emekli m<u(- 
srntn taflili hakknıda).

Müstedi : Emekli polis memuru olup tekaüt maaşının nok
san tahsis edildiğinden bahsile, bu noksanın telâfisini istemek
tedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hizmet müddetine 
göre hesaplanan ve 5434 sayılı Kanun gereğince de yükselti
len ve Muhasebat Divanının tescilinden geçmiş olan emekli ma
aşına mütaallik muamelede bir yanlışlık bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal oimtdığına ve 
dilekçinin iddiasında ısrar ettiği takdirde usulen kaza merciine, 
müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1146 16 . I I . 1955

13196/12293 Hakkı Şahin ve ar.
Kayıklı köyünden. 
Yerköy.

(Arzuhal hulâsası : (Tayrimenkul- 
Icrinin kcn'iilerine teslimi hak
kın Ha).

Müstediler : Tapu ile mutasarrıf oldukları gayrimenkulle- 
rin ellerinden alınarak göçmenlere tevzi edilmekte olduğundan 
bahsile, bu tevziin durdurulmasını ve sözü geçen gayrimenkulle- 
rin kendilerine teslimini ve tasarruf haklarının da tanınmasını 
istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Bahis mevzuu durumun 
esaslı surette tetkik ettirilmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Başvekâlet cevabına göre bu hususta



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve netice
de idareten halli gayrimümkiin bir ihtilâf hadis olursa dilek
çilerin bundan dolayı usulü dairesinde kaza merciine müraca
atta muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1147 16 .11 .1955

l4()!)4/i: j( ) !)r)  A l i  ( )zk;ın . 
I7278/1(İ07Î)  ITaskoca Alalı. 
i r ) 9 7 8 / l4 ! )2 l  So.  No. 1!).

Akhi.sar.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  E t n i k l i  m a a ş ı

10 h a g l a m n a s ı  r <  { l .  ı u n ı ı l ı ı ı  l u  r i l t n c s i

h a k k ı n d a ) .

Müstedi ; Hizmet müddeti, kendisine emekli maaşı bağla
nacak ve ikramiye verilecek hadde baliğ olmuş bulunduğu hal
de, Münakalât Vekâletince yalnız yirmi sene küsur aylık bir 
hizmet çıkarılarak maadası tanınmamakta olduğundan bahsile, 
durumunun incelenerek tekaüt maaşına ve ikramiyeye istihak 
kesbetmiş olduğunun karar altına alınmasını istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Müstcdinin teka
ütlük müddetine dâhil hizmeti 25 seneyi doldurmadığı için 4222 
sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince emekliye şevkine im
kân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Taraflar arasındaki ihtilâfın halli kaza 
merciine ait olduğundan müstedinin usulü dairesinde bu mercie 
müracaatta muhtariyetine ve bu itibarla isteği hakkında encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

I - L ( i ! / | 2 2 ; ) s  N'vısııf K ı r a n .
Aşa^ı Ka ıa fa k ı l ı  
köyünde.
Hassa - K ın k l ıa ı ı .

1148 10 . I I .1955

( A rzu ha l  hulâsası : Mahknıu  dos- 

Hasımn hu:-;usi hir h<}iıh h ’tkik 
! Il irihıusİ h(il,l:ııi(hu.

Müstedi : Oğlunu öldüren Ali Karaçoban’ın mahkemece otuz 
yıl ağır hapsine karar verilmek suretiyle adalet tecelli ettirilmiş 
iken sonradan Temyizin bozma kararı üzerine tahliye edilmiş 
olduğundan bahsile, bu baptaki dosyanın hususi bir heyete tet
kik ettirilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Temyiz Mahkemesi 
Birinci Ceza Dairesinin gösterdiği lüzuma mebni C. Başmüddei- 
umumiliğinden telgrafla vâki işar dairesinde sanığın mahallin
ce tahliyesi cihetine gidilmiş ve bozma veçhile devam eden mu
hakemesinin ise henüz kati bir neticeye iktiran etmemiş olduğu 
ve bu itibarla tahliyede bir yolsuzluk görülemediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin usulü dairesinde âmme dâ
vasına müdahale ederek her türlü talep ve iddiaîaıını ve bu 
arada delillerini mahkemeye bildirmesi icabedeceğine ve vekâ-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

İtin yukarıy?« alınan cevabına göre vâki istek hakkında encii- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1149 16 . I I . 1955

3202/12209 Cafer Onart vo av.
(^anlı Hayvan İhra
catçılar Birlifii. 
İzmir.

( A r z H İ K i l  h u l â s a s ı  

} n i  J ı ı ı k k ı n d ı ı ) .

/htjfvtın f ıcs -

Müstediler : Harice ihracetmekte oldukları hayvanlardan 
resim alınacağına dair Belediye Gelirleri Kanununda bir kpyıt 
ve sarahat bulunmadığı halde belediyece resim istifası cihetine 
gidilmiş olduğundan bahsile, alınan resmin terkinini ve aynı za
manda sözü geçen kanunun 24 ncü maddesinin açıklanmasını 
istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mahallinde müte
şekkil itiraz komisyonunca mezkûr resmin terkinina dair veri
len kararın temyiz komisyonunca bozulmuş olduğu ve bu iti
barla vâki istek hakkında vekâletçe idareten yapılacak bir iş
lem bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Malî kaza msrcilerinden olan temyiz 
komisyonunun kararı aleyhine Devlet Şûrasına müracaat edile
bileceğine ve bu kabil ihtilâfların halli de esasen bu mercilerin 
vazifeleri cümlesinden bulunmasına göre vâki talep hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1150 16 . I I . 1955

1 2 3 0 1 / 1 8 2 0 4  M n r a t  Ö z t ü r k .
T e k o n l ik  k ö y ü n d  
T e r m e .

( A r z u h f i l  h u l â s a s ı  

I I I  s i  h a k k ı n d a ) .

M re av tahH-

Müstedi : Halen Terme Askerlik Şubesinin kira ile otur
makta olduğu binaya, mal sahibi sıfatiyle kendisinin ihtiyacı 
bulunduğundan bahsile, bu binanın tahliye ettirilerek tarafına 
teslimi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
tahliye hakkında mahkemeye müracaat etmiş olduğu ve neti
ceye intizar lâzımgeldiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Kaza merciine intikal etmiş olan bir hu
susla ilgili istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1151 16. I I . 1955
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3 2 2 2 / 1 2 3 1 7  M u ş t a l a  ({iioor y v  

ar.
I). P .  B a ş k a n ı.  
B a z i k i .
V j ıy l a k  - Cı-l'a.

Armhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulânası : Şeyho 
re (irkfiılaşlan haLknuIa).

Avn

Müstediler : Baziki köyü eski muhtan Şeyho Avcı ve arka
daşlarının halka zulüm ve işkence yaptıklarından bahsile, bu 
halin önlenmesi sebeplerinin istikmalini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen Baziki 
köyü eski muhtan Şeyho’nun göreviyle alâkalı bir suçu bulun
madığı, dilekçede bahis mevzuu edilen ve takibi şikâyete bağlı 
olan suçtan dolayı da bundan zarar görenlerin adlî mercilere 
müracaat etmeleri lâzım geleceğinden dilekçilere Urfa Valiliği 
tarafından bu yolda tebligat icra kılınmış olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Kanunen takibi şikâyete bağlı olan 
suçlar hakkında usulü dairesinde adlî mercilere müracaat lâzım- 
gelirse de dilekçede beyan edildiği gibi zulüm ve işkence vâki 
olup olmadığının tahkik ve tetkikiyle icabında önleyici tedbir
lerin alınması da zabıtai manianın vazifeleri cümlesinden oldu
ğu cihetle gereğinin bu dairede yapılması hususun vekâletçe 
mahallî idare âmirliğine tebliği lüzumuna ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1152 16. I I . 1955

1 3 2 2 7 / 1 2 3 2 2  A b d ü l k a d i r  A r k ı m .
Ç a y  ili  m u h t a r ı  ve 
d iğ e r  k ö y l e r  uıuh- 
t ar] arı.
Sa])a nca - ( 'a y.

(Arzuhal hulâsası : Çay yetiştiril
mesine müsaade edilmesi hakkm- 
da).

Müstediler : Evvelce mıntakalannda hüdayinabit olarak ye
tişmekte olan çay mahsulünün tekrar fennî bir şekilde yetişti
rilmesine ve satışa arzına müsaade edilmesini istemektedirler.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Ha
kiki çay mahsulünün yalnız Rize bölgesinde yetişmekte olduğu 
ve dilekçilerin bulundukları bölgedeki mahsulün, çayın aslî 
maddesi olan kafeinden mahrum bulunduğu ve binaenaleyh 
(Anadolu otu) tâbir olunan bu maddenin kurutularak satışına 
müsaade edilmesine kanunen imkân görülemediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu bapta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1153 16 . U . 1955



6

1232:î Sal ili Bo;:kn ı-1. 
Eğitmen.
Ö n ıo r a n lı  krıyiinrlc.
( ’ihanhevli.

Arzulıal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi E n cü m en  kararı ve ne sebepten  verild iğ i

(Arzuhal hnJâmaı : Eğitmenler 
hal'liinda).

Müstedi : Köy eğitmenlerine tatmin edici bir ücret verilme
sini veya bunların kurstan geçirilerek daha iyi yetiştirilmeleri
ni istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Eğitmenlere 60 lira
dan fazla ücret verilemiyeceğ^ ve bunların tasfiyesi cihetine gi
dilmiş olduğundan kurs açılmasına da lüzum görülmediği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabma 
göre bu bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1154 16 . I I . 1955

Kanıl)<‘ f  l\ı!ı<; 
^Vcı k ö y ü n d e .
( ‘i(;('kda{>-.

(A rz vhd I  İmlâ sası 
n ı r s i  h ( i h  J, n i ( l ( t ) .

K r r / l i  r t r i l -

Müstedi : 750 lira donatma kredisi istemektedir.
Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye ödeme gücıi 

dahilinde 160 liralık bir kredi açıldığı ve istediği 750 lira do
natma kredisine karşılık maddi ve şahsi bir teminat göstereme
diği ve taılalarının tapusu olmadığından bunların teminat ola
rak kabul edilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabma 
göre bu bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1155 16 . I I . 1955

;î2;31 / 1232() A h m e t  (lüncş. 
î^oföi'.
I'îll)lstan.

(Arzuhal hulâsası : Ka])U(lcr( -El- 
hisla)i ı/t)l)/ hakkında).

Dilekçi : Kapudere - Elbistan yolunun bozuk olmasından do
layı sefer nizamının temelinden sarsılmakta ve bu yüzden çok 
sıkıntı ve müşkülâta mâruz kalınmakta olduğundan ve saire- 
den bahsile, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Bahsi geçen yolun ağır 
vasıtaların sık trafiği ve yağmurların ve devamlı surette yağ
ması yüzünden normal surette çöküntü yaptığı ve bunların sü
ratle izalesi cihetine gidilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1156 16 . I I . 1955
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12341 Abdülaziz Topaloş. 
]\ra]ımiKİiye Malı. 
Sof^nksu Ofid. No. 
(İ2 .
•Mi'Vsiıı.

Arzulmi Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Hahkındaki 
tmeJdilik işleminin kaldırılmasına 
re eski görevine iadesine dair).

Müstedi : Dinç ve çalışacak durumda olduğu halde Mersin 
Belediyesince emekliye sevk edildiğinden bahsile, bu baptaki mu
amelenin iptalini ve eski görevine iadesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin uhdesin
deki vazifeyi ifaya kudreti bulunmamasından ve CO yaşını da 
doldurmuş olmasından dolayı 5434 sayılı Kanunun 40 ncı mad
desine tevfikan emekliye sevk edilmiş olduğu bildirilmelrtedir.

Gereği düşünüldü : 5434 sayılı Kanunun 40 ncı maddesine 
müsteniden emekliye aynimin olanlann bu yoldaki muamelenin 
isabetsizliğini iddia ettikleri takdirde bu iddialarını bir dâva 
mevzuu ittihaz ederek kaza merciine müracaatları lâzımgelece- 
ğine ve mezkûr Kanunun bir evvelki maddesinin B fıkrası hak
kında vaz'olunan tahdidin sözü geçen 40 ncı maddeye şümulü 
bulunmamasına binaen dilekçinin bahsedilen mercie müracaat
ta miîhtar olmak üzere vâki isteği hakkında cncümenimizce 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1157 16 . I I . 1955

•^247/12.342 Nusrot Biıif?öl 
Sollıan.

vo ar. (Arzuhal hulâsası : Solhan K ay
makamı liedri Eser ve saire hak
kında.)

Müstediler: Solhan Kaymakamı Bedri Eser’in ölüme sebe
biyet veren bir jandarma erini himaye ederek kanuni takibat 
icra ettirmediğinden ve saireden bahisle, gereğinin yapılmasını 
istemektedirler.

İçişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Solhan kazası eski 
kaymakamı Bedri Eser ile jandarma komutanı baklandaki 
iddiaların yersin bulunduğu ve şikâyetçilerin bir kısmının 
yoklama kaçağı ve bir kısmının da asker firarisi olmaları ha
sebiyle sürekli takibe mâruz bırakılmış bulunmalarından do
layı bu şikâyeti yaptıkları ve ölüme sebebiyet verildiği beyen, 
edilen jandarma eri Mehmet Duru hakkında kaza idare ku
rulunca verilen meni muhakeme kararının vilâyet idare ku
mlu tarafından tasdik edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vâki şikâyetin taallûk ettiği hususlarla 
ilgili vekâlet cevabına ve evrak arasında bulunan idare kurul
ları kararına göre bu bapta encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına ve ancak alâkahlann mevzuat hükümleri



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

8  —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

13248/12343 Mehmet Kekeç. 
16460/1536G D D Y 2. İşletme (Jar- 

da liareket nıemuiMi 
20929.
Çankırı.

dairesinde mezkûr kurul kararlarına karşı itiraz haklannı 
kullanabileceklerinee ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1158 16 . II . 1955

(Arzuhal hulâsası : 'Terfi ettiril
mesi ve maaş farklarının verilmesi 
hakkmda.)

Müstedi: 5677 sayılı Af Kanununun meriyeti tarihinden 
önce almış olduğu kıdem tenzili cezalarının, mezkûr kanunun 
7 nci maddesiyle ilgili 1739 sayılı Meclis karan veçhile kal
dırılarak, 30 . III . 1952 tarihinden itibaren 238 lira maaşa 
yükseltilmesi lâzımgelirken, birtakım indî mütalşalara daya
nılarak bu hakkının idarece tanınmamakta olduğunu beyanla, 
mezkûr tarihten mütebeer olmak üzere 238 liraya terfi ettiril
mesi ve farklarmın da kendisine verilmesi hususlarının karar 
altına alınmasını istemektedir.

Münakalâtt Vekâletinin cevabi yazısında : 5677 sayüı Af 
Kanununun 7 nci maldesi sarahatına göre bu kanunun inzibati 
cezalara şümulü olmadığı ve kıdem tenzili cezası da inzibati 
cezalardan madut bulunduğu için, dilekçinin ancak 30.IV.1952 
tarihinde 11 nci dereceye terfi ettirilebildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin iddia ettiği hususların tet
kiki kaza merciinin vazifeleri cümlesinden olduğu cihetle bu 
bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1159 16 . n  . 1955

13249/12344 A rif Doğan ve ar.
Tuzliisar köyünden. 
Hafik.

(Arzuhal hulâsası : işgali erinde 
bulunan arazinin kendilerini' ve
rilmesi hdl'lnnda.)

Müstediler : İşgallerinde bulunan arazinin ellerinden alına
rak başkalarına verilmek istendiğinden ve saireden bahsile, bu 
muamelenin önlenmesini ve sösü geçen arazinin eskisi gibi yed- 
lerinde ipkasını istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin mezkûr 
araziye mütaallik olarak ikame ettikleri dâvanın mahkemece 
görülmekte olduğu ve sözü geçen arazinin bulunduğu köyde 
toprak komisyonunun faaliyete geçtiği ve tesbit muamelesinin 
sonunda istihkak sahiplerinin haklarının verileceği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin bahis mevzuu arazi hakkın
da tescil dâvası ikame ettikleri cihetle bu bapta mahkemenin 
vereceği hükme intizarda bulunmak lâzımgeleceğine göre vâ-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

îa istek hakkında bu bakımdan encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1160 16 . I I . 1955

13251/12846 Hayri Kof* ve ar.
Türktanır köyündo. 
Hozat.

(Arzuhal hulâsası : Bâzı <iayri- 
menkullerin 'uhdelerinde fnrakü- 
ması halihnda.)

Müstediler : Yasak bölge içine alınmış olmasından dolayı 
boşaltılmış olan köylerinin bilâhara Vekiller Heyetince verilen 
bir kararla yasaklığı kaldırılmış ve kendileri de bu köylere ge
lerek gayrimenkullerini imar ve ihyadan sonra tasarrufa baş
lamış olduklannı ve fakat Hâzinenin mezkûr gayrimenkulleri 
başkalanna tevzi etmek gibi bir teşebbüse geçtiğini haber aldık
larından mülkiyet haklannı ihlâl edecek olan bu teşebbüsün 
önlenmesi lâzımgeleceğini beyanla, sözü geçen gayrimenkulle- 
rin uhdelerinde bırakılmasını istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : 2510 sayılı Kanunun 26 ncı 
maddesi mucibince mutlak surette devletin tasarrufuna geçmiş 
olan mezkûr gayrimenkullerin dilekçilere tevziine imkân olma
dığı ancak bunların 5826 sayılı Kanun mucibince yeniden is
kânı cihetine gidilebileceği ve kendilerine de bu yolda bilgi ve
rildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Başvekâlet cevabına göre 
bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
ve dilekçilerin talep ve iddialarında ısrar ettikleri takdirde 
usulen kaza merciine müracaatta muhtariyetlerine ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1161 16 . I I . 1955

1-̂ -̂ 42/1.3453

''^H67/12<)13
13252/12347

Movlût Aydoğdu. 
Hoca Maluıl losiıuh'. 
Atkarafalar - <Jan- 
k ı ı ı .

/Arzuhal hulâsası : Tekrar hahcr 
h( heih'f'f hK lâjiiui halcknıda.)

Müstedi : Mazeretine binaen istifa suretiyle ayrıldığı An
kara Gençlik Parkı bekçiliğine tekrar alınmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin müraca
atının sıraya konulduğu ve bir iş açılınca tâyini cihetine gidi
leceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1162 16 . I I . 1955
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13253/12348 Abdülhalim Dak.
Kızık köyünde. 
Afarıvas.

Amıhal iırzuhAİ sahibiıuıı
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
(I razin m I: ( n d isine
l.ında.)

: l^gal cttiÇfi 
verihıifsi hak-

Müstedi : Bataklıktan kurutmak suretiyle işgalinde bulun
durmakta olduğu onbeş dönüm arazinin, Kızıksa köyünün orta- 
malı olduğu ileri sürülerek elinden alınmak istendiğinden bah- 
sile, bu toprağın kendisine verilmesini talebetmektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında ; Dilek ve durumun incelene
rek kanunen ifası gereken muamelenin yapılması lüzumunun 
Balıkesir Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Başvekâlet cevabına göre bu bapta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin 
icabında kaza merciine de müracaat edebileceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1163 16 . I I . 1955

14031/13931 Ahmet Hanıdi V îi/ i- 
cı.

('\i?!(]('.
Samsun.

144.‘)4/134f)r) Kâmil Şişman.
Ooza evinde. 
Samsun.

(Arzuhal hulâsası : Trvkif kara- 
rnulan ve saircdcn sikâyel.)

Müstediler : Adam öldürme suçunda alâkaları bulunmadığı 
halde tevkif edildiklerinden ve saireden bahsile, haklarının ko
runmasını istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Necmettin Erkmen 
adındaki bir şahsı pusu kurdurmak suretiyle Öldürtm.ekten sa
nık müstedi ile arkadaşlarının tevkif edilerek haklarında son 
tahkikatın açılmış olduğu ve bunların gerek tevkifinde, gerekse 
diğer adlî muamelelerinde bir yolsuzluk bulunmamakla beraber 
polis ve jandarma tarafından döğüldükleri iddiasının da vârit 
görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olan bir hu
susla ilgili istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına ve müstedilerin talep ve şikâyetlerini mahkeme
ye karşı dermeyan etmeleri lâzımgeleceğine ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1164 16 . I I . 1955

1431.'S /l3333 Ali Sar vc aı-.
Sungurpa.şa köyün
de D. P. Başkanı. 
Yenişehir - Bursa.

('Arzuhal hulâsası : Toprak veril
mesi hakkında.)

Müstediler : Köylerindeki Hazine arazisinin bâzı nüfuzlu 
kimseler tarafından fuzulen işgal edilmekte olduğundan bahsile, 
bu toprakların şagillerinden alınarak muhtaç çiftçilere dağıtıl
masını istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında ; Yenişehir’in Sungur- 
paşa köyünde fuzulen işgal edilmiş yerler varsa bunların ma
hallî maliyesince usulen tesbit edilerek mezkûr köydeki toprak-
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A rzuhal A rzu hal salıibinhı

N o. ndı, soyad ı ve adresi EiK^ünuMi k a ra n  vc ııe sebepten verild iğ i

sız çiftçilere pazarlıkla kiraya verilmesi lüzumunun Bursa Va
liliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1165 16 . I I . 1955

I i n c i n  ( ' ( i r ı t ı i ı .

KH/|.'^41;) Sara.v()/ii I\nyü Mulı- (AruzhdI hnlâsası : Hudut ihtUâ-
tarlığı. fıu(( vv sairtye dair.)

Müstediler : Amasya Hukuk işleri Müdürü ile öiimüşhacı- 
köyü Kaymakamının, vukuuna sebebiyet verdikleri bir hudut 
tecavüzü ve dövme hâdisesini tahkike memur edilen mülkiye 
müfettişinin hasım tarafı iltizam eder tarzda hareket ederek 
bu baptaki tahkikatı yanlış bir mecraya sevk etmiş olduğundan 
ve saireden bahsile, mumaileyh müfettişin ikaz edilmesini ve 
evvel emirde kendi delil, vesika ve şahitlerinin tetkik ve istima 
olunmasını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Çorum’un Saray- 
özü köyü ile Gümüşhacıköy kazasına bağlı Kızılcaviran köyü 
arasındaki hudut ihtilâfını halle memur edilen heyetlerin va
zife gördükleri sırada iki köy arasında kavga çıkmasına resmî 
memurların sebebiyet verip vermedikleri cihetini tetkik eden 
Mülkiye Müfettişi Mümtaz Nayman’m bu hususta hazırlamış 
olduğu fezlekenin merciine tevdi edilmiş olduğu ve adı geçen 
müfettiş vazifesini bu suretle ifa etmiş bulunduğu cihetle mu
maileyh hakkmda muameleyi icabettirir bir cihet görülemedi
ği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Hudut ihtilâflarmm nihai olarak hal 
mercii Devlet Şûrası olmasına ve mülkiye müfettişinin gerek 
şahsına, gerekse yapmış olduğu tahkikatı mübeyyin fezlekeye 
karşı ileriye sürülen şikâyetin de muameleyi müstelzim mahi
yette görülmediği vekâlet cevabından anlaşılmasına göre bu 
hususlar hakkında encümenimizce de muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

'' liksckov;

1166 16.11.1955

^ I - U l H )  Aİcukj l l a h ı f i .  ( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  ( S n y r i m c u h v -

•'ii'zalaıı lo'iviitKİ»'. l ü u i ' ı u  h c n d i s i n <  v u l e s i  h a l l ' D i d a . )

Müstedi : Yirmi yedi seneden beri işgalinde bulundurduğu 
gayrimenkulün hâzinece elinden ahnarak başkalarına kiraya 
verilmiş olduğundan bahsile, mezkûr arazinin eskisi gibi ye
dinde ipkasını istemektedir.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

144] 2/13423 Cuma Çolak.
Sorik köyünde' 
lirfa.

1 2

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mahkemeye intikal 
etmiş olan bu hâdise münasebetiyle idareten yapılacak bir iş
lem görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olan bir 
hâdise ile ilgili istek hakkında encümenimizce muamele tâyini
ne mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Eneünıcn kararı ve ne sebepten verildiği

1167 16 .I I .1955

( A r z u h a l  h v l â s a s ı  :  S H r < / i ( n '  r < -  

Z ı i s n ı n ı  l . a l d ı r ı l y u a s ı  h a h h ı v r / n . )

Müstedi : Kendisinin ve suç ortağının kan gütme sebebiyle 
Konya’ya nakillerine karar verilmesi son derece mağduriyetleri 
ni mucip olduğundan ve esasen hasım tarafla aralarında bir kin 
de mevcut olmadığından bahsile, sürgün cezasının kaldınlrna- 
sını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu ceza
nın Temyizin tasdiki üzerine katileşmiş olduğu ve bu itibarla 
mütalâa beyanına lüzum görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 3236 sayüı Kanun hükümleri dairesinde 
Cumhuriyet Müddeiumumisinin teklifi üzerine salâhiyetli mah
kemece verilmiş olan nakil karan Temyizin tasdikiyle katileş
miş bulunmasına ve vâki talep Dahilî Nizamnamenin 54 ncü 
maddesiyle de alâkah olmamasına binaen bu hususta encümeni
mizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar veridi.

Karar No. Karar tarihi

1168 16 . II . 1955

U 18/13429 Mustafa Yılma/. 
Emin Kavas. 
Acilinde.
H a f i k .

(Arzuhal hulâsası : Vâki müda
hale ve tecavüzün men’i haklın
da.)

Müstedi ; Zilyedi bulunduğu arazinin ehnden ahnarak baş
kasına verildiğinden bahsile, eskisi gibi zilyedliğinin devam 
ettirilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu ara
ziye müşteki Mustafa Yılmaz ile arkadaşlarının fuzulen teca
vüzde bulunduklan kaymakamlığa tesbit edilerek vâki teca
vüzün 5917 sayılı Kanun gereğince önlenmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin mülkiyet bakımından bir 
iddiası varsa bu hususta Adliye mahkemesine müracaatla dâva 
ikame etmesi lâzımgeleceğine göre vâki isteği hakkında encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1169 16 . II . 1955
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A ı - z u l i a l  A ı v A i l ı a l  s a h i b i n i n

X(). adı, soyadı vc adresi Encümen kai'an v(î ne .schcptoıı \ rı ildi'fi

A b d u l l a l ı  KiH^ık. i A r z u h a !  h u l â s a s ı  :  V â k >  m v d a -

\lı,jıljij . İ K i h  i ' ( -  l ( < ( i v i i z ü ) i  n i ( } ( ' }  l ı i f k l , n ı -

K a ra sjır  l<ö\iin<l(‘. < /<>) ■

l ’las - S i\ i is . Müstedi ; Öteden beri zilyed bukmdııkları ve intifa ettikleri 
mera ve su yerine başkaları tarafından müdahale ve teca’̂ âii 
edilmekte olduğundan bahsile, bu müdahale ve tecavüzüı». 
menini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis konusu gay- 
rimenkullere müşteki Abdullah Koçak ile Ovacık ve Karaşav 
köylerinin sabit olan tecavüzlerinin 5917 sayılı Kanun gereğince 
menedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin, kendisinde kanuni bir hak 
görüyorse bahis mevzuu müdahale ve tecavüzden dolayı adliye 
mahkeraesine müracaatla dâva ikame edebileceğine göre bu 
bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1170 16 . II . 1955

^ 1 l l i i s ( ; i ı ı  S c n y u ı - t .  ( A  r z ı n u ı l  / m l â s a s ı  ;  I s  r r  l . s c i  H ı i i -

İ s> c  İsçi i> ıı l i ı ia K t i '  ni ı ı  h ' ı n ' i D n ı ı  f ihidh M i i d i ı r i i  h<ı l , -

f iun ı ı  Kütfil ı\a Lnıda.)

Müstedi : İs ve İsçi Bulma Kurumu Umum Müdürü FarukI I I .

1 !  ı ı c ; u ı l ; i f  X  

A n k a r a .
Kardam’m bâzı hareketlerinden bahsetmekte vo bunları keyfi, 
hissi, yolsuz ve kanunsuî  ̂ olarak vasıflandırmakta ve bu yüzden 
İş ve İsçi Bulma Kurumu Kütahya ajanslığmdan istifaya mec
bur kaldığını bildirerek adı geçen Umum Müdür hakkında ica
bının yapılmasını istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi tarafından 
daha evvel aynı mealde vâki olan ihbar ve şikâyet üzerine alâ 
kalıların lüzumu muhakemesine mahal olup olmadığının tâyini 
için bu baptaki tahkik evrakının Devlet Şûrasına tevdi ve müs- 
tedinin vukubulan istifasının ise kabul edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi tarafından vâki ihbar ve şikâ
yetin taallûk ettiği kimseler hakkında düzenlenen tahkik ev
rakının kanuni merciine tevdi edilmiş olduğu Vekâlet cevabın
dan anlaşılmasına ve vukubulan istifanın kabul veya ademika- 
bulü de idareye mevdu hak ve salâhiyetler cümlesinden bulun
masına göre her iki cihet hakkında encümenimizce muamele tâ
yinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1171 16 . I I . 1955



— 14

14428/134.3') llasau Hozkıırt. 
14f)43/13()47 Muhtai'.

Kuı-a('a\ir;m - l ı ı ı ra l ı .

Arzuhal Arzuhal sahibinin
N ü . ad], soyadı v e  adresi Eticünieıı karaıı ve ik* sebepten \erildiği

(Arzuhal hulâsası : Yaylaya vâki 
(('(■(H'üziuı ))i€ui halhmda.)

Müstedi : Köylerine ait yaylaya bâzı şahıslar tarafından fu- 
zulen müdahale ve tecavüz edilmekte olduğundan bahsile, bu 
müdahale ve tecavüzün önlenmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bu konudaki dâva
nın halen devam etmekte olduğu ve vâla ihtilâfın kesin olarak 
halli hususunun ancak mahkemeden bu bapta verilecek hükme 
mütevakkıf bulunduğu ve bu itibarla idareten yapılacak bir 
işlem görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olan bir 
hususla ilgili istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1172 16 . I I . 1955

1(1257/15187 \z7a'\ Sclcnık.
141.‘{ ( ) /1.3447 Vılanda köyündt'

(JCVNC.

( Arzuh a  hulâsası : ( iayrimtııhıı -  
liiniin l,( uflisiuı h s l imi  h akk ında . )

Müstedi : Hudut ve mevkii malûm gayrimenkulünün ken
di haber ve malâmatı olmaksızın başkaları namına tapuya tes
cil edildiğinden bahsile, mezkûr gayrimenkulün tarafına tesli
mini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Sözü geçen gayrimen- 
kulün, müstedinin kayınpederi Mevlüd’e ait olup bunun miras
çılarından müstedinin kansı Emine ve Mevlüd’ün kendisinden 
evvel vefat eden kızı Azimenin evlâdı Sevim tarafından Geyve  ̂
Asliye Hukuk hâidraliğinden istihsal olunan 13 . V 1953 gün 
ve 69/151 sayılı hükme müsteniden bunlar adına tescil edildiği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

n ?3 16 . I I . 1955

14436/13447 Uenızi Kibar.
H) 172/17844 Yanika köyünch'.

iM;u‘ka - l ' /alv/coıı .

(Arzuhal hulâsası 
rihncsi halkında.)

' r id a r i  i Hi-

Kemik veremi musabı olduğunu byanla, bir an evvel tedavi 
ettirilmesini istemektedir.

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Dilekçinin muayenesinin yaptınlarak sıhhi durumuna göre 
muameleye tâbi tutulması lüzumunun İstanbul valiliğine yazıl
dığı bildirilmektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususda en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1174 16. I I . 1955

t4:)7/K544<S M u s t a fa  İlh an  vo aı\ 
St'iııik k()yiiıi(i(>. 
K e l k i t .

’ -*‘İ 4 1 / 1 ; U 5 2  Celâl Kocaulj).
• 185ı> 1 T e k e l  M ü d i i  rliiğü  

.Mulıase])eci.si. 
^'enis('lnı• - U tırsa .

Karaağaç k<ly(iiKİ(‘. 
 ̂> iresim.

(Arzuhal hulâsası : (laynmerıkul- 
h rmc râkt müdahaUnin meni hak
kında.)

Müstedi : Babasından intikal eden gayrimenkullere başka
ları tarafından fuzulen müdahale ve tecavüz edilmekte olduğun
dan bahsile, vâla müdahale ve tecavüzün önlenmesini istemekte
dir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu gay- 
rimenkullerin otuz sene evvel dilekçinin babası tarafından baş
kalarına satılmış olduğu cihetle bu bapta usulüne tevfikan mah
kemeye müracaat edilmek lâzımgeleceği bildirilmektedir.

(rereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1175 16. I I . 1955

(Arzuhal hulâsası 
hakkında.)

(%M'uk zammı

Müstedi : Deniz Kolejinde okuyan oğlu için evvelce almış 
olduğu çocuk zammının hilâfı kanun kendisinden istirdat edil
diğini beyanla, bu zammın tarafına iadesini ve henüz ödenme
miş olanların da tediyesini istemektedir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Dilek
çinin bu mevzuda Tekei Genel Müdürlüğü aleyhine açtığı dâ
vanın idare lehine Şûrayı Devletçe reddedilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında encümenimizce mu
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1176 16.11.1955

(Arzuh(d hulâsası : Ilakktndaki 
mahkeme dosynsnını celp ve tetki
kine dair.)

Müstedi : Giresun Ağır Ceza Mahkemesince hakkında veril
miş olan hükmü fakir olduğu için temyiz edemediğini, tashihi
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

445‘ )/i;i46î) A l n u c l  K ırkscs.
Kı/.ılc;ııııiis(‘llinı 
\ İİ1Hİ<‘.
l ı i ( ‘(M“ - K ı ı - ! i i r ( ' l i

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

karar ve iadei muhakeme talteplerinin kabul edilmemesi sure
tiyle de mağdur edildiğini beyanla, dosyasının mahallinden 
celp ve tetkik olunarak bu mağduriyetten kurtarılmasını iste
mektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazımda : Kasten adam öldür
mekten maznun müstedinin yapılan muhakemesi sonunda fiili 
sabit görülerek hapse mahkûm edilmiş ve iadei muhakeme ve 
tashihi karar taleplerinin de reddolunmuş bulunduğu ve tem
yiz edilmemek suretiyle kesinleşen hüküm hakkında yazılı emir 
verilmesini mucip bir sebep görülemediği ve keyfiyetten müste
dinin haberdar sdildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1177 16. I I . 1955

( A r z ı ı l u t l  İt  İ l l â . - i d s ı  :  ) 5  d e k a r  a r a z i -  

ı ı i t i  ( I c  ) i ( i n ı ı ı ı n  ( t s c i l i  n  i n ş a a t  i f a r -  

( l ı m ı  ı j a p t i m a s . ı  h a l k ı n d a . )

Müstsdi : Kendisine iskân yoliyle verilen araziden 15 de
karının henüz uhdesine tescil edilmediğini beyanla, bu 15 de
karlık kısmın da namına kaydedilmesini ve ev yaptırmak üze
re yardımda bulunulmasını istemektedir.

Devittt Vekilliğinin cevabi yazısında : 1340 yılında Bulga
ristan’dan yurda gelen ve kendisine gayrimenkul verilmek su
retiyle iskân edilen dilekçinin fuzulen işgalinde bulundurduğu 
on beş dekar arazinin iskân yoliyl© uhdesine tescil ettirilmesi
ne ve evinin de iskân tahsisatiyle yaptırıhnasma imkân bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1178 16. I I . 1955

144<)0/1.3470 M u a n ı ın c r  T i i r k k a i ı .
Polis M ( “iuui'u ,  K i n 
li iyot M iu liir lü ğ i 'n i 'l ' '  
:)39/H055 y a k a  \c si
cil N o  : İli.
A i)ka i'; t .

( A r z u h a l  h v J â s a : ; ı  :  B i r  ü s t  d e r e 

c i  m a a ş  n r i h n e s i  h a k k ı n d a . )

Müstedi : İstidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı ken
disine bir üst derece maaşı verilmesini istemelrtedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçe sahibinin ay
nı konu hakkında Devlet Şûrasında açmış olduğu dâva netice
sinin henüz Vekâlete bildirilmediği ve fakat müstedinin ifadesi
ne nazaran mezkûr dâvanın reddedilmiş bulunduğu bildirilmek
tedir.
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Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenerek karara bağlanmış olan bir hususun encümenimizce 
tekrar tetkik edilmesine Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi sarahatine nazaran imkân bulunmadığından vâki talep 
hakkında bu sebeple muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1179 IG . I I .1955

1 4 4 0 1 / 1  : U 7 1  Sn mi Ö z a y .
D D Y  L i m a n  M ü -  
(lüi’liiğiiiKİo, anıl »ar 
j)iıvaııt()rii X o :  
S a m s u n .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  A s l i  hııdrojiıı 
( / ( ■ r i r i h n c s i  h ( i k k ı u ( l < ı . )

Müstedi : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü Samsun limanı muvakkat puvantörlerinden olduğu
nu ve 7 senedenberi bu vazifede çalıştığını beyanla, asli kadroya 
geçirilmesini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : İşletme ihtiyacını 
karşılamak üzere müsabaka ile memur adayı alınacağından di
lekçinin de müsabakaya iştirak etmesi lâzımgeldiği ve imtihanı 
kazandığı takdirde tâyini cihetine gidileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1180 16 . I I . 1955

1 ^ 4 0 2 / 1 3 4 7 0  K'aı-akaş.
^lerlıalja kahvcsiııdo 
A h m e t  eliyle.
Düzce.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  t s l â n  ı d i l d i -  

! / i  k ö y ü n  j i ı r l i  h a l k ı n d a n  s i k â j i i  l . )

Müstedi : Göçmen sıfatiyle iskân edildiği köyde kendisine 
verilen otuz dönüm araziden yarısının yerli halk tarafından 
zabıt ve işgal edildiğinden ve iskân yaı Jımı olarak aldığı 1200 
liradan 670 lirasının da birçck eşya ile birlikte evinden calın- 
mLş bulunduğundan ve faillerin henüz meydana çıkarılamadı- 
ğından bahsilc, gereğinin yapılması hususunun sağlanmasını 
istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Müstediye verilen 
arazinin tamamen elinde bulunduğu, çalma iddiasındnn dolayı 
zabıtaca ve C. Müddeiumumiliğince icra kılınan tahkikat neti
cesinde sanık olarak gösterilen kimselerin suçsuz oldukları an
laşılarak serbest bırakıldıkları ve bu hususta idari makamlara 
başkaca müracaat vâki olmdığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1181 19 . I I . 1955
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14465/13475 İbrahim Uçar. 
14772/13773 24 plâka jip  otomo

bili sahip vc şoförü. 
Bal'ra.

(Arzuhal hıdâsası 
refi hakkında.)

O t o u ı o h i l  i i c -

Müstedi : Bafra C. Müddeiumumisini meşhut suçlar vukuun
da vaka mahallerine götürmüş ve bu yüzden otomobil ücreti 
olarak dörtyüz küsur lira alacağı tahakkuk etmiş olduğunu, her 
ne kadar bu alacağının tesviyesi için mütaaddit defalar müddei
umumiliğe müracaat etmiş ise de tahsisat mevcut olmadığından 
bahsile ödenemediğini beyan ve mezkûr dört3Üz küsur lira mat
lubunun tediyesi hususunun sağlanmasını talebetmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Geçmiş senelere ait bu 
alacağın, hususi kanunla tahsisat alındığı anda ödeneceği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : 1950 senesinde ve mütaakıp yıllarda ta
hakkuk eden bu alacağın suç giderlerine ait tertipten şimdiye 
kadar ödenmemiş olması halinde tediyesi esbabının vekâletçe 
istikmali lâzımgeleceğinden vâki talep hakkında encümenimiz- 
ce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1182 16 . I I . 1955

14ni6/l347() AİKİürrahmaıı Nizam 
vo ar.
Karamülâzim (,'arl. 
No : i)0.
Tuv.

(Arzuhal hulâsafii : PJsnaf Vfrffi- 
•s' hakkında.)

Müstediler : İşletme kabiliyetinden mahrum bulunmasından 
dolayı muattal bıraktıldan taş ocaklarından dolayı namlarına 
vergi tarh edilmesinde hiçbir veçhile isabet bulunmadığını ileri 
sürerek tahakkuk ettirilen vergilerin iptalini ve bundan sonra 
da sözü geçen ocaklar için vergi tarh edilmemesini istemekte
dirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiler hakkında 
vergiye mütaallik olarak yapılan muamelelerde kanuna muga
yir bir cihet görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin tetkiki önce malî kaza merciinin, 
nihai olarak da Devlet Şûrasının vazifeleri cümlesinden olma
sına göre, bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1183 16 . I I . 1955

14470/13480 Süleyman Bayazıt.
Sanguroğlu .Malı. 
Sungurlu.

(Arzuhal hulâsası : i<ungurlu 
Hukuk îlâkimindcn .şikâyet.)

Müstedi : Sungurlu Hukuk Hâldmi Mustafa Sayıner’in bâzı 
kanunsuz hareketlere tevessül etmiş olduğundan bahsile, hak
kında lâzımgelen muamelenin yapılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen hâkimin ka
nuna uymıyan ve muahezesini icabettiren her hangi bir hal ve
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hareîîetinin tcsbit edilemediği ve bu itibarla hakkında muaTnele 
tâyinine mahal g’öi'ülemediği bildiril’nektedir.

Gereği düşünüldü ; Vekâlet cevabına göre vâki istek hakkın
da encümenimifiee de muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1184 16 . I I . 1955

 ̂ :.■) I’’ ;n k  Sahıi .ı iı . ( A r z } i h a l  h u l â s a s ı  :  T < l , r ( t r  ( a v z i -

I ‘̂)î);î/];i.')!)7 li('Siil!)cv .Malıalicsi f i  l ı a L L n u l a . )

!^47:î/!-İ llö 2i:;. So. No. 14/A, 
>\(lana.

Müstedi : Asıl doğum tarihinin 1312 olduğunu, memuriyete 
intisabından sonn\ 1325 yılında mezlcûr doğum tarihinin 1307 
obrak tashih ettirmiş ise de bunun bir hükmü olmamak lâzım- 
g’eleceğini ve binnetice bu tarih üzerinden yapılan emekliye 
sevk muamelesinde isabet göremediğini, başarılı hizmetlerden 
dolayı ınütaaddit defalar takdir edildiğini ve on evlât babaaı 
olduğTinu be.yanla tekrar tavzifini istemektedir.

Gümrük ve İnhisarlai' Vekâletinin cevabi yazısında: Dilek 
çinin dozıyasında mevcut nüfus hüviyet cüzdanı suretlerinde 
ve sair müsait evrakında doğam tarihinin 1307 olmasından ve 
İ'Jöi tarihinde de altmış yaşını ikr/ial etmi.} bulunmasından do- 
jayi bu tarihte emekliye sevk edildiği ve mamafih doğum tari- 
iıinde hjr hangi bir tashihat bulunup bulunmadığı hususunda 
ilgili nüfus daireleriyle muhabere edilmekte olduğu bildiril- 
PickLedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin iddiası, memuriyete intisabı 
tarihinden sonra yaptırmış olduğu yaş tashihi muanıelesiniıı 
emeklilik i.<rIomine esas tutulamıyacağı ve tekaüde şevki tari
hinde esas doğum tarihine nazaran 60 yaşını ilonal etmemiş 
olduğu cihet' S tekrar tavzifi lâzınıgeleceği merkezinde olup 
bu yoldaki bir iddianın tetkiki ise idari kaza merciinin vazife
leri cümlesinden bulunmasına binaen, icabında, bu mercie müra
caat edilmek üzere vâki talep hakkında encümenirnizce muamele 
ray inine mah'il olmacüğma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1185 16 . II . 1955

N a c i  ( , 'ayiıiaz. (A rzu h a l  hulâsası : İskenderun  -
M ü h e n d is  .Sul"ksinaii I^jrzuru'ıiı ifohı (/üzcrı/âhı hakhrn-

-Mah. B a ğ l ıb a lu 'c  So.

! • Müstedi : îskendenm - Erzurum yolunun Erkenek boğazın-
ısıllı  at - s la n  )Li . iasınına ait güzergâhın yanlış intihabedildiğinden

ve o civardaki (Sakaltutan) köprüsür.e de lüzumundan çok 
fazla para harcandığından bahsile, bu hususlar üzerinde ehem- 
miyetle durulmasını istemektedir.
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Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis konusu Devlet 
yolunun güzergâhının alâkalı mühendis ve mütehassisler tara
fından mahallen yapılan inceleme sonunda tâyin ve tesbit edil
miş ve bu tesbit şeklinin ise yol tekniğine, halin icaplanna, 
mahallî ve fennî şartlara uygun bulunmuş olduğu ve (Sakal- 
tutan) köprüsüne fazla para sarf edildiği iddiasının da varit 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : ilgili ve mesul vekâletin yukarıya alı
nan cevabına göre vâki müracaat hakkında encümenimizce mu
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1186 16 . II . 1955

14479/13488 Eşref Güldoğan.
Belediye Başkam. 
Güngüş.

(Arzuhal hulâsa,st : Tapu 
meınurluğu hakkımda.)

fiİCÜ

Müstedi : Güngüş nahiyesinde tapu sicil memurluğu ihdas 
edilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Sözü geçen nahiyede 
tapu teşkilâtının da kurulması esas itibariyle uygun görülerek 
lâzımgelen hazırlıklara başlanmış olduğu ve neticesine göre ge
reğinin yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1187 16 . I I . 1955

14480/13489 Süleyman Çoşkun.
Yenidoğan Malı. Çan
kırı So. No . 12. Na
sip Çayevi.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : İş temini hak
kında.)

Müstedi : Durumuna uygun bir iş temin edilmesini istemek
tedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstediye İş ve İşçi 
Bulma Kurumu Ankara Şubesince iş teminine çalışılmış ise de 
kendisinin vâki davete icabet etmediğinden hakkında bir mua
mele yapılmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1188 18 . I I . 1955
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14483/13492 Hüseyin Terzi. 
19031/17713 Tâli merkezi işçile

rinden.
Zonguldak.

Areuıial Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan re ne sebepten Terildiğî

f A rz uhnl h ulâsası 
al i nm ası h al'ktn da.)

Tekrar işe

Müstedi : Ereğli Kömürleri İşletmesinde çalışmakta iken 
kendisine bâzı hastalıklar isnadedilraek suretiyle haksız yere 
işinden çıkarıldığını beyanla, tekrar eski yerine alınması hu
susunun sağlanmasını istemektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin sıhhat 
kurulunca yapılan muayenesi neticesinde kendisinin pisikopat 
bünyede olduğu tesbit edilerek işine son verildiği ve sonradan 
tekrar istihdamı hakkında vâki müracaatı üzerine raporlarının, 
nihai kararın ittihaz olunması için Sağlık Şûrasına gönderil
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin 
neticeye intizar etmesi lâzımgeleceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1189 16 . I I . 1955

14484/13493 İbrahim Çağlı
Bakkal.
Erzincan.

14485/13494 Mahmut Demir ve
ar.
Koehisar Malı. 
Kızıltepe.

(Arzuhal hulâsa.sı : Belediye dük- 
kânlan hakkında.)

Müstedi : Erzincan Belediyesinden kiraladığı dükkânın sa- 
tılmamasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Sözü edilen dükkâ
nın emsalleriyle birlikte satılarak elde edilecek bedelle hangar 
ve pazar yeri yapılması belediye meclisince verilen karar iktiza
sından bulunduğu ve inşa edilecek bu tesislerin ihalesi de icra 
kılındığı için bahis mevzuu dükkânların satışlannın geri bıra
kılmasına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1190 16 . I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : îskân edilme
leri hakkında.)

Müstediler : Şark mültecilerinden olduklannı ve evvelce 
kendilerine verilmiş bulunan gayrimenkullere sonradan Kızıl
tepe Maliyesince müdahele edildiğini beyanla, müktesep hakla
rının korunmasını istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Birinci Cihan Harbi 
esnasında memleketleri olan Erzurum’un Rus’lar tarafından iş
gali üzerine Kızıltepe’ye iltica ederek burada yerleşen ve şimdi
ye kadar Şark mültecisi sıfatiyle hiçbir yerde iskân edilmedik-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
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leri anlaşılan ve ancak Hâzineden isticar ettikleri araziyi işleten 
ve aralarında Rusya’dan veya başka yerden hicret etmiş durum
da kimse bulunmıyan müstedilerin mülteci addiyle iskân mevzu
atına tâbi tutulmalarına kanunen imkân rrörülemediği bildi diril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
g-öre bu hususta encümenimizce,muamele tâyinine mahal olma
dığına VG müstedilerin iddialarında ısrar ettikleri takdirde usu
len kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  22 —

Encümen karan v« ne sebepten verildiği

1191 16 . I I .1955

144K0 / 1 :U95 ]\Ielınıot Köscoğl u.
Çay Fal)rikası mo- 
ııuırlanndan 8. 7247. 
Rize.

( . \ r z i l l i n i  J ı u l â s n s )  :  

l h ' i ! ) n ' i s ı  i K i k h D i d a . )

Müstedi : Barem vaziyetinin yeniden tetkik edilerek ücreti 
nin artırılmasını ve bıı suretle mağduriyeten kurtanimasinı is
temektedir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Dilek
çinin haleu almalrta olduğu ikiyüz lirada 3 senelik kıdem müd
detini ikmal edeceği 1 . III , 1955 tarihinden evvel ücretinin ar- 
tırılmasına kanunen imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin ta
lebinde ısrar ettiği takdirde usulü dairesinde kaza merciine mü
racaatta muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1192 16 . I I . 1955

14488/1:3497 Baki Tckışık.
Birlik yazK‘i Oııl). 
JJüzce.

(Arzuhal hulâsıisı : f'zafmdh Jan
darma eratı hakkında.)

Müstedi : Uzatmalı jandarma erlerinin de astsubaylar gibi 
terfih edilmelerini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bu hususta hazırla
nan kanun lâyihasının henüz Büyük Millet Meclisine sunulma
dığı ve hâsıl olacak neticeye göre muamele yapılacağı bildiril
mektedir.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
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Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek baklanda encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  23 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1193 16 . I I . 1955

14493/1.^502 Recep Yüksel.
DDY 4 ncü İşlet
mede 47H.S8 sicil sa
yılı.
►Sivas.

(Arzuhal hulâsası : Ilakkındaki 
ce.zanm kaldınhnasına dair.)

Müstedi : Hakkında ittihaz edilmiş olan bir karara tevfikan 
derecesinin tenziline dair yapılan cezai mahiyetteki muamelede 
isabet bulunmadığından bahsile, bu muamelenin iptalini iste
mektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçe sahibi 
Recep Yüksel’in kondöktör Abdullah Çınar’ı tokatlamak, oğ
lunu trende biletsiz seyahat ettirmek ve biletsiz seyahat eden 
bâzı yolcular hakkında da muamele yapmamak fiillerinden do
layı Devlet Demiryolları ve Limanlan laletme Genel Müdürlü
ğü Disiplin Komisyonunca derecesinin indirilmesine karar ve
rilmiş ve bu kararın üst merci tarafında da tasdik edilmiş ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki şikâyet 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1194 16 . I I . 1955

14494/13503 Zeki Savaşer.
Jandarma Yarbayı, 
Jandarma Konak Ko
mutanı (2935). 
Kurtalan.

(Arzuhal hulâsası : Nasbinin dü
zeltil inesi hakkmda.)

Müstedi : Yarbaylık nasbinin 30 . V III . 1947 den 30 . VIII 
1946 tarihine alnmak suretiyle düzeltilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin bu hu- 
susda ikame etmiş olduğu dâvanın Askerî Temyiz Mahkemesin
ce reddedilmiş, tashihi karar ve iadei muhakeme taleplerinin 
de vârit görülmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir husus hakkında encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1195 16 . I I . 1955
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No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

14405/13504 İzzettin Uzor.
Kerimchntnn Camii 
8 0 . No . 14. 
Çengelköy - İstan
bul.

(Arzuhal hulâsost : Ayhk ücrette 
geçen bir kısım hizmetinin de 
cmeJdiHk fiiJî hizmetine eklenmesi 
hakkında.)

Müstedi : Dört buçuk yıldan fazla muhtelif vilâyetlerin 
müsakkafat ve arazi tahrir komisyonlarında geçen ücretli hiz
metlerinin de 5434 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan borçlan
ma yoliyle emeklilik fiilî hizmetine eklenmesi hususunun temi
nini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin muvakkat 
mahiyette bulunan bahis mevzuu hizmetinin, 5434 sayılı Kanu
nun geçici 65 nci maddesi mucibince borçlanma yoliyle emek
lilik hizmetine katılmasına imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1196 16 . I I . 1955

14496/13505 Eyüp Yılmaz ve ar.
Maktele köyünde. 
Viranseliir.

(Arzuhal hulâsası : Zira<ıte elve
rişli toprak verilmesi hakkında.)

Müstediler : Vakıflar İdaresine ait muhtelif köylerden ken
dilerine verilmiş olan toprakların ziraate elverişli olmadığından 
bahsile bulundukları köy hududu dâhilindeki müsait yerler
den arazi verilmesini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : İstek üzerine tevzi 
ediimiö  ̂ otlan mezkûr toprakların kültüre elverişli olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1197 16. I I . 1955

14497/13506 Mehmet Yapar.
Cîumhnriyet Mah. 
Kanatlı Cad. berber. 
Kırıkhan.

(Arzuhal hulâsası : Kırıkhan ka
zası komiser muavini ile polipin
den ve sair eden .şikâyet.)

Müstedi; Mithat Eneç isminde bir şahsı kefaletle serbest 
bıraktırmak üzere davet edildiği Kırıkhan Kazası Polis Merke
zinde hakarete mâruz kaldığından ve döğüldüğünden ve saire- 
den bahsile, kanuni iktizasınm yapılmasmı istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısmda : Mithat Eneç adında
ki şahsı nezaretten çıkarmak maksadiyle karakolla giden müs- 
tedinin burada polise hakeret ettiği bilmuhakeme sabit olarak 
hapis ve ağır para cezasiyle mahkûm edildiği ve bu baptaki 
hükmün Temyiz Mahkemesince de onanmış olduğu bildirilmek-



-  25 -
Arzuhal Arzuhal sahibinm

No. adı, soyadı ve adresi

te ve yapılan muamele ve verilen hükümde usul ve kanuna 
mugayeret görülemediği de ilâve olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Polis tarafından döğüldüğünü ve tahkir 
edildiğini beyan eden müstedinin bu baptaki iddiasını usulü 
dairesinde kanuni merciine karşı dermeyan etmesi lâzımgellece- 
ğine ve diğer hususa mütaaUik vekâlet cevabına göre vâki ta
lep ve şikâyet hakkmda encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1198 16.11.1955

18652/17367 Ali Azaz. 
15358/14343 Şekeroğlu Mah. M. 
14498/13507 Mazlum So. Barutçu 

Çıkmazı No . 1. 
Gazianteb.

(Arzuhal hulâsası : MâlûUyet ay- 
lığı bağlanması hakkında.)

Müstedi : Gazianteb Muharebesinde düşman tarafından atı
lan top mermisiyle yaralanarak mâlûl kaldığından bahsile, ken
disine de emsalleri gibi mâlûliyet ayhğı bağlanmasını istemek
tedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
Gazianteb muharebesinde 12 yaşında iken bir top mermisinin 
parçalarının kendisine isabet etmiş olması neticesiı̂ de yaralan
dığı ve her hangi bir millî müfreze emrinde ve askerî vazifede 
bulunmamış olduğu ve bu itibarla 408 sayılı Kanunun şümulü 
dışında kaldığından maaşa mütaallik talebinin tervici cihetine 
gidilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 408 sajrıh Kanun; nizamı harbe dâhil kı
taat, müessesat ve millî müfrezelerde fiilen ifayi hizmet ettikleri 
musaddak olanlardan mâlûl kalanlann kendilerine ve şehit dü
şenlerin ailelerine maaş bağlanması hükmünü mutazammm olup 
evrak arasında mevcut 26 . VII . 1951 gün ve 432 sajoh il ida
re kurulu mazbatasına nazaran dilekçi, askerî bir vazife uğrun
da mecruh düşmüş olmajap bahis mevzuu yaraja, 12 yaşında 
iken, Fransızlar tarafından atılan bir top mermisinin parçala
rından almış bulunmasına ve bu duruma göre kendisi sözü ge
çen 408 sayılı Kanunun şümul ve çerçevesi dışında kalmış olma
sına binaen mumaileyhin vâki isteği hakkmda encümenimizce 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına ve talebinde ısrar etti
ği takdirde usulen kaza merciine müracaatta muhtariyetine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1199 16. n . 1955

14499/13508 Ali Çetin.
Çukurkavak köyün
de.
Çumra - Konya.

(Arzuhal hulâsası : Başka köye 
nakledilmesi hakkında.)

Müstedi : Kardeşinin iskân edildiği Okçu köyüne kendisinin 
de nakledilmesini istemektedir.



Arzuhîi!
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Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında ; Dilekçinin mezkûr 
köyde iskânı mümkün görüldüğü takdirde isteğinin yerine ge
tirilmesi lüzumunun Konya Valiliğine tebliğ edildiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
meninıizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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lOncümen kararı ve ne sebepten verildiği

1200 10 . I I . 1955

14500/18501) Acı Kiiyii 
Heyeti.
( 'ieekdaR'i,

Ilıt i Vîll fArzuhal hulâsası 
}n(n'i hahinnda).

.1/ üdahah nin

Müstedi : Ötedenbcri köylünün intifama terk ve tahsis edil
miş olan meraya bâzı kimseler tarafından müdahale edilmekte 
olduğ-undan bahsile, vâki müdahalenin önlenmesi hususunun 
sağlanmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu me
raya Çelebi ve Halim taraflarından vâki müdahalenin Çiçekdağ 
Kaymakamlığının 952 52 sayılı karariyle önlendiği ve vilâyet 
çevresinde görevli Toprak Komisyonlarına da mevcut ihtilâfın 
mahallen kesin olarak hallettirileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaymakamlıkça ittihaz edilen karara 
rağmen müdahalenin devamı halinde bundan dolayı nihai mer
ci olan mahkemeye müracaat lâzımgeleceğine göre bu hususda 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1201 16 . I I . 1955

152!)7/ 1 .Alahıımt Akba.ş.
Sullaııhan köyiiiK 
Aksaray.

(Arzuhal huhha.s} : Köylerine top- 
rak komisjin)}}! (lönderihnesi hal- 
Inv/la.)

Müstedi : Köylerindeki muhtaç çiftçilerin toprak ihtiyaç
larını sağlamak üzere merkez kazadaki Toprak Komisyonların
dan birinin gönderilmesini osteraeirtedir.

Devlet Vekilliğinin csvabi yazısında : Merkez kazada faali
yette bulunan komisyonların tesbit ettikleri program dahilin
de harekete geçtikleri ve sözü geçen programdaki işler ikmal 
edilmeden bu komisyonlardan birinin başka bölgeye nakline im
kân görülmediği ve maamafih sırası gelince gereğinin yapıla
cağı bildirilm.ektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

îcabı düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve Vekillik cevabına 
göre bu lıususda encümenimizce muamele tâyinine mahal olma- 
diğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1202 16 . I I . 1955

15302/14293 Mehmet A li (kay- 
15488/14459 tek.
15494/14463 Eski Mücahitler Ce- 
15504/14473 miyeti U. Bask. 
1571.5/14675 P. K. 18.

Ceyhan.

(Arzuhal hulâsası : Cemiyet men
suplarının iskân haklarından fay- 
(lalandırhmalan hakkında.)

Müstedi : Eski Mülteci ve Mücahitler Cemiyetine mensup 
olanların Türk tabiiyetine geçmiş bulunmalarına rağmen, otuz 
yıldan beri iskân edilmediklerini beyanla, iskân haklarından he
men istifade ettirilmeleri esbabının sağlanmasını istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısmda : Bahis mevzuu cemi
yetle ilgili 44 aileden üçünün kanuni müddet içinde müracaatla 
iskânlarım istemiş olmalarından dola]^ bunlar hakkında lâzım- 
gelen muamelenin yapıldığı, diğerlerinin mezkûr müddeti geçir
miş bulunmaları hasebiyle haklarmda iskân bakımından artık 
bir işlem yapılamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İskân istemek hakkı kanunen bir müd
detle takyidedilmiş olmasına ve müddeti geçirmiş olmaların
dan dolayı iskânları cihetine gidilemediği bildirilen 41 ailenin 
Vekillik cevabına rağmen taleplerinde ısrar ettikleri takdirde 
usulen kaza merciine müracaatları mümkün bulunmasına göre 
vâki istek haklanda encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1203 16. I I . 1955

15.304/14294 Ahmet Dirik.
Kfızımdirik Mah. 
C'Orln - iMnratlı.

(Arzuhal hulâsası : Kendisine ve
rilen <jayrimenkidler hakkında.)

Müstedi : İskân yoliyle verilip namına tapuya bağlanan gay- 
rimenkullerin şagilinden alınarak kendisine teslimini istemek
tedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu gajo î- 
menkullerin 4 . XII . 1944 tarihinde müstediye teslim edildiği 
ve sonradan vâki olan işgal sebebiyle mumaileyhin mahkemeye 
müracaatı lâzımgeleceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
bir hususla ilgili talep hakkında encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1204 16. n . 1965
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.15307/1421)7 [ .û ti 'i ye  ()/,soy v(> 
kardeşi (')'i.
^Ahidinpaşa ( ’ad. 14. 
S o . N o  : 107.
A d a n a .

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

( A r z u h a l ,  I n ı l i h a s }  :  Hay ve tarla 
r r r i l m r s )  h a l ' l n t i f l a . )

Müstediler : Kendilerine iskân yeliyle bir ev verilmiş ise de 
dtüıa bir bağ ile bir de tarla verilmesi lâzımgeldiğinden gereği
nin bu yolda yapılmasını istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Tamamen yerli halk 
durumuna geçmiş olan müstediler hakkında iskân bakımından 
yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; istekle ilgili Vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâjânine mahal oirruidığınia 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1205 16 . I I . 1955

J 5 .3 1 8 / 1430G S e r v e r  S a lih .
Ho c a  ü v ( î y z  M a lı .  
Ak şo nıse ttin  C a d .  
N o  : 2 1 .
F a l i l ı  - İs tan b ul.

(Arzuluı l  hulâsası : h l an b uV d a  
(U !/< ri n r i l m e s i  hahknula. )

Müstedi : îskân yeri olan Niğde’den iş bulmak üzere vilâ
yetin müsaadesiyle İstanbul’a geldiğini, burada temin ettiği 
işi bırakıp tekrar Niğde’ye dönemiyeceğini beyanla, İstanbul’da 
bir ev yeri verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Eski iskân yerini 
terkederek İstanbul’a gitmiş ve Niğde’den ayrılma sebebi hak
kında bir kayda rastlanmamış olan müstediye Niğde’de bulun
duğu sırada lâzımgelen bütün yardımlar yapılarak iskânla olan 
alâkasının kesilmiş olduğu ve bu itibarla İstanbul’da kendisine 
ev yeri verilmesine kanunen imkân görülemediği bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve 
müstedinin iddia ve talebinde ısrar ettiği takdirde kaza mer
ciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1206 16 . I I . 1955

1 5 3 3 1 /1 4 3 1 9  Y u s u f  B o r a n .
I ’ asamescit jMah. P a 
z a r  C a d .  N o .  73.  
B a n d ı r m a .

(Arzuhal hulâsası : Arazi verilme
si hah k)'» (la.)

Müstedi : Millî Mücadeledeki hizmetine mukabil kendisine 
arazi verilmesini istemektedir.

Dovlat Vekilliğinin cevabi yazısında : Çiftçiyi Topraklandır
ma Kanunu hükümleri dışında her hangi bir hizmet mukabili 
kimseye toprak verilemiyeceği bildirilmektedir.



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1207 16 . I I . 1955

15302/143377 Avni 
Ziraat 
(Jnyıı- 
S. Nu
Vonis(

Akvardaı*. 
Miilu'ndisi, 

Mnh. Alibcy 
: 1 .

•İlil- - l^ııi'sa.

(Arzuhal hulâsası 
mesi hal:l:rn(l(t.)

Arazi i'cril-

Müstedi : Marmaracılî Gölünün kurutulması neticesinde 
elde edilen araziden (500) dönümünün kendisine verilmesini is
temektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Kurutma ameliyesi 
bittikten sonra çevre dâhilindeki hak sahiplerine norm dâhi
linde dağıtma yapılacağından halen bu hususta muamele ifası
na imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1208 16 . I I . 1955

l536.Vl4:m
10287/15216
165.54/15450

15357/14342
15555/14523
16065/1.5002

15354/14331)
^ '̂'^57/16157

15325/1431;

15287/14278

IIiis(\viıı Vatansever. 
( 'en-ahpaşa Hopyaı- 
(Jıkınazı No : 4. 
Is1anl)ul.

Bayan Arkana, Ka- 
if w  Arit‘.
Ĵ (‘kerl'ıu‘uş Malıalh'- 
sinde.
Konya.
Haşan Yürük.
Hatay Cad. \ o : 108. 
l̂ jşi’afpaşa - tzınii'.

Şakir Bulut.
( ınurboy köyünde. 
Oonılik.

Ömer Toj)rak. 
Mesudiye köyünde. 
Karaman.

Ömer Dönmez. 
Avc'ibey Malı. Kuyıı- 
lubahçe S. No : 14. 
Edirnekapı - İstan
bul.

(Arzuhal hulâsası : fskân hnlda- 
nndan [an^alandıninıalarına da
ir.)

Müstediler : Ev ve saire verilmek suretiyle iskân hakları
nın tanınmasını istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçilerin kanuni 
müddet içinde iskân talebinde bulunmamak suretiyle bu bai3- 
taki haklarını za3ri etmiş oldukları ve bu itibarla haklarında 
iskân mevzuatı bakımından yapılacak bir işlem görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 2510 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
C bendinde gösterilen müddet içinde iskân talebinde bulunma
mış oldukları ve bu suretle alâkalarını zayi ettikleri bildirilen 
dilekçilerin her hangi bir mücbir sebep altında mezkûr müd
deti geçirmiş oldukları takdirde bu yönden kaza merciine mü
racaat edebileceklerine göre vâki istekleri hakkında encüme
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1209 16 . II . 1955



A ı / u l ı a l  A i ’/ i i h a l  . sal ı i bİHİı ı
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S ( i .  V ( i  : 17.
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r,38|/14;5r)G m a d r .' ll in  T a m a h .
B a t ı  ista syon .Malı. 
SaravfHiü.

{ A rzuİKfl lnıJâs(i<ı : Ishvht ( (l ’Jnu'- 
s i  l ı u l L  n u J a ) .

Müstedi : Ev yeri ve toprak verilmek suretiyle iskânını 
istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında: Müstediye borçlanma 
suretiyle ev yeri ve toprak verilmesi lüzumunun mahalline 
yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre 
bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
lîarar verildi.

Karar ÎTo. Karar tarihi

1210 16 . II . 1955

oo.Sn ^!43()7 A î i  Yılına?; ve a)'.
A k a y  F o t o  o\ in<lc. 
tno'JTÖl - ]^>ursa.

! A r ? . \ ( k < ı J  ltu l â > ;ı ı s i :  İ s l ; â n  ı / a r d ı v a  
h a ] ; k n u l a ) .

Müstcdiler : Kendilerine yapılmış olan iskân yardımının 
çok az ve binaenaleyh maksadı temine gayrikâfi olduğundan 
bahsile, bu yardımın kanuni hadler dâhilinde tamamlanmasını 
istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi jazısında: Müstedilere icabeden is- 
iıân yardımının tamamen yapılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1211 16 . I I . 1955



Arzuhal Arjrahal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

.Arustafa Ta e y ıld ı/. 
Kova lı Id iyü iKİf'. 
Sivas.

— 31 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

( A r z u h a l  I n / l â s a s ı  :  I l i r  l : ! S ) w  ( t r a 

z ı  h a k h n u / a ) .

Müstedi : işgalinde bulunan arazinin komisyonca elinden 
alınarak hak sahibi olmıyanlara verildiğinden bahsile gereği
nin yapılmasını istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : tcabeden tahkikatın 
derhal yapılarak bir hak ziyama meydan verilmemesi lüzumu
nun mahalline yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği dü.şünüldü : îstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
ve müstedinin icabında kaza merciine müracaat edebileceğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1 2 1 : ]6 . II. 1955

•‘■5î U / 14.‘V74 Yahya (iölc(;('.
Don iz  Aptal Alalı. 
Kazık'lıhoslan So.
.\(). 72.
S<'ln‘( 'n ıiıı i - is la ı ıb ııl

( A r z u J ı a l  h u l â s a s ı  :  U a l l . n ı d a k i  

> u  u u m c h  H s l l : â t i (  i ) .

Müstedi : İskân yerinden muvakkaten ayrılmış bulunduğu 
halde hakkında firari muamelesi yapılmış olduğundan bahsile 
mağduriyetten kurtarılmasını istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedinin kanuni 
müddeti ikmal etmsden iskân yerinden ayrıldığı için kendiline 
verilen gayrimenkul Un istirdat vs tapusunun da iptal edildiği 
ve iskân mevzuatı karşısında mumaileyh hakkında artık yapı
lacak bir işlem kalmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımg’elen 
bir hususla ilçili müracaat hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarih.)

1213 16 . I I .1955

4 4 1  () A s jir Yüce.

IJzunj^eüiieiler So. 
S / A  A p .
lect'bec'i - Anîıai'a.

< A r z \ ı h a i  h u l â s a s ı  :  İ s k â n  h a ! : l < ı -  

I İ l l i n  v t r  i l m e s i  n e  ( { ( d r ) .

Müstedi : İskân haklarının verilmesini, bu mümkün olmaz
sa işgalleri altındaki gayrimenkullerin namlarına tescilini iste
mektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Yerli halktan madut 
olan müstedi hakkında iskân bakımından yapılacak bir işlem 
olmadığı, ancak toprağa muhtaç çiftçi ise dileğinin bu baptaki 
kanun hükümleri -dairesinde nazara alınması Uizuraunun ma
halline bildirildiği beyan olunmaktadır.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal' olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 32 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1214 16 . I I . 1955

15475/14447 .Muhittin Koea.
Dürıne])inar iîöyün- 
de.
Karadoruk - fiü i’iin. 
Sivas.

(Arzuhal hulâsası : Ta])ulu tarla- 
sıHDi ktndisinc iadesi hakkında).

Müstedi : Tapulu topraklarının göçmenlere verildiğinden şi
kâyet etmektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : İddia ve şikâyetin 
ehemmiyetle incelenerek bir hak ziyama meydan verilmemesi 
hususunun mahalline yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
bapta encümenimizce muameh tâyinine mahal olmadığına ve 
müstedinin icabında kaza mreciine de müracaat edebileceğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1215 16 . I I . 1955

1548()/144r)7 Mustafa Kahraman 
ve ar.
Yenice 3[ah. de. 
Hozöj'ük - İnönü.

(Arzuhal Jıulâsası 
rından istifade 
dair).

: îskân hakla- 
rttirihfiehrinc

Müstediler : Tertibedildikleri Gediz kazasında ve halen bu
lundukları İnönü nahiyesinde veya Bozöyük’te türlü bahaneler
le iskânları cihetine gidilmemekte olduğunu beyanla, iskân hakla
rından bir an evvel istifadeleri esbabının istikmalini rica etmek
tedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : îskân edil
mek üzere tertibedildikleri Gedik kazasında yerleşme
yi kabul etmiyerek ve hükümetten hiçbir yardım talebct- 
rdiyeceklerini de yazılı olarak taahhüt derek Kütahya’dan ayrıl
mış olan nıüstedilerin iskân haklarından artık istifade edemiye- 
cekleri, ancak bulundukları yerde imkân olursa kendilerine ev 
yeri ve çiftçi iseler toprak verilmesi hususunun Kütahya ve 
Bilecik valiliklerine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve 
müstedilerin iskân talebinde ısrar ettikleri takdirde usulen ka
za merciine müracaatta muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1216 16 . I I . 1955



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

15518/14487 Haşan Gergeç ve ar.
Şah verdi köyünden. 
Ovacık - Tuıu‘(‘]i.

Encümen karaıı vc ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
Icri hakkında).

İskân edilmc-

Müstediler : 5826 sayılı Kanun mucibince iskân edilmelerini 
istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısmda : Müstedilerden Baba 
Altınkıran, Haşan Gergeç, Celâl Gündoğdu, Mustafa Gündoğdu 
ve aileleri efradının iskâna tâbi tutulmalan vilâyet iskân ko
misyonunca karara bağlanmış ve Seyitsultan Gündoğdu’nım ilk 
iskân yerinde kendisine verilen gayrimenkulleri satmış oldu
ğundan iskân hakkı ref edilmiş, olduğu ve Haşan Gündoğdu, 
Mahmut Gündoğdu ve Kadir Gündoğdu’nun iskân durumları
nın tesbitine çalışıldığı ve muamelelerinin ikmalinde haklarında 
karar istihsali için dosyalannın komisyona tevdi edileceği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : tskân hakkı ref edilmiş olan Seyitsul
tan Gündoğdu bu baptaki işlem aleyhine kaza merciine müraca
at edebileceğine ve diğer müstedilere mütaallik vekillik ceva
bına göre vâla talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1217 16 . I I . 1955

'^15/14.578 Haşan K ef ve aı-. 
^olhasan köyiindi'. 
Ovacık.

Ali Aydoğan vc ar. 
-̂ 1 o 11 aa 1 i 1 <n- k ö y i i nd e. 
Ovacık.

(Arzuhal hulâsası 
Icri hakkında).

iskân cdihne-

Müstedile : 5098 sayılı Kanunla serbest bırakılan kimseler
den olduklarını, iskânlan için müddetinde müracaat ettikleri 
halde şimdiye kadar haklarında bir muamele yapılmadığını be
yanla, bir an evvel iskânlan hususunun sağlanmasını istemek
tedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçilerden iskân 
şartlarım haiz oldukları anlaşılanların iskânları cihetine gidile
ceği, diğerlerinin de 5826 sayılı Kanun mucibince muameleye tâ
bi tutulacakları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1218 16 . I I . 1955



-  8 4  —

15753/14709 Abdullah Soydan ve 
ar.
Ertuğrul Mal). 
(Cumhuriyet Cad.
No. 14.
Tepeköy - Torbalı.

15834/14784 Musa Gezer.
Cumhuriyet Mah. 
tğdeli So. No. 22. 
Bilecik.

15989/14932 Cemal Gürses.
îkinci taşocağı Eseıı- 
tepe No. 2.
Meeidive - İstanbul.

ÂmıhAİ Ânahal sahibinim
No. adı, soyadı ve adresi jüncümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
leri hakkında).

îskân edilme-

15795/14749 Hamdi Akyol.
Gülbahçe köyünde. 
Urla.

Müstedilerden Cemal Gürses: 1946 yılında Bulgaristan’dan 
kaçak olarak yurda geldiğini, o tarihte müracaat şeklini bile
mediğinden iskânını talebedemediğini beyanla bir an evvel yer
leştirilmesini,

Musa Gezer ise; işgalindeki toprakların namına iskân yo- 
liyle tescilini,

Abdullah Soydan da mübadeleye tâbi muhacirlerden oldu
ğunu ve bugüne kadar hiçbir yardım görmediğini ifade ederek 
iskân hakkının hemen verilmesini.

İstemektedirler.
Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçilerden Cemal 

Gürses’in 2510 sa3alı İskân Kanununun 7 nci maddesinin C ben
dinde gösterilen süre içinde iskân talebinde bulunmamış olduğu 
cihetle iskân hak ve muafiyetlerinden artık istifade edemiye- 
ceği, Musa Gezer’in muhacir olduğu ve kanuni müddet içinde 
iskân talebinde bulunduğu tesbit ve tevsik edilemediğinden 
kendisine iskân yoliyle toprak verilmesine kanunen imkân gö
rülemediği ve Abdullah Soydan’m ise kanuni müddet zarfında 
iskân istememiş ve bu suretle hakkını zayi etmiş olduğundan 
bunun hakkında da yapılacak bir işlem bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alınan vekillik cevabına göre 
vâki talepler hakkında encümenimizce muamele ifasına mahal 
olmadığına ve dilekçilerin isteklerinde ısrar ettikleri takdirde 
usulen kaza merciine müracaatta muhtariyetlerine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1219 16 . I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Arazi ihfAlâfı 
hakkında.)

Müstedi : Yirmi altı sene evvel gelen muhacirlerden olduğu 
nvL, Gülbahçe köyünde kendisine tahsis edilen ve o tarihten 
beri tasarrufunda bulunan arazinin bir kısmı için başkaları na 
ıniTia tapu senedi verildiğini beyanla, hakkının korunmasını 
istemektedir.

Devlet Velâletinin ceVabi yazısında : Bu baptaki ihtilâfın 
mahkemeye intikal etmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Adlî kaza merciine intikal etmiş olan 
bir hususla ilgili istek hakkında encümenimizce muamele tâjâ- 
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1220 16 . n  . 1955



l->n.5î)/14SS:} H ü s e y in  l)a<^ vo ar.

Sakai'lı küyı'mdc (i<"»k- 
<M'a»’a(' Mal).
'Pc'nııc.

1-^082/löfiH ) A l i  D e m i r  v(' ar.
Fahi'ik köyiiııdon. 
Ifınıs.

1/ 14,sf)7 Muhittin Vılnia/.

IIo( ,̂livan köyüfıd(‘. 
Ardalıan - Kars.

Arzuhal Amılml sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

15904/14850

••>736/l4fi94

'̂ ■>«!>2/14G52

10679/14(^39

15677/14637

1 •">672/1İ6 3 3

Isüiail (lodiMic. 
<Jedon(' kö\iin<](‘. 
Tankın.

İsmail (Jarip. 
Ümideli. köyünde. 
Susurluk - Balık('siı-.

Ahmet (ilil.
Selçuk Mah. 574 So. 
İzmir.

Mehmet Kara.
K. Karakarlı köyün
de*.
Dambaslar - H ayra
bolu.

H üseyin Çakır ve ar. 
Selim iye Mah. 
Altınova.

O.sman Süsler.
Ümiteli köyü. 
Susurluk - Balıkesir.

Mehmet Seyhuni. 
Mııhlisali Mah.
Belen - İskenderun.

İbrahim Dinçer. 
Ortaokul Tarih - 
Coğrafya öğretmeni. 
Bozkır.

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril 
mesi re köylerine toprak komis 
\fonunun gönderilmesi hakkında)

Müstediler : Muhtaç çiftçilerden olduklarını ve kendilerini 
topraklandıracak olan komisyonun el’an köylerine gelmediğini 
beyanla; mezkûr komisyonun bir an evvel gönderilmesini ve 
toprak ihtiyaçlarının giderilmesini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedilerin köyle
rinde dağıtıma başlandığı zaman yetkili toprak komisyonuna 
müracaat etmeleri lâzımgeleceği ve sırası gelince Terme kaza
sına da Toprak Komisyonu gönderileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukanya alınan cevaba göre, müstedi
lerin vâki talepleri hakkında encümenimizce muamele ta3dnine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 35 —

Encümen kararı ve ne sebeptea verildiği

1221 16 . II . 1955

(Arzuhal hulâsası : îskân edilme
leri ve toprak verilmesi hakkın- 
da).

Müstedilerden İsmail Gedene’den maadası; emsalleri gibi 
kendilerinin de bir an evvel iskân edilerek mevzuat dairesinde 
yapılması gereken bilûmum yardımlardan intifade ettirilmele
rini istemekte ve adı geçen İsmail Gedene ise, toprağa muhtaç 
çiftçilerden olduğunu beyanla, arazi ihtiyacının müstacelen gi
derilmesini talebetmektedir.

Devlet Vekâletinin müstedilere mütaallik cevabi yaasında:
Müstedilerden iskân istiyenlerin bu hakka sahip kimseler

den oldukları anlaşıldığı takdirde iktizasının kanun hüküm- 
leri dairesinde yapıhnası ve toprak talebinde bulunan İsmail 
Gedene’nin de durumunun tahkik ve tetkikiyle hâsıl olacak 
neticeye göre icabının icrası lüzumunun mahallerine yazıldığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Gerek iskâna, gerekse topraklandırmaya 
taallûk eden talepler üzerine ilgili velcâletçe yapılan ve mahi
yeti yukarda gösterilmiş olan işleme nazaran her iki husus hak
kında encümenimizce muamele tâ3ânine mahal bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1222 16 . n  . 1956



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14(527 A k i f  Güloı-.
Hacıhasaıı  M a lı .  Dc- 
ro So.
Bal)aoski.

1.^654/146J() Hakkı Konar.
A l i b e y  k ö y ü  K e m o r -  
h ıır g a z  C a d .  N o  : ‘22. 
Istan bul - K y ü i ) .

I.")?? 1 / 1 4 7 2 0  N e z i r  K u r t o ğ l ı ı .
.^ark<")y - 1 ’ ekirdaf>'.

l."»!)21/148(17 M u ş t a l a  V a z u ' i  ve ar.
K ı r k k o p o n o k l i  - (^or- 
lıı.

— 36 —

Bncüaaen karan ve ne sebepten verildiği

.■')f>«7/14930 llasîiıı R a h a n  v(* ; ı r .

(/akaltoT><* köyı"nul(\ 
K’ovluırılı.

( A r z u h a l  h n l â s n s ı  :  A r a z i  r c r i l -  

) } i e s i  h a l J .  ı n d a . )

Müstediler : ReyhanlI’dan İzzet Güçlü adındaki şahsın bir
takım kıymetli araziyi hileli yollarla eline geçirmiş olduğundan 
bahsile, mezkûr arazinin hak sahibi köylülere verilmesini iste
mektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Bu husustaki dâvanın 
Devlet Şûrasınca İncelenmekte olduğu ve neticeye intizar lâzım- 
geldiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince İncelenmekte olduğu bil
dirilen bir hususla ilgili istek hakkında encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1223 16 . n  . 1955

14415/1.S42() H i r i s t i n o  P o h liv a si. 
10 2 0 8 /1 5 2 2 7  Ü ı u l u o ğ lu  So. N o :  l(ı. 

Y ( ‘ n im alıa ll(“. 
('’skiifinr - İs tan b ul.

(A rzu h a l  hulâsası : Bahresiviu  
l.endismc iadesi hakkında.)

Müstedi : Sahip olduğu gayrimenkule Hâzinece el konula 
rak satılmış olduğundan bahsile, mezkûr gayrimenkulün kendi 
sine iadesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mülga muhtelit mü 
badele komisyonunca metrukiyeti tesbit edilerek Hâzineye dev 
redilmiş olan ga3rrimenkullerin sahipleri, mezkûr komisyonun 
109 sayılı kararında tâyin edilen bir senelik müddet içinde dev 
rin tashihini istemek mecburiyetinde oldukları halde gerek di 
lekçe sahibinin gerekse murislerinin böyle bir müracaatta bu 
lunmadıklan ve bu suretle devrin katiyet kesbederek sözü 
çen gayrimenkulün satılmak suretiyle tasfiye edildiği ve Hazi 
nece idareten yapılacak bir işlem bulunmadığı bildirilmektedir

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

^  37

Encümen kurarı ve ne sebepten verildiği

göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine, mahal olma
dığına ve dilekçinin iddiasında ısrar ettiği takdirde usulen ka
za merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar Na Karar tarihi

1224 16. n . 1955

1^)680/15565 Ahmet Ciınbek ve aı-.
Kadıkırı köyünfle.
( ôrnm.

(Arzuhal hulâsasiş : Toprak ihli- 
yncînm tamamlanması hakkında.)

Müstediler : Toprak Komisyonunca verilen arazinin yeter 
derecede olmadığından bahsile, bâzı şahıslar tarafından fuzulen 
işkâl olunan hazine arazisinin de belirtilerek kendilerine dağı
tılmasını istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : İddia ve dilek konu
sunun incelenerek kanun ve tüzük esaslan dairesinde gerekli 
işlemin yapılması ve neticesinden müstedilere de bilgi verilme
si lüzumunun mahalline tebliğ olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususda en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1225 16 . I I . 1955

'Î072/1.5M04 Sülov man (lii lc r  
ar.
I*a.şa köyün(l(>. 
M a n is a .

(Arzuhal hulması : Toprak istih- 
hakUmnın artrrılmasi hakkında.)

Müstediler : İskânları için verilmiş olan arazinin ihtiyaçla
rını karşılamadığını ifade ederek, topraklarının nüfusları nis
petinde yeter miktara iblâğ edilmesini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında :: Müstedilerin talep 
ve durumlarının tetkikiyle iktizasının yapılması ve neticenin 
kendilerine de bildirilmesi hususunun Manisa Valiliğine yazıl
dığı beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususda en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1226 16 . I I . 1955

'TO7fi/ır,i)07 Nuri Şircn,
Kemalpaşa Malı. 
Mezarlık So. Xo. 15. 
İnegöl,

(Arzuhal hulâsası 
si hakkında).

îskân edihm-

Müstedi : Rusya’dan on beş yıl evvel yurda geldiğinden bah- 
sile, iskân edilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : 2510 sajalı Kanunun'
7 nci maddesinin C bendi mucibince iki yıl içinde müracaat'et-> 
memiş olması hasebiyle iskân hakkını kaybetmiş olan dilekçi 
hakkında bu bakımdan yapılacak bir muamele olmadığı ve an
cak toprağa muhtaç çiftçi olduğu takdirde Toprak Kanunu hü-
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No. adı, soyadı ve adreii

kümleri dairesinde kendisine arazi verilmesi hususunda Bursa 
Valiliğine gerekli tebligatın yapılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu bapta encü- 
menimizce muamele tâpnine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten rerildiği

1227 16 . I I . 1955

17173/15997 Mustafa Orhan v<‘ 
ar.
Muhtar.
Beypınar koyünt^c*. 
Üsküp - Kırklaroli.

(Arzuhal hulması : Toprak veril
mesi hakkînda).

Müstediler : Toprağa muhtaç çiftçilerden olduklarını beyan
la, kendilerine de emsalleri gibi arazi verilmesini istemektedir
ler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedileri bulun
dukları yerde Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa göre toprak 
tevziine başlandığı zaman usulü dairesinde komisyonu aidine 
müracaat etmeleri lâzımgeleceği ve keyfiyetin kendilerine de 
tebliğ olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususda encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1228 16 . I I . 1955

ar.17234/16044 Haşan Doğan v( 
Muhtar.
Pırnaşel köyüncl('. 
Toıvan - Erzincan.

(Arzuhal hulâsası : Kör/lerine 
toprak komisyonv (yavderilmesi 
hakkında).

Müstediler : Köylerine bir an evvel Toprak Komisyonu gön
derilmesini istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısmda : Müstedilerin oturmak
ta oldukları köylerde dağıtıma elverişli arazi bulunduğu tak
dirde bu köylerin çalışma programına alınması hususunun te
min edilmesi Erzincan Valiliğine yazılmıştır, denilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâ /̂inine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1229 16 . n  . 1955

17425/16222 Emine Yalnız.
Yenice Mah.
Edincik - Bandırma.

( Arzuhal hulâsası 
j)ilması hakkında).

Yardım ya-

Müstedi : Kendisine sadece bir ev verildiğini beyanla, em
salleri gibi bağ, bahçe ve zeytinlik de verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedinin durumu
nun tetkikiyle icabının yapılması ve neticesinden kendisine de 
bilgi verilpıesi hususunun mahalline yazıldığı bildirilmektedir.
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Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
g-öre bu bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1230 16 . n . 1955

'7440/1(İ2:5(; Abii Kldeınir.
l\eşa(liy<' .M;ılı.

S i\ ;ıs .

(Arzuhal hulâsası : iskân vdUmt- 
.si»f dair).

Müstedi : Tunus - Cezayir mültecilerinden olduğunu, otuz- 
beş seneden beri iskân hakkının verilmediğini beyanla, bir an 
evvel iskân edilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi Abid Eldemir’- 
in iki bafta evvel vefat ettiği, geriye ga3a*imeşnı surette yaşadı
ğı bir kadından başka kimseyi bırakmadığı ve bu kadından da 
çocuğu olmadığı, Sivas Valiliğinin işarına atfen bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alman Vekâlet cevabına göre 
vâki istek baklanda encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1231 16 . I I . 1955

^'^445/16241 ^hıstafa Denız 
ar.
Sa rk in i(’ş i‘ef(‘ köyün
de.
Akc;tl;:)l(‘ - l'i 'l '; ! .

(Arzuhal hulâsası 
hakl'inda).

A razi tevzii

Müstediler : Oturdukları köy arazisinin dörtte birinin şahıs
lara, dörtte üçünün de Hâzineye ait bulunmasına rağmen, işgal
lerindeki topraklardan bahsi geçen şahıslar tarafından zorla çı
karılmak istenildiğinden bahsile, bu yerlerin kendilerine dağı
tılmasını veya kiraya verilmesini ve vâki müdahalenin de önlen
mesini istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Devlete ait toprakla
rın belirtilerek, dağıtıma tâbi tutuluncaya kadar, Maliye Vekâ
letinin 693 sıra numaralı tamimi gereğince muhtaç çiftçilere ki
raya verilmesi hususunun Urfa Valiliğine yazıldığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1232 16 . I I . 1955



4U

17449/16245 Şükrü Durmaz ve 
ar.
Zeytinlik Mah. sa-
kinlerindon.
îznıir.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. . adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
hakkında).

Arazi tevzii

Müstediler : Meskûn bulunduklan arazinin kendilerine tev
zi edilmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin 6188 sa
yılı Kanuna göre muameleye tâbi tutulması için ilgililere ge
rekli emrin verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin kendilerine tevziini iste
dikleri meskûn arazinin Bina Yapımım Teşvik baklandaki 6188 
sayılı Kanun hükümleri dairesinde muameleye tâbi tutulması 
lüzumu vekâletten alâkalılara tebliğ edilmiş bulunmasına gö
re bu hususta encümenimizce bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1233 16 . I I . 1955

17477/16272 Ali Dübek.
Mandıra köyündi'. 
Babaeski.

17478/16273 Kecep Dübek.
Mandıra köyünde 
Babaeski.

1747‘>/16274 Haindi Çakal.
Pancar köyünde. 
Babaeski.

17480/16275 Haşan Tabak.
Pancar köyünde. 
Babaeski.

(Arzuhal hulâsası : tskâı\ luıkla- 
nnın tanınmasma dair).

Müstediler : 1951 yılında aileleri efradiyle birlikte Bulgaris
tan’dan Anayurda iltica ettiklerini, göçmen kâğıtlarında (Ser
best göçmen) kaydının bulunmasından dolayı iskân haklarından 
istifade edemediklerini ve bu durura karşısında mütaaddit de
falar icabeden makam ve mercilere müracaatla iskânlarını iste
mişlerse de bir semere hâsıl olmadığını beyanla, bahis mevzuu 
iskân haklarının bir an evvel tanınmasını istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : iktizasının yapılması 
ve neticesinden müstedilere de malûmat verilmesi hususunun 
Kırklareli Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu bapta encüme
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1234 16 . I I . 1955

17557/16351 Teymıır B<iyılnııs 
•̂e ar..

Alili köyünde. 
Jğdır.

(Arzuhal hulâsast : Köylerini 
tekrar dönmelerine müsaade edil
mesi hakkında).

Müstediler : Dil mıntakasmda kurulmakta olan Devlet 
Çiftliğinin hudutları içine alman kendilerine tekrar dönmele
rine izin verilmesi, buna imkân olmadığı takdirde, toprakla
rının istimlâk edilerek bedelinin kendilerine verilmesini iste
mektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin aslen



Arzuhal Arzulial sahibinin
No. adı. soyadı ve adresi

41

Kncünıen kurarı ve ne sebepten verildiği

İğdır kazasının Biralan köyü halkından oldukları, Ağn isya
nına iştirak etmiş olmalarından dolayı köylerinin dağıtılarak 
arazilerinin yeni kurulmuş olan Dil mıntakası Devlet Üretme 
Çiftliği arazisine katıldığı ve kendilerine de Alut köyünde 
iskân hakkı verilmiş olduğu biJdirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü 
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1235 16 . I I . 1955

lit'is 
K o n y a  

1. A ğ d t t i ğ ı ı

M a z b a t a  M . 
Binfîöi 

.V. A n ı s

K â t ij )  
İOlâzığ 

N. T o k c r

A  İyo n  İv. K d i r n c  K d i r n c
S .  K t > r ( i l f ( n ı  ( ' .  K ö p r ü l ü  I I .  M n h s u d o f f h t

lOrzincan 
T .  S s e n o c n l :

M a r d i n  
/>. Krdew

S ii r d  
N . H e  ( l ü k

(Aızuhal sayısı : 150)

T. B. M. M. Matbaası





Devre : X
T. B. M. Mi

İçtima : 1

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
— ^  S a y ı  : 1 5  9 " —

13, IV ,1955 Çarşamba

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

101334/9507 A h ı n o t  Karal)a(*îtk 
vo ar.
T ü c c a r  F a h r e t t i n  
İ r m a k  eliyh'.

B it lis .

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Bitlis 
Evi Müdüründen şikâyet).

Ceza

Dilekçiler : Bitlis Ceza evi Müdürünün mahkûmlardan men
faat temin ettiğinden ve bunlara hakaret ettiğinden bahis ve şi
kâyetle durumun tahkiki için bir Adalet müfettişi gönderilme
sini istemektedirler.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Yaptırılan tahkikat 
neticesinde : Adı geçen müdürün hükümlülerden menfaat temin 
ettiği tesbit edilememiş ise de bunları şahsi işlerinde kullandı
ğı anlaşıldığından kendisine tevbih cezası verilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

Mahkûmları şahsi işlerinde kullandığı sabit olan adı geçen 
ceza evi müdürü hakkında cezai yönden yapılan takibat netice
sinin işarına dair yazılan tezkereye karşılık alınan vâki işarda; 
tarihi itibariyle affın şümulüne giren bu fiilden dolayı cezai ba
kımdan takibat icrasına mahal görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1236 16 . I I . 1956

H 2 1 2 / 1 3 2 3 8  H i l m i  K u l l u .
Vakıfhan altında 
Bakkal Abdullalı 
Alp eliyle. 
Amasya.

(Arzuhal hulâsası : Alacağının 
verilmcdiğindeyı şikâyet).

Müstedi : Muhtar Arbatlı Şirketi tarafından taahhüt olunan 
Amasya - Taşova yolunda yaptığı taşaronluktan mütevellit ala
cağının mühim bir kısmının mühendis Fevzi Ataç ve Cüneyt ö l
çer taraflarından mütaahhitle teşriki mesai olunmak suretiyle 
verilmediğinden, yaptığı müracaatlardan da bir netice alama
dığından şikâyet ederek; gaspolunan şahsi ve millet hakkının 
aranmasını ve bu şahıslar hakkında takibat ifasını talebetmek- 
tedir.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : îhale edilmiş inşaat



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, sovadı ve adresi l'iiKîünuin icararı vo nc sebepten verildiği

sözleşmelerine bağlı «Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin»
15 nci maddesinin son fıkrasına göre idarenin; mütaahhidin 
iş mıntakalannda taşaron sıfati ile çalıştırdığı kimselerle inşa
ata ait her hangi bir muamelede bulunamıyacağı ve bunlara 
karşı münhasıran mütaahhidin mesul bulunduğu bu bakımdan 
bu mevzuda idareye terettübeden bir vazife bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan vâki ta
lep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No, Karaj tarihi

1237 16 . I I . 1956

1 4 2 1 4 / 1 8 2 4 0  A l i  B e y  K r k a n .
14>^22/1382.“̂  ( J ö n ü l lü k  k ö y ü n d i' .

K c şa p  - (!ir(\sım.

(Arzuhal hulâsası : IstimlâJ, 
(lelinhı verilmişi hakkında).

Müstedi : 1944 yılında yol için istimlâk olunan gayrimenkul 
bedelinin el’an verilmediğinden ve kendisinin fuzuli masraflara 
sokulduğundan şikâyet ederek; parasının kendisine teslimini ta- 
lebetmektedir.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Tediyenin muamele 
nolcsanlığı dolayısiyle gecikmiş olduğu, müstediye de muamele
lerini ikmal ettikten sonra bölgeye baş vurması lüzumunun teb
liğ edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1238 16 . I I . 1955

1 4 2 1 7 / 1 3 2 4 8  O m e r  B i l d i r i c i .
M e c id iy e  H a n ı  c iv a 
rın d a  T ü c c a r  H a i n d i  
(.'an eliyle.
K o n v a .

(Arzuhal hulâsası : Tekrar hız- 
mpid ahnnutsı hakkında),

Müstedi : 7 yıldır çahşmakta olduğu Konya müzesi hade 
meliğinden kendisinin müdürün umuru zatiyesinde çahştırma 
sına ilâveten ailesinin de mumaileyhin emrinde hizmet görme 
sine müsaade etmemiş olduğu için müdür tarafından haksız 
yere işinden çıkarıldığından şikâyet ederek, mumaileyh hak 
kında icabeden takibatın yapılmasıûı ve işine iade olunmasını 
istemektedir.

Maarif Vekâleti cevabi yazısında : Valilikten alman malû 
mata göre; müzeye gelen ziyaretçilere verilen duhuliye bilet 
lerini yırtmadan toplayıp memurlara yeniden sattırmaya alel 
olduğundan dolayı vazifesine nihayet verildiği anlaşılan müs 
tediye durumun bu yolda tebliğ edilmiş olduğu bildirilmek 
tedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre;
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talep hakkında encümenimizce tâjdni muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar »;arihi

1230 16 . II . 196Ö

U218/1.S244 Rfifjit Donıirayak. (Arzuhal hulâsası : Yaptığı asker-
48. Piyade Alayı liğin hükümsüz sayılması hakkın-
III. Tb. î). 81. 3î). <f(>ki askerî mahkeme kararından
Tümen C\'Z{i Evinde şikâyet).
Iskendorıuı. Müstedi : 48 nci Piyade Alayı Askerî Mahkemesince veri

len 22 . II . 1951 gün ve 5/951 saylı kararla ve haksız olarak; 
yapmış olduğu 24 ay 28 günlük hizmeti askeriyesinin hüküm
süz sayıldığından şikâyet etmektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında: 1950 ve 1951 
3allan içerisinde mükerrer firarından dolayı; mezkûr askerî 
mahkeme tarafından verilmiş olan cezai hükümlerin tatbikında 
her hangi bir hata bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi muvacehesinde, vâki talep hakkında encümenimizce 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karnr tarihi

1240 16 . II . 1955

' “̂ 21 n /1 ,‘̂ 245 Haşan Kavalcılar. (Arzuhal hulâsası : İskân yarciı-
(îlucak köyünde. yapılması hakkında).

Kemal])aşa. Müstedi ; îskânen yerleştirilmiş bulunduğu Kemalpaşa ka-
zasmm Ulucak köyünde elektrik kaynakçısı bulunması itibariy
le İzmir’e naklolunmasını ve emsali misiUü kendisine müteda- 
vil sermaye, veyahut sair bir iskân yardımmda bulunulmasını 
istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısmda : Müstedinin müraca
atı hakkında gerekli muamelenin yapılması ve sonunun kendi
sine bildirilmesi için İzmir Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muamele mahal görülmediğin© karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1241 16.11.1955



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
;k1i, soyad ı v c  adresi

l 4 2 “J . V } , ‘r2r)0 M u s t a f a  Hln u ılı .
'['('])(‘cik Mınra/ı S ;ı- 
i'iv(* Ila s la ru 's i yeni 
paNİyomuHhı.
İ z m  i l ' .

E n cü m e n  kararı \c ne sebepten verildiği

(Arzuhal lıuJâs((s;ı : Tcfhtri <lti- 
rihncsi iulchinc dair).

Müstedi : Mütekait ve 4 çocuk babası bir şahıs olduğunu 
belirterek; musap olduğu hastalığın İzmir’de Tepecik Emrazi 
Sariye Hastanesinde tedavi ettirilmesi için alâkalılara emir ve
rilmesini istemektedir.

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Verem musabı olan müstedinin tedavi müddatinin lüzumu ka
dar uzatılması hususunun İzmir Valiliğine yazıldığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; yerine getiril
diği anlaşılan talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

1242 16.11 .1955

1 4 2 2 8 / 1 : 5 2 5

15864/1481

16515/1541

} H a y r i y e  A k a i 's ıı  v('
1 ka rdeşleri.

V e k i l i  O s m a n  (")/toj) 
l lü k ü ıiK 't  C a d .  N o .  
İ H ) .

A k  İl i sar.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  Y a f / o s l a r ı / a ' -  

ı l a  s a l ı t a i t  C D i l â k  h c d c l i j ı i n  k c n d i -  

s i ) } ı  ü ( h  n m e d i f j i i K h  n  ş i l : â ı ı ^ f  ) .

Müstediler : Yugoslavya’da bıraktıkları gayrimenkullerinin 
satış bedeli olarak bu Hükümet tarafından Hükümetimize tev
di olunan istihkaklarının 3427 sayılı Kanuna tevfikan Kızılay 
ve hastanelere tahsis olunmasındaki isabetsizlikten şikâyet ede
rek; bu kanunun şümulüne giren İdmselerden bulunmamalarına 
binaen; Hariciye Vekâletinden kendilerine yapılan tebligata 
nazaran Hazine emanetinde bulunan 63 000 lira alacaklarının 
kendilerine teslimini istemektedirler,

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yugoslavya hüküme
tinden alman bu kabil tazminatın 3427 sayılı Kanunla Kızılaya 
devredilmiş bulunduğu; anlaşılma ile malları tasfiye edilmiş 
olan vatandaşların tahakkuk edecek istihkaklarına mukabil 
kendilerine bir miktar para verileceğine dair bir sarahat de 
mevcut olmadığından istida üzerine vekâletçe yapılacak muame
le olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki ihtilâfın halli idari kaza merciine 
ait bulunmasına binaen encümenimizce yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1243 16 . I I . 1955

J 5628/145 91 V e y s i  Ö z ç e li k .
B e le d iy e  H e s a p  İş 
leri ^ Iııv a z e n e  M ü 
d ü r l ü ğ ü n d e  kât i p. 
İs t a n b u l .

(Arzuhal hulâsası : Muvazzaf as- 
kerlik humctinin terfiinde nazarı 
dikkate alınması' halikında).

Müstedi : İstanbul Belediyesinde 14 lira maaşlı memur iken
1 Eylül 1939 tarihinde fiilî askerlik hizmetini ifa etmek üzere



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Yedek Subay Okuluna girip 21 . XII . 1941 tarihinde terhis edil
miş bulunduğunu belirterek; mezkûr müddeti hizmetinin 5585 
sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine tevfikan terfiinde nazan 
itibara alınması gerektiği halde; 4379 sayılı Kanunun muvakkat 
maddesinin 2 nci fıkrasına göre, kabulüne imktân olmadığının 
bildirilmiş olduğundan şikâyet etmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5585 sayılı Kanunun 
geçici 7 nci maddesi muhtevası açıklandıktan sonra, terhisini 
mütaakıp İstanbul Belediyesi Genel Meclisi Daimî Komisyon 
Zabıt ve Muamelât Müdürlüğü 20 ftra maaşlı mukayyitliğine* 
tâyin edilmiş bulunan müstedinin; muvazzaflıkta geçirdiği müd
detin bugün almakta olduğu aylık derece.sine sayılmasına im
kân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında; bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1244 16 . I I . 1955

lîoee]) U s t a .
^^nıerağa ]\Iah. İ s t ik 
lâl C a d .  j\lanil'a1 nra- 
f’ i Ş o r a f( 'ttiı ı  (‘ liylc. 
fzmil.

(Arz}(Jt(i! Inılâsası : Tcl:r<tr v<tzi- 
f<!/f (ilıunıası İKihknJdu).

Müstedi : Gölcük Tersanesinde demirci ustası olarak çalış- 
malrta iken kadro tasarrufu dolayısiyle açığa çıkarıldığından 
bahsile; tekrar bir işe alınmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi, ter
sanece tasfiyeye tâbi tutulduğundan tekrar istihdammm müm
kün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce bir muamele ifasına mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1245 16 . I I . 1955

HaıiKİİ rins. 
^^^^4/15925 Samanpaza,-, IVsta- 

ne karşısı Arka So. 
No. 7.
A n k a r a .

(Arzuhal huhhası : Tekaüt (iıjhğı 
1x1 (jlanması h (ikkında).

Müstedi : Mâlûl ve çalışamaz bir durumda bulunmasına 
binaen; Plevne kahramanlarından olan dedesi binbaşı merhum 
Halim’den kendisine maaş bağlanmasını teminen; Emekli Ka
nununa bir madde ilâvesini istemektedir.

Milî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Eski ve yeni 
emeklilik mevzuatında, dededen toruna aylık bağlanacağına dair 
bir hüküm bulunmadığından talebin is’afına imkân olmadığı bil- 
dirilmelctedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili



A.rzıüıal Arzulıal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

*
Encümon karan ve no .sebepten verildiği
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bulunan talep hakkında; encümenimizce, bu sıfatla bir muame
le ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1246 16 . I I . 1955

14653/1:^H57 Meiıınet Ö/kan.
Çıkrıkçı köyünde. 
ITasbek - Akd a ̂ ma
deni.

14654/13658 Sırrı Kfo ve ar.
I). P. Bafjkanı. 
Man.s - Eı-zinean.

(Arzuhal hulâsası : Arazisinin 
elinden alındığından şikâyet).

’ Müstedi : Bir muhacirden haricen satınalmış olduğu ve 15 
yıldır tahtı tasarrufunda bulundurduğu arazisinin elinden alı
narak göçmenlere verildiğinden şikâyetle, bu yerin veya *başka 
bir mahalde kendisine toprak verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr yer üzerinde 
müstedinin her hangi bir hakkı olmadığı için yeni gelen göç
menlere verilerek adlarına tescil ettirilmiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza mercine ait olan talep hak
kında encümenimizce tâ3rini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1247 16 . I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : 10 numaralı 
l'oprak Tevzi Komisyonundan şi
kâyet).-

■---- ^
Müstediler : 10 Numaralı Td|)rak Tevzi Komisyonunca köy

lerinde yapılmış olan arazi tevziatındaki yolsuzluktan şikâyet 
etmekte ve bu tevziata ait cetvelin tescilinin önlenmesini iste
mektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Bu hususta bir mü
fettişe yaptırılan tahkikat neticesinde; filhakika; bâzı şahısla
rın, hilafı hakikat beyanname tanzim ettikleri ve bunlann 
muhtarlıkça da tasdik olunarak toprak aldıkları ve bâzı yol
suzluklar tesbit edilip ıslahı için valiliğe gerekli direktifin ve
rildiği ve valilikçe de haksız topraklandırılan 9 şahsın toprak
ları geri alınarak diğer çiftçilere verildiği ve hilâfı hakikat 
beyanname tanzim ve tasdik edenler hakkında takibat yapıla
cağı gibi son şikâyet mevzuunun da ayrıca tahkik ettirileceği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına ve alâkalıla
rın komisyon mukarreratı aleyhine kaza merciine dahi müra
caatta muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1248 16 . I I . 1955
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14668/13664 Bahri Yılmaz Bay
ram.
Sül ey maniye Vofa 
(^ad. de No. 2H. 
İstanbul.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Kn<*üm(‘n karan ik* scbopteıı verildiği

^Arzuhal hulâsası : Askerlik §ıı- 
İKSİ kapısı dhpnda yaptığı liakfi- 
lof/ral'iliğc m üni a n an f oJıoı <luğını - 
(hm şikâyet).

»

Müstedi : Eminönü ve Bayazit Askerlik Şubesi kapısı önün
de 3 jaldır yapmakta olduğu daktilografiliğe; yeni tâyin olu
nan askerlik şubesi reisi tarafından mümanaat olunduğundan 
ve mumaileyhin halkın birçok müracaatlarına müşkilât çıkara
rak menfaat sağladığından keza kendi gfibi az tahsilli birçok 
kileseler işsiz bir vaziyette oldukları halde; ehliyetsiz ve keyif 
için çahşan birçok kadınların dairelerde memur bulunduklann- 
dan şikâyetle; bunların vazifelerine nihayet verilmesini ve ken
disinin de münasip bir yerde çalışmasına müsaade olunmasını 
istemektedir.

Millî müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
bahsettiği yer, askerî bir bina methalinde bulunması itibariyle 
burada çalışmasının kanunen mahzurlu bulunduğu ve yaptığı 
iddiaları ispata davet olunarak gereken kanuni takibata teves
sül olunacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce bir muamele ifasına mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1249 16 11.1955

J4671/13672 Kâmil Ünal.
Mahkem(> zabıt 
tibi.
Bor.

(Arzuhal hulâsası : Hor icra Mf- 
kâ - w rundan .pkâyft).

Müdtedi : Bor İcra Memuru Yusuf Demirayın bâzı yolsuz
luklarını madde halinde ve hâdise zikretmek suretiyle arz ve 
ihbar ederek hakkında tahkikat ifasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Niğde Müddeiumumi
liğine yaptırılan ihzari tahkikata ve Vekâlet Hukuk İşleri mü- 
talâalanna göre; subut bulmıyan isnadattan dolayı adı geçen 
icra memuru hakkında takibat ifasına mahal görülmediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâjrini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1250 16 . I I . 1965
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

14678/>3679 Ahmet Çevik.
D D Y  Alsancak 
nnda Makasçı. 
S. 45648.

Ga-

Izmır.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : 5088 sayılı 
Kanun hilâfına, ücretinden yapı
lan fuzuli tevkif attan şikâyet).

Müstedi : Ücretlerinin 2 lirasının vergiden muaflığını der
piş eden 5088 sayılı Kanun hilâfına kesilen parasının iade olun
masını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Müstedi bu kanun
dan faydalanmakta olduğu gibi, kendisinden bu mevzuda fu
zuli bir tevkifatta da bulunulmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ve nlüs- 
tedinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1251 16 . I I . 1955

14()7Î>/1.3680 Kâmuran Kaftanoğ- 
lıı ve ar.
1221 Mahreç No. lıı 
Tel sahibi.
Oltu.

(Arzuhal hulâsası : Bir tâ ı/in tnu- 
amelc sindeki yolsuzluktan sikâ- 
yet).

Müstediler : Sağlık merkezindeki münhal ayniyat memurlu
ğu için imtihan yapılacağı ilân olunduğu halde; imtihansız ola
rak birisinin tâyin kılındığından şikâyet etmektedirler.

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Bu memuriyete; Oltu’da müteşekkil komisyon huzurunda ya
pılan imtihanda muvaffak olan Hikmet Erol’un tâyin kılınmış 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1252 16 . I I . 1955

14684/13685 Gülhanım Karahan. 
15275/14266 Niv köyünde. 

Bayl)urt.

(Arzuhal hnlâsasi : Arazisine vu- 
kuhulan fuzuli müdahaleden sikâ- 
yet).

Müstedi : Kendisine irsen intikal etmiş bulunan arazisine 
vâki fuzuli müdahalenin önlenmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Uzun yıllardır fu
zuli şagiller elinde bulunan mezkûr yerler üzerindeki iddiasın
dan doloyı müstedinin mahkemeye müracaatı iktiza ettiği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

kında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

-  9 -

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1253 16 . I I . 1955

14698/13699 Hüsnü Kılıç.
19 Mayıs ]\Iah. Avni 
Bey So. No. 40 da. 
Samsun.

(Arzuhal hulâsası : İskân ııardı- 
mı yapüması hakkında)-

Müstedi : Mülteci sıfatiyle; kendisine de emsalleri gibi is
kân yardımı yapılmasını istemektedir.

De ’̂’let Vekâletinin cevabi yazısında : Mürettep mahallinde 
kendisine arazi ve ev yeri verilmek suretiyle iskân yardımı ya
pılmış olan müstediye yaptıracağı ev için de 11 . X  . 1952 tari
hinde Çarşamba Kaymakamlığı vasıtasiyle 1 000 lira gönderil
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yerine getirildiği anlaşılan talep hak
kında; encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1254 16 . I I . 1955

1 4 6 9 9 / 1 3 7 0 0  H a l i l  Cihano<îlu.
Dişli  k ö y iiiK İr .  

Sortr\>)i.

(ArzvhaJ hulâsası
UKİ‘'si. hffkkındn).

Tahancasınrn

Müstedi : Ruhsatlı tabancasının; teşhir isnadı ile müsadere 
edilmiş bulunduğ-undan şikâyet ederek; isnadın asılsızlığı ilişik 
savcılık kararı ile sabit olduğundan iade olunmasını istemek
tedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Üzerinde taşımamak 
ve evinde saklamak kaydı ile tabancasının müştekiye geri ve
rildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve isteğin yerine geti
rilmiş olmasına göre; talep hakkında encümenimizce bir mua
mele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1255 16 . I I . 1955

13701 Sal ili T o z c f .
lOrtu^-ı-ul M a lı .  I''» 
lıiyc' S o . N o .  31. 
Tokiı-dau'.

(Arzuhal hulâsası 
Idhsisi hakkında}.

Tvkaüf ayİKj!

Müstedi : Tekirdağ İdarei Hususiye Matbaası Eaşmürettibi 
iken, sıhhi duiTimuna binaen emekliye ayrıldığını belirterek, 
memuriyeti devamınca kendisinin tekaüt aidatı kesilip, 10 yıllık 
ücretli hizmetinden dolayı da borçlanmış Inılunduğu halde ken
disine tekaüt ayİTğı bağlanmadığından şikayet etmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Sandık Yönetim Ku-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

rulunca; müstedi ve emsallerinin işçi durumunda bulunmalarına 
binaen iştirakçi durumunda olamıyacaklan ısraren kararlaştı
rılması üzerine; keyfiyetin Devlet Şûrasına intikal ettirilip, alı
nan ilişik istişari kararda da Sandığın görüşü yerinde bulundu
ğundan bunlar hakkında tekaütlük yönünden bir muamele yapı
lamadığı, ancak; müktesep haklarının korunması için yeni bir 
kanun lâyihasının hazırlandığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine, müste- 
dinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Encünıoıı kararı vt* nc sebepten verildiği

1256 16 . I I . 1955

14942/13941 ►Salih Demir.
3 ncü tşletme l:;>ube 
87, Kısım 374, 
bekçisi. 15894. 
Salihli.

(Arzuhal hulâsası : Müseccel ame- 
hlik hizmetlerinin tekaütlüğünde 
s a y  11mas ? h akkında).

Müstedi : 1923 yılından 937 yılına kadar sicilli amele kay
dı ile devam eden müddeti hizmetinin 5771 sayılı Kanuna tevfi
kan tekaütlük müddetine ilâve olunmasını istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : İzmir - Kasaba 
Şirket hattında muvakkat amele kaydı ile çalışmakta iken bu 
hattın Devlete devri tarihi olan 1. V I . 1934 de yine muvakkat 
amele kaydı ile idareye devrolunan müstedinin bu geçici ve 
yevmiyeli hizmetlerinin tekaütlüğüne eklenmesine kanuni imkân 
görülemediğe bildirilmektedr.

Gereği düşünüldü ; Mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de, talep hakkında encümenimizce yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1257 16 . n  . 1955

14960/13959 Hayri Türkoğlıı.
Cebeci özbeyler Mah 
Yeni Yıldırım So. 
No. 20.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : 5966 sayılı 
Kanunda tesbit olunan tarihin 
1923 olarak tadili talebi hakkın
da, ).

Müstedi : 3575 sayılı Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığı Kanununun 16 ncı maddesini tadil eden 5966 sayılı Ka
nunla kabul buyurulan (1926 senesinden sonra muhtelif sebep
lerle fabrikalardan ajn'ilanların tekrar fabrikaya girdiklerinde 
eski hizmetlerinin sayılacağı) şeklindeki maddenin; 1923 sene
sinden Sandığın kuruluş tarihi olan 1926 senesine kadarki, hiz
metlerin de kabulünü derpiş edecek şekilde tadilini istemektedir.

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Talebin ma-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

hiyeji bakımından; Vekâletçe bu hususta her hangi bir muamele 
yapılmasına imkân olmadığı bildirilmektedir.

G-ereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1258 16 . I I . 1955

14982/1.‘İ ‘ )S I Hasaıı  Kirdem.
•I. K a r a k o l  K o ı n u  
t anlığı A s t s u b a y ı .  
Kö şk - A v d ı n .

( A r z u h a l  h v l â s a s ı  :  5(11.9 s a y ı l ı  

K a n u n u n  g e ^ v i  .V n c i ' ı  w a ( l ( l ( \ ^ i n i n  

t e f s i r i  h a k k ı n d a ) .

Müstedi : Mâruz kaldığı bir haksızlık dolayısiyle; 30 . V I .
1950 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 5619 sayılı Kanunun 
muvakkat 3 ncü maddesinin tefsiri ile, makable şâmil olup ol
madığının tesbit buyurulmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5619 sayılı Kanuna 
tevfikan çavuşluktan üstçavuşluğa geçirilmiş olan mumailey
hin ; çavuşlukta fazladan beklediği 11 ayın üstçavuşluktaki bek
leme süresine eklenmesine kanuni imkân olmadığı ve bu mev
zuda açmış olduğu idari dâvanın Askerî Temyiz Mahkemesin
ce de reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tefsir teklifinde bulunmıya yetkili olmı- 
yan encümenimizce talep hakkında bu bakımdan tâyini muame
leye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarih’

1259 16 . I I . 1955

• 4970/13î)6î) Mustafa Gemici.
Derinkuyu nierke 
zinde.
Nevşehir.

(Arzuhal hulâsası : Tazminat, 
permi, tedavi ve elbise haklarının 
verilmediğinden şikâyet).

Müstedi : Devlet Demiryolları 3 ncü İşletmesinde makasçı 
olarak çalışmakta iken geçirdiği bir kaza neticesinde sağ ko
lunu kaybetmiş bulunduğunu ve Eskişehir Hastanesince veri
len rapor üzerine birinci sınıf mâlûl olarak emekliye sevk edil
diği halde; 90 lira maaş tahsis edilip; permi, elbise, meccani 
muayene ve çocuklarımn tahsil ettirilmesi gibi haklardan da 
mahrum bırakıldığından şikâyet etmektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : 3 ncü dereceden 
vazife mâlûlü olarak tekaüde sevk edilmiş bulunan müstedinin 
tekaüt maaşının artırılmasına ve talebettiği hakların verilmesi
ne kanuni imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlfet cevabına göre, talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ve mÜB-
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tedinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1260 16 . I I . 1955

N!M)S/1.3!)n7 Lûtfi Ozses.
(Ataköy Dc'royolu 
(Jevinnooi So. X(i. 
144.
tstan])ul.

(Arzuhal hulâsası : Emekli aylı
ğının 00 lira üzerinden tahsisi 
hakkında).

Müstedi : 33 senelik müddeti hizmetten sonra isteği ile ay
rılmış olduğu tekaütlükta aylık tahsisinde 5242 sayılı Kaı\una, 
Devlet Şûrasının 193/50 sayılı emsal kararına muhalif olarak 
kendisine, mezkûr kanuna tevfikan yükseltilip 21 aydır almak
ta bulunduğTi 60 lira maaş üzerinden maaş tahsisi gerekirken, 
bir derece dun maaş bağlanmak suretiyle büyük bir hataya dü
şüldüğünden ve bu mevzuda açtığı idari dâvanın da Devlet 
Şûrasınca haksız yere ve mürur müddet bakımından reddedil
diğinden şikâyet ederek; 60 lirada iki yıllık müddeti doldur
madığı ileri sürülmesinden tevellüdeden bu mağduriyetinin te
lâfisi için; mezkûr maaş derecesinde bu kanuni müddeti dol
duruncaya kadar (3 ay müddetle) vazife görmesinin veyahut 
60 lira üzerinden aylık bağlanmasının karara bağlanmasını is
temektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Kendi isteği üzerine
7 Ekim 1950 tarihinde emekliye sevk edilmiş bulunan müsti3di- 
ye; 60 lira maaşı iki yıl almamış bulunduğu için; 5434 sayılı 
Kanunun 41 nci maddesine tevfikan 50 lira üzerinden maaş 
bağlandığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup bu mer- 
ciden de geçmiş olduğu anlaşılan talep hakkında; Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi muvacehesinde, encümeni- 
mizce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1261 16. U . 1955

r)047/1404() A l i  K o r k u t .
D u r a k l ı  M a lı .  N o .  Sİ 
M a ra s .

{Arzuhal hıdâsası : Terfi ettiril
mesi ve çocuk zammı verilmesi 
hakkında).

Müstedi : Almakta olduğu tekaüt maaşı ile 5 nüfuslu efradı 
ailesini geçindirmek imkânım bulamadığından bahsile; müte
kaitlerin de sair memurlar misillû çocuk zammından istifade 
etmeleri ve maaşlarının da keza emsal memurlar gibi bir de
rece çoğaltılması esbabının temin buyurulmasını istemekledir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Maraş Orman İşlet
me kâtibi iken, 31 sene 11 ay 20 güna baliğ olan müddeti hiz
metine binaen; 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesine tevfikan
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tekaüde sevk edilmiş bulunan müstedinin taleplerinin is’afına 
kanunen imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1262 16 . I I . 1955

1 ÖOö 1 / 1  lO.lO A r i f  Z iy a  l i( “V(“i ı 1 .
lîo ya zıl  M i l a t  [)aş;ı 
(■ad. A h ı l ıa y a l  So.
lB/2-
İs ta n b u l.

(Avzııhdi Imlâsası : Harh mâh'ıHi 
olduaunun halnıHi h(tl:l:nı<hı).

Müstedi : Yedek subay olarak katılmış olduğu Birinci Cihan 
Harbinde göksünden aldığı bir kurşun yarasından dolayı ve 
kurşunun akciğerlerinde kalmış olması yüzünden mâlûl bir du
ruma düştüğünü belirterek; adliye meslekinden dahi bu sebeple 
âdiyen tekaüde sevk edilmiş olup mezkûr mâlûliyeti raporlar
la da sabit bulunduğu halde Millî Müdafaa Vekâletince harb 
mâlûliyetinin kabul edilmemesinden şikâyet etmektedir.

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
şimdiye kadar yaptırılmış olan mütaaddit muayenesi neticesin
de; akciğerde kurşun bulunmadığının tesbit edilmiş olması ve 
yara nedbesinin de 551 sayılı Kanunun emraz cetvelime girme
mesi dolayısiyle; kendisine mâlûliyet aylığı bağlanmasına ka
nuni imkân görülemediği, bu hususta Askerî Temyiz Mahkeme
sine ve Devlet Şûrasına açmış olduğu idari dâvaların da redde- 
dilmin bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan talep hakkında, bu bakımdan encümenimizce tâyini 
muameleye mî hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1263 16 . I I . 1955

•>050/14058 Sü lo y iıia u  Akmeı- 
oğlu.
Uacıla ı' ]\lcilı. ( i ı i l l i i  
So. No. 4. 
ıştırsa.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  3 3 G 0  s a y ı l ı  

K a n u n u n  h i r i n c i  m a d d e s i n i n  D  

l ı / i i ı i s m a  f / ö r ı  ı / a p ı h n ı . ş  o l a n  f c k a -  

i ' ı l l i i k  n ı u a n ı c l t  s i n i n  a ı / n ı  ı n a d d r i  

l . a n u n i j f c n i n  // f ı k r a s ı n a  f j d r c  t a 

d i l  o l u n m a s ı  h a l i k ı n d a } .

Müstedi : Emrinde çalışmakta olduğu 45 nci Süvari Alayı 
Kumandanının şahsi husumet ve garezkârlığına istinaden vermiş 
olduğu menfi sicil üzerinden, 3360 sayılı Kanunun birinci mad
desinin D fıkrasına göre ahlâki noktadan ordudan tekaüde 
sevk edilmiş olduğundan duyduğu teessürü belirterek, mezkûr 
muamelenin zikrolunan maddei kanuniyenin H fıkrasına tev
fikan (Disiplinsizlik yönünden) tadili ile kendisinin muazzep 
olmaktan kurtanlmasmı istemektedir.
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Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 45 nci Süvari 
Alayı 2 nci bölük takım kumandanı iken ahlâkı kusurlarından 
dolayı orduda kalması caiz olmadığı yetkili üstlerince düzen
lenen ve muhtar üstlerce de tasdik edilmiş bulunan 1945 yılı 
sicili üzerine zikrolunan maddei kanuniyeye tevfikan emekli
ye çıkarılmış olan müstedi hakkında uygninan bu muamelenin 
kanun ve mevzuat hükümlerine tamamen uygun bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında, bn bakımdan enoümenimizce tâyini muameleye ma
hal g'örülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1264 16 . I I . 1955

.■)07S/Nf)77 S ; ı l i l ı  V ılıtu ı/ .
\'(‘l i  Ahnu'f .Mfilt. 
Iİ jK - ı K jıs ın ı So. X(». 
2 1 .
İ / n ı i t .

( A r z u h a l  h ı ı l â s d s ı  :  T a z m i n a f  t a 

l e b i n  e  ı l a i r ) .

Müstedi : Kocaeli Marmara Üssü Komutanlığı emrindeki 
Bekirdere cephane deposunda müstahdem iken vukubulan bir 
infilâk neticesinde; sol kol ve sol gözünü kaybetmiş olduğun
dan dolayı, 5518 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi gereğince ve
rilmesi icabeden tazminat dahi verilmeden emsalinden 6 ay ön
ce işine nihayet verildiğinden şikâyet etmekte ve vâka baklan
daki bir zabıt varakası ile, bir de heyeti sıhhiye raporu gönder 
miş bulunmaktadır.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 1936 yılında 
tapa ustası olarak girmiş olduğu çaplama atelyesinde kazaen sol 
kolunu kaybetmiş olduğundan dolayı; 3575 sajalı Kanuna tev
fikan 3 381 lira tazminat verilmek suretiyle 6 . IX . 1944 tarihin
de iş yeri ile alâkası kesilmiş olan müstedi, Deniz Müsteşarlığı 
kanalı ile tekrar istihdamını sağlamış ise de; istihdamı mezkûr 
kanıma aykırı görülüp kendisinin 5094 sajalı Kanuna göre de 
emekliye çıkarılması gerektiğinden bir aylık ihbar müddeti ve
rilerek emekliye çıkarıldığı ve bu suretle işine nihayet verilmiş 
bulunduğu bildirilmektedir.

Grereği düşünüldü : Tetkikkı kaza merciine ait olan talep 
hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1265 16 . I I . 1955

5211/14200 TTakkı A kriağ lı. 
7408/l(i20f) Sa'^lık M iid ü i'lü jrü n - 

<le kâtip.
Ka rs.

(Arzuhal hulnaaaı : 4568 sayıh 
Kanunun S ncü maddesinin tat- 
hih şekli hakkında hir karar ve
rilmesine dair).

Müstedi : 20 liralık kadroda 4598 sayılı Kanunun 4 ncü. 
maddesine tevfikan almakta olduğu iki üst derece maaşta; ka-
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nuni terfi müddetini doldurup, terfie hak ihraz etmiş bulundu
ğu halde, kadro olmadığı beyanı ile kanuni hakkı olan terfiden 
mahrum bırakıldığından şikayet ederek, bu kanunun 3 ncü mad
desi ile konulan terfi şartlarını haiz bulunanlar için kadro kay
dının olmaması icabettiğine işaretle, mezkûr maddei kanuniye- 
nin tatbik şeklinin tâjrini ve bu suretle mağduriyetinin gideril
mesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Bilûmum memurlara 
teşkilât kadroları ile kabul edilen kadro aykkIan verilmekte 
olduğuna, keza 1050 sayüı Muhasebei Umumiye Kanunu ile de 
kadro fevkinde istihdam men edilmiş bulunduğuna göre, 4598 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesi haricinde kadrosuz terfi yapıl
masının mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri karşısında ta
lep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1266 16 . n . 1955

15217/14211 Hatice T. Kuman.
Marangoz Çamdibi 
Kemalpaşa Cad. Hü
seyin Demircan 
eliyle.
İzmir.

(Arzuhal hulâsası : Tekaüt aylt- 
ğmın 40 Hra üzerinden tahsisi 
hakkında).

Müstedi : 41 yıllık hizmetten sonra kendi isteği ile öğret
menlikten emekliye ayrılmış olup; son almakta bulunduğu 60 
lira maaşı 2 tam yıl almadığı için bir aşağı derece üzerinden 
aylık bağlanmış bulunmakla mağdur olduğundan şikâyet ve 
tazallümü hal ederek; aylığının 60 lira üzerinden tahsisi için 
kanuni imkânlar araştırılmak suretiyle âtıfette bulunulmasını 
istemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Tekaüt Sandığı Umum Müdürlüğünün 
cevabi yazısmda : 5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin açık 
hükmü muvacehesinde; yapılan tahsis muamelesinde her hangi 
bir yanlışlık olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri karşısında, 
talep hakkmda encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1267 16 . n  . 1955

231/14225 Celâl öztoplar.
Çifteler Köy Ensti
tüsünde memur. 
Eskişehir.

(Arzuhal hulâsamı : Maaşit bir 
kadroya geçirilmesi hakkında).

Müstedi : 10 senedir çalışmakta olduğu köy enstintülerinde- 
ki hüsnü mesaisi-nazan itibara alınarak maaşlı bir kadroya 
tâyin olunmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : 5442 sayıh Î1 İdare
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No. adı,  soyad ı vc  adresi i lncüıııcii karaı ı \ (“ ııe si 'boptou vt-rihliğl

Kanununa göre; tâyin salâhiyeti vilâyetlere ait olan memurla
rın terfi muameleleri ile birlikte bilcümle Zatişlerinin vali
liklerce görülmekte olduğu, müstedinin almakta olduğu 150 
lira ücretten daha yüksek kadrolarda münhal olmadığı gibi, 
maaşlı memur kadrolarının da tamamen dolu bulunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında encümenimizce yapılacak bir muamele olmadı 
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

12G8 16 . II . 19Ö5

5‘J41 /1 12:).! Sadi lltcr. (Arzuhal Inılâsası : 5H02 vr.
.Vs. Dairesi Kd. ♦) ikm sai/ıh L(i)( ıı ularda <h
S. Mİ. M<'. ı/apılntast hnhi. nıda).

Müstediler : 1455 sayılı A.skeri Memurlar Kanununun; diğer 
r)6‘J7/14.‘)!)0*Jiasri Tü rk »  s. ordu mensupları hakkındaki kanunlara muvazi olarak ıslah olu-

14‘J. Av. Kilo Pilot nup, muamele sınıfında çalışanların terfi ve terfihlerinin temin 
l\d. H.ş. (;\.ş. buyurulmasını, keza terfi tarihlerini açık olarak göstermemiş
Mt'r/il’oıı. olan 5802 sayılı Astsubay Kanunu ile, yıpranma zammı mebde-

ini neşir tarihi olarak tesbit etmiş bulunan 5434 sayılı Tekaüt 
Sandığı Kanununun; bu hakkı makable de teşmil edecek şekil
de tadil olunmasına ve uçucu astsubay pilotların uçuş zam ve 
tazminatlarının da; bu mey anda uçuş hizmet senesine göre ve 
emsali uçucu subaylara verilmekte olan miktara çıkarılmasını 
istemektedirler,

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi Şa- 
di îlter’in tahsil durumu ve muamele memurluğu nasıp tarihi, 
keza muamele memurlarının terfilerinin 1455 sayılı Kanuna gö
re; subayların asgari bekleme müddetinden bir sene fazla oldu
ğu belirtildikten sonra; uçucu astsubayların terfilerinin de 5802 
sayılı Kanuna tevfikan kıdemli başçavuşluğa kadar bekleme 
müddetlerini tamamladıkları tarihi takibeden 30 Ağustos gü
nünde yapılmakta olduğu, ancak bu rütbeden sonra; 40, 50 ve 
60 liraya olan terfilerinin bu aylık kademelerinin birer rütbe 
olmamasına binaen; mezkûr tarihle mukajryet kalınmaksızın 
yapılmakta olduğu; tadil ve ıslahı talep olunan kanunlar üze
rinde her hangi bir mütalâa ve teklifte bulunulamıyacağı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talepler hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 15 
nci maddesine göre; encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

1269 16 . I I . 1955
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15247/14240 Mehmet Diril.
T. C. Ziraat Banka
sı Tarım Kredi Ko

operatifleri kontrolörü.
tzmir.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. âdı, soyadı ve adresi

15278/14269 Nuri Ulucan. 
19932/18581 1876 So. No. 37 de.

Karşıyaka - İzmir.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
ne dair).

Tefsir talebi-

Müstedi : 1937 yılında erte mektep mezunu olarak girmiş 
bulunduğu Ziraat Bankasında hariçten imtihana girmek sure
tiyle sonradan lise mezunu dahi olduğunu ve bu münasebetle; 
bir üst dereceye yükseltilmesi için yaptığı müracaatın, mer’i 
barem kanunlarında böyle bir kayıt bulunmamasından dolaj  ̂
is’af edilmediğinden şikâyet ederek; Barem Kanununun ruhun
da mündemiç bulunan bu cihetin tefsiren tesbitini istemekte
dir.

İktisat ve Ticaret Vekaletinin cevabi yazısında : Ziraat 
Bankası Umum Müdürlüğünden alınan cevabi yazıya atfen :
1949 - 1950 yılında lise bitirme diploması olan müstedinin 3659 
sayılı Kanunun 5 nci maddesinin C bendi gereğince lise mezunu 
sıfatı ile alması icabeden 175 lirayı esasen 1 . IV . 1948 tari
hinde almış olduğu ve 1 . IV . 1951 tarihinde de 200 liraya ter
fi ettiği belirtilerek; bilâhara ikmal ettiği tahsili dolayısiyle 
başkaca her hangi bir hak ihraz edemiyeceği bildirimektedir.

Oereği düşünüldü : Tefsir teklifinde bulunmaya yetkili ol- 
mıyan encümenimizce talep hakkında, bu bakımdan yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1270 16. n . 1955

(Arzuhal hulâsası : Tekaüt maor 
şının 3 ncü sınıf maaşı üzerinden 
tahsis ve itası hakkında).

Müstedi: 5 nci smıf hesap memurluğundan itibaren geçen 
11 yıllık kıdem müddeti ve terfi sırasında bulunduğu, keza 
4296 sayıh Kanunun kesbi kanuniyet etmek üzere olduğu bir 
sırada ve Askerî Tem3riz Mahkemesinden; emekli olarak 3 
ncü sınıfa terfi hakkında karar istihsal etmiş bulunduğu da 
nazan itibara alınmaksızın; 4 ncü sınıf üzerinden yapılmış 
olan tekaütlük muamelesinin 3 ncü sınıf üzerinden düzeltil
mesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 14 Temmuz 
1942 tarihinde 60 yaşını doldurduğundan dolayı 8079 sayılı 
Kanuna göre tekaüde sevk edilmiş olan müstedinin vâki iddi- 
alarmm mesnetsiz olduğu ve hakkında uygulanan muamelenin 
iffiTiıııı hükümlerine uygun olduğu bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında bu bakımdan encümenimizce yapılacak bir muamele 
olinadığma karar verildi.

Karşu ĵNo. Karar tarihi

1271 16 . n  . 1955



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

15292/14283 A. Saim Küçüköğüt.
X V III. nci Kor. Öh;- 
ıııe Tb. Mütör Sb. 
Top. Kd. Üstğnı. 
Erzincan.

15711/14671 İsmail Serim.
Ast. Sb. Kd. Bş. 
Çvş. 7. Uçaksavar 
Top. A. 356. Tl). Kh. 
Bl.
Balıkesir.

(Arzuhal hulâsası : Nasıplarının 
(Inzeltihnesi hahktnda) .

Müstediler : Teğmenliğe ve Başgediklilikte olan nasıbla- 
nnın mevzuat hilâfına yanlış tesbit edilmek suretiyle mağdur 
olduklarından şikâyetle; Ordu Terfi Kanununa göre, tashih 
olunmasını istemektedirler.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Her iki müs- 
tedinin bidayeti nasp tarihleri *ve mütaakıp terfi durumları 
belirtildikten sonra; yapılan muamelelerde mevzuata aykın 
bir cihet olmadığı ve bu mevzuda açılmış olan idari dâvaların 
da Askerî Temyiz Mahkemesi tarafından reddedilmiş* bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara 
bağlanmış olduğu anlaşılan talepler hakkında, Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 54 ncü maddesi muvacehesinde encümenimiz- 
ce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1272 16 . II . 1955

15299/14290 Şaban özdemir.
Salim Bey Mah. 
nci So. No. 50. 
Dikili - tzmii*.

(Arzuhal hulâsası 
kında).

l§ isteği hak-

Müstedi : Dikili Orman Bölge Şefliğinin Kozak mmtakası 
bakım memurlarından iken, her veçhile vazifesini dürüst ve 
hüsnüsurette tedvir etmekte bulunduğu halde; haksız yere 
vazifesine nihayet verildiğinden şikâyet ederek; icabeden tah
kikatın ifası ile iadei memuriyet ettirilmesini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Kendi mmtakası dâ
hilinde yapılan nakliyatı kontrol etmemek, kaçak emval için 
noksan zabıt tutmak ve 40 ton kömürden 20 ton kömürün nak- 
liyesiz olarak nakline müsaade etmek suretiyle vazifesini sui
istimal etmiş bulunan mumaileyhin bu halleri dolayısiyle vazi
fesine nihayet verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1273 16. I I . 1955

15300/14291 M. Naci Yatıkkaya.
568. So. No. 42. 
İzmir.

(Arzuhal hulâsası : Tekaüt aida
tının (jeriverilynesi hakkmda).

Müstedi : 18 aydır verilmiyen müterakim tekaüt aidatının 
bir an önce tediyesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhe 
ait bu baptaki evrakın 25 Eylül 1952 gün ve 113682 sayıh yazı



Arzuhal Arzuhal sahibinin
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ile Tekaüt Sandığı Umum Müdürlüğüne gönderilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep ha-kkında. encümenimlzce tayini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1274 16. n . 1966

15336/14324 M. Lûtfi Uyar. 
16436/15349 Ayşekadın Külâh- 
3176/3169 toz Kalaycı Aralığı 

No. 3.
Edirne.

(Arzuhal hulâsası : Emekli maaşı 
bağlanması hakkında).

Müstedi: 1330 yılmdan beri görmekte olduğu ̂ polislik va
zifesinden, 1934 yılmda 50 yaşını doldurmuş olduğu için, 20 
küsur seneye baliğ olan müddeti hizmetinden; işgal zamanın
da yedi iktidarmda olmıyarak açıkta kaldığı 3 küsur aylık 
müddetin tenzili ile; bakiye 19 sene 9 ay 20 gün üzerinden ve 
700 lira ikramiye veriümek suretiyle tekaüde sevk edildiğinden 
şikâyet ve tazaUümü hal ederek, mağduriyetinin telâfisi esba
bının istikmal buyurulmasmı istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısmda : Tahdidi Sin Kanu
nuna tevfikan tekaüde çıkarılmış olan müstedi hakkmda tatbik 
olunan muamelede ga3rrikanuni bir cihet olmadığı ve bu mev
zuda açtığı idari dâvanm da 1938 tarih ve 37/1302 sayılı Ka
rarla reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetki|a kaza merciine ait olup bu mer- 
ciden de geçmiş bulunduğu anlaşılan talep hakkmda, encüme- 
nimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1276 16. n .  1955

15401/1433j  S. Sırrı öztemel. 
758/756 Cumhuriyet Mah.

Dikçakmâk So. No. 
13.
Peypazarı.

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik mu
amelesinin vazife malûlü olarak 
düzeltilmesine dair).

Müstedi: Astsubay olarak orduda vazife görmekte iken 
musap olduğu verem ve astım hastalıkları yüzünden 29 Şubat
1951 tarihinde âdi mâlûl olarak tekaüde sevk edilmiş bulundu
ğundan bahsile; mezkûr hastalıkları ordudaki hizmetleri sıra- 
smda almış olduğuna göre tekaütlük muamelesinin; vazife mâ- 
lûliyeti üzerinden tadil edilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısmda Müstedinin al
mış oîduğu raporlarm mâlûl&yet durumunun tesbiti için Emek
li Sondığma gönderilip buradan alman cevapta; mezkûr san
dık sağlık heyetince âdi mâlûl olarak kabul ve tesbit edilmiş 
bulunduğundan bu duruma göre; tekaüde sevk edilmiş olduğu.
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bu bakımdan vekâletçe yapılan bu tekaütlük muamelesinde 
mevzuata aylan bir cihet olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza mcrciine ait olan talep 
hakkında; bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1276 16 . I I . 1955

15472/14444 Hadi Av§ar.
Vakıflar tdaresi kâ
tip ve veznedarı. 
Mardin

(Arzuhal hulâsası : Jandarmada 
geçen hizmetinin mülki.hizmetler- 
de geçen müddeti hizmetine eklen
mesi hakkında).

Müstedi : Gedikli olarak jandarmada geçen hizmetlerinin 
mülki hizmetlerde geçen müddeti hizmetine ilâvesi suretiyle 
emekliliğinde nazan itibara alınmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : İlişik vesaike göre 
316 doğumlu olan müstedinin jandarmada geçen bu hizmetinin 
mükellef hizmet bulunması itibariyle sivil memuriyette geçen 
hizmetlerine eklenmesine kanunen imkân olmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında encümenimizce tâjâni muameleye mahal görülmediği
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1277 16 . I I . 1955

15522/14491 Mahmut Aktaş.
Nişantaşı Güzelbah- 
ee So. Yeniyol Çağ
layan Ap. No. 17. 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Temyiz Mah
kemesi i ncü Hukuk Dairesinde 
derdest bulunan dâvası için mü
zahereti adliye karan verilip hir 
avukat tutuhnası hakkında).

Müstedi : Şuuruna malik olmadığı bir sırada kendisine tan
zim ettirilmiş olan bir senedin iptali için açmış olduğu dâvanın 
halen Temyiz Mahkemesi 4 ncü Hukuk Dairesinde derdest bu
lunduğunu ve kendisini müdafaaya muktedir bulunmadığını be: 
lirterek, yeniden muayeneye sevkı ile hakkında verilecek mü- 
zahareti adliye kararına istinaden kendisine bir müdafi tutul
masını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr yazıya mer
but Cumhuriyet Başmüddeiumumiliği yazısına atfen; bahis ko
nusu dâva dosyasının Temyiz Mahkemesince karara bağlanarak 
mahalline iade olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin ayni mahiyette ve daha önce 
yapmış olduğu bir müracaat üzerine; selef encümence 5084 sayılı 
bir Karar verilmiş olmasına ve talebin tetkik ve karara bağlan-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
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mggının tamamen mahkemelere ait bir keyfiyet bulunmasına 
binaen; yeniden tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1278 16 . I I . 1955

15524/14493 T . Şevke t T üysüz .

K a s ım p a ş a  K u laksuc 

C ad . No. 140. 
İs ta n b u l.

(Arzuhal hulâsası : ladei memu
riyet talebine dair).

Müstedi : Devlet Denizyolları dış hatlar işletmesi Mersin 
Vapuru 3 ncü Kaptanı iken, 1 . VI . 1952 tarihinde Denizcilik 
Bankasının teşekkülü üzerine hiçbir sebep zikrine lüzum görül- 
meksizin ve 15 senelik hizmeti nazara alınmaksızın kadro hari
ci bırakılmış olduğundan şikâyet ederek; vazifesine iade olun
masını istemektedir.

Denizcilik' Bankası Türk Anonim Ortakhğı Umum Müdürlü
ğünün cevabi yazısında : Banka kadrosuna alınmadığı için 
31 . V . 1952 günü akşamından itibaren açıkta kalmış ve 5842 
sa}alı Kanunun geçici 6 ncı maddesi hükmüne tevfikan adına 
3150 lira tazminat tahakkuk ettirilen güverte zâbitlerinden müs
tedi Şevket Tüysüz’ün de; kanun ve ana sözleşme hükümleri ile 
banka yönetim kuruluna serbestçe bir kadro yapma hakkı ta
nınmış ve bu mevzuda bir muhtariyet bahşedilmiş bulunduğun
dan bu esaslara göre hazırlanan kadro dolayısiyle açıkta kal
mış olduğu belirtilerek; kadroya alınmamış olanların emeklilik 
ve tazminat muamelerinin bankanın karan dışında ve kanunu 
mahsus dairesinde 3nirütülen muamelelerden olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükmü muvacehesinde, 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1279 16.11.1955

16640/15525 M e hm e t G ü lşe n .

S a ra y  M ah . A h u r  

A r d ı  So. No. 19. 
K ü ta h y a .

(Arzuhal hulâsası : Tekaüt aylı
ğının bir an önce gönderilmesi 
hakkında).

Müstedi : Kütahya Vilâyet Matbaası Kâtip ve Mesul Mu- 
hassibi iken terfiinin temini maksadı ile 1962 bütçesine 40 
liralık bir kadro da konulduğu ve terfi ettirilmesi için müte
addit müracaatlarda da bulunduğu halde emekliye sevk olun
duğundan, keza ayhğınm da 3 aydır gönderilmediğinden şi
kâyet etmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1950 yılı tezkiye 
durumuna göre terfi ettirilemiyen müstedinin; vilâyet bütçe
sinde yapılan tasarruf dolayısiyle ve diğer memurlarla bir-
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

likte 5434 sayıh Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasına tev
fikan emekliye şevkleri kararlaştırılıp 1 . XI . 1952 tarihinden 
itibaren de kendisine 136 lira tekaüt maaşı bağlanmış bulundu
ğu ve yapılan muamelelerde her hangi bir kanunsuzluk olma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkmd3> 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1280 16 . n  . 1955

15531/14500 Raif Alp.
Tahrirat kâtibi. 
Akçaabat.

(Arzuhal hulâsası : 20 liralık kad
roya müsteniden müktesep hakkı 
olan 30 lira maaşı verilmediğin
den şikâyet).

Müstedi : Sürmene Tahrirat kâtipliği sırasında hakkında 
ittihaz olunan lüzumu muhakeme karan üzerine; vekâlet em
rine alınıp, beraetini mutaakıp; inhilâl etmiş bulunan 20 lira 
aylık kadrolu Akçaabat Tahrirat kâtibi refikliğine müktesep 
hakkı olan 30 lira ile tâ3rin edilmiş bulunluğu halde, muvafa
kati haricinde; tenzili sınıfla gönderildiği bu vazifede ilâve
ten; maaşının da 30 lira üzerinden verilmemekte bulunduğun
dan şikâyet etmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 30 liralık açık 
kadro bulunmaması hasebiyle 20 lira maaşlı Akçaabat Tahrirat 
kâtipliği refikliğine tâyin edilmiş bulunduğu anlaşılan müste- 
diye; 11 . VI . 1948 gün ve 1611 sayılı Büyük Millet Meclisi 
kararına göre halen bulunduğu 20 lirahk kadroda, ıpaaşının 
30 üzerinden verilmesine imkân görülemediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza medciine ait bulunan ta
lep hakkında, bu bakımdan encümenimizce tâjdni muamele
ye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1281 16 . n  . 1955

15537/14506 Ahmet Atalay. 
16254/15184 Rasat memuru.

Mehmet Gök eliyle. 
Elbistan.

(Arzuhal hulâsası : Başka bir mü
fettişe teftiş ettirilmek suretiyle 
meslekine iadesi hakkında).

Müstedi : Maraş Maarif Müdürlüğünce gönderilen ve mu- 
vaffakiyetsiliğine dair bulunan bir rapora istinaden; 5479 sa
yılı Kanuna tevfikan meslekten çıkarıldığından şikâyet ederek; 
hakikati hali ifade etmiyen bu rapora karşı serdettiği itiraz
larını belirtip, kurs belgeleri ve üstün muvaffakiyeti nazara 
alınmak ve vekâlet emirleri gereğince başka bir müfettişe tef-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
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tiş ettirilmek suretiyle meslekine iade edilmesini istemektedir, 
Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin; 6 yıllık 

staj devresi zarfında muvaffakiyet gösteremediği için 5479 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesine göre vazifesine nihayet verilmiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediği
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1282 16.11.1955

15541/14510 Esat Çolpan.
Belediye muhasibi. 
Araç.

(Arzuhal hulâsası : Eğitmenlikte 
geçen hizmetinin emekliliğine sa
yılması hakkında).

Müstedi : Eğitmenlikte geçen müddeti hizmetinin borçlan
dırılmak suretiyle emeklilik müddetine ilâve olunmasını iste
mektedir;

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Eğitmen kadrolannın, 
Vekiller Heyetinden alınmakta bulunması itibariyle muvakkat 
mahiyette olduğu belirtilerek; eğitmenlikte geçen hizmetlerden 
dolayı borçlandırılmanın kanunen mümkün bulunmadığı bildi- 
rilmekte^r.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri müvacehesiö- 
de, talep hakkında; tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1283 16 . I I . 1955

15549/145ig Osman Yaygır.
Mesudiye Mah. So.
15, No. 50.
Mersin.

(Arzuhal hulâsası : Haksız olarak 
işinden çıkarıldığından şikâyet).

Müstedi : 43 yıllık emektarı bulunduğu Mersin Belediye
sindeki zabıtai belediye memurluğundan Reisin gayrikanuni 
bir emri ile çıkarılmış bulunduğundan şikâyet ederek; huku
kunun korunmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müştekinin 11 Ey
lül 1340 tarihinden 31 Mayıs 1938 yıhna kadar belediye evrak 
mümey3âzliğinde istihdam edilmiş olduğu, 1939 jolında bu iş 
için tahsisat konulmadığından işine son verildiği, ancak İstik
lâl Mücadelesi sırasmda başka bir mahalle naklolan belediye 
evrakları arasında bir çoklarının kaybolmuş bulunması itiba
riyle bu hizmetlerine dair her hangi bir bilgiye tesadüf edil
mediği gibi; kendisinin belediyedeki son vazifesinden ayrıldığı 
1938 jolına kadar cari mevzuatta belediye memurları için her 
hangi bir emeklilik hakkı da tanınmamış bulunduğundan mu*
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maileyhin belediyeden bir hak istemesine ve almasına madde
ten imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ve 
müstedinin kaza mercine dahi müracaatta muhtariyetine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1284 16 . I I . 1955

15561/14529 Ömer Usdar Han. 
16951/15796 Beyoğlu Tarlabaşı 

Demirbaş So. No. 15. 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Emekli aylı
ğında yapılacak olan yükseltme
nin •tekaüt maaşına esas olan 70 
lira üzerinden yapılması hakkın
da).

Mlistedi : 5434 sayılı Kanunun geçici 45 nci maddesine göre 
tekaüt aylığına yapılması icabeden zammın bu aylık muhassasa- 
tı olan 70 lira üzerinden yapılması gerektiği halde; Maliye Ve
kâletince 60 lira üzerinden yapılmak istenildiğinden şikâyet et
mektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müktesep hakkı 60 
lira olan müstediye; gerçi 1683 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi
nin tadilinden evvelki 56 - 70 lira üzerinden emekli aylığı bağ
lanmış ise de mezkûr madde 4067 sa3alı Kanunla tadil edilmiş 
vs 51 - 60 lira maaşı asıllarına isabet eden emekli aylığı aynca 
tesbit edilmiş bulunduğu, bu itibarla, 70 lira maaş almamış ol
masına binaen 5434 sayılı Kanunun muvakkat 45 nci maddesi 
gereğince yapılacak yükseltme muamelesinde 70 lira maaşın 
esas tutulmasına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında bu bakımdan encümenimizce yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1285 16. I I . 1955

15587/14552 Fuat Uzkınay.
Genelkurmay Ordu 
Filim Teşkilâtında 
Stüdyo gurup âmiri. 
Tıldız - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Yevmiyeli hiz
metlerinin fiilî hizmet müddetine 
katılması hakkında).

Müstedi : 2 . VI . 1927 tarihinden 15 . VI . 1936 tarihine 
kadar geçen yevmiyeli hizmetlerinin; emsal durumda olanlar 
hakkında tatbik olunduğu gibi fiilî hizmet müddetine eklen
mesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 3656 sayılı 
Kanunun izahnamesinin, bâzı maddelerinin tavzihine mütaallik 
bulunan Maliye Vekâleti tamimine göre; yevmiyeli hizmetle
rin ancak derece intibakında nazan itibara alınıp fiilî hizmet-
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lere eklenmesinin kabil olmadı^ belirtildikten sonra müstedi 
tarafından bu mevzuda Askerî Temyiz Mahkemesi ve Devlet 
Şûrası nezdinde ikame olunan idari dâvaların da reddedilmiş 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan talep hakkında encümenimizce yapılacak bir mua< 
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1286 16. I I . 1955

15624/14587 Abdullah Ergene- 
kon.
DDY V. nci İşletme 
Çöltepe İstasyon 
Şefi 18358.
Malatya.

(Arzuhal hulâsası : 5 sene 8 aylık 
hizmetinin tekaütlük müddetine 
eklenmesi hakkında).

Müstedi : 1937 yılından 1943 yılına kadar Devlet Demir
yolları İdaresinde geçen sicilli ve ücretli hizmetlerinin borçlan
dırılmak suretiyle tekaütlük müddetine eklenmesi için ve müd
deti içerisinde yapmış olduğu müracaatın Tekaüt Sandığı 
Umum Müdürlüğünce nazan itibara alııunadığmdan şikâyet et
mektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Fiilî askerlik 
hizmetini mütaakıp, 1946 tarihinde tekrar Demiryolları İdare
sine kaydedilmiş bulunan müstedinin mülga tekaüt sandığın
dan mevduatını almış olduğu, hizmetlerinin borçlandırılmak 
suretiyle emeklilik hizmetine ilâvesi için yapmış olduğu müra
caata karşılık da Emekli Sandığı Ctenel Müdürlüğünden alman 
cevapta; bu hizmetlerin borçlanma hükümlerine tâbi olmadığı
nın ve 5434 sayılı Kanunun 102 nci maddesinde yazılı olan bir 
senelik müddet içerisinde faizi ile birlikte ve defaten ödenme
miş olduğu için isteğin yerine getirilemiyeceğinin bildirilmiş 
bulunduğu belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1287 16. n . 1955

15629/14592 Faik Kıbnslı. 
18444/17168 DDY 3, ncü İşletme 

kalem memuru 
11459 sicilli.
Kayseri.

(Arzuhal hulâsası : 2847 sayılı 
Kanunun yanlış tatbik edildiğin
den şikâyet).

Müstedi: 1936 senesinde 2847 sayılı Demiryollan Baremi Ka
nununa göre; 74 lira ücretli, 14 ncü derece 2 nci sınıf büro me
murluğuna intibak ettirilmiş bulunduğunu ve büro memurları 
için 13 ncü derece tesbit edilmiyerek 12 nci derece kabul edilmiş 
bulunduğu halde terfi müddetini ikmal ettiği vakit, mezkûr ka
nunun yanlış tatbik edilmesi neticesinde; 13 ncü derece
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olan 83 lira verilmesiyle hâsıl olan mağduriyetinin telâfisi içiu 
halen almakta olduğu 9 ncu derece maaşının 8 nci dereceye 
3âikseltilmesini ve maaş farklarının tediye olunmasını istemek
tedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : 2847 sayılı Ka
nunda, müstedinin iddia ettiği gibi 13 ncü dereceden 83 liranın 
faal personele verileceği ve büro memurlarının da 14 ncü dere
ceden doğrudan doğruya 12 nci derecedeki 97 lira sınıf 1 me
murluğa terfi ettirileceklerine dair bir hüküm mevcut bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1288 16 . II . 1955

15631/14594 Servet İz.
Beeldiye Veterin er
işleri Müdürü. 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsıtsı : Maaşlı kadro
da ücretli olarak geçen i sene iki 
ayhk müddetinin fiilî hizmet müd
detine eklenmesi hakkında).

Müstedi : 1939 yılında mer’i mevzuatın verdiği salâhiyete 
istinaden maaş karşılığı olan ücretle tâyin kıhndığı, İstanbul 
Belediyesi Karağaç Kurumlan Müdürlüğünde geçen 4 sene 2 
ayhk müddeti hizmetinin fiilî hizmet müddetine katılmasını 
istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Maaş mukabili üc
rette geçen müddetin maaşta geçmiş sayılamıyacağına dair 
olan; Maliye Vekâletinin 27 . II . 1951 tarihli yazısı örneği ile, 
müstedinin bu konu hakkında açmış olduğu idari dâvanın red
dini mutazammın bulunan Devlet Şûrası 5 nci dairesi karar 
örneğinin ilişik olarak takdim kıhndığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup bu mer- 
ciden de geçmiş bulunduğu anlaşılan talep hakkında; bu ba
kımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1289 16 . II . 1955

15681/14641 M. Celâl Erdem.
Orta Mah. Karaoğ- 
lan Cad. No. 38. 
Mustafakemalpaşa - 
Bursa.

(Arzuhal hulâsası : Tekaütlük ik
ramiyesinin hemen gönderilmesi 
hakkında).

Müstedi : 13. X . 1952 tarihli bir istida ile tekaüt ayhğı v€ 
ikramiyesinin Mustafakemalpaşa’daki adresine tediye ve buna 
müteferri muamelenin de keza burada tebliğini istemiş bulun
duğu halde; İstanbul adresine tebliğ edilerek muamelenin
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uzatılmış olduğundan dolayı 1 100 lira para tedariki için evi
ni ipotek etmek zorunda kaldığından ve tediyede gecikildiği 
takdirde de evinin satılacağından şikâyet ederek; derakap öden
mesi için emir verilmesini istemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Umum Müdürlüğü
nün cevabi yazısında: Sandık Yönetim Kurulunun 2 7 .X . 1952 
tarih ve 6309 sayılı kararı ile 1. X I . 1952 tarihinden itibaren 
kendisine 183 lira aylık ve 3 600 lira ikramiye ödenmesi ka
rarlaştırılan müstedinin tahsis evrakında; ikametgâh adresi 
İstanbul olarak bildirilmiş olduğundan, ikramiye de 20 . X  .
1952 tarihli ödeme emri ile İstanbul’a gönderildiği, bilâhara 
İstanbul’a gitmekten sarfınazar etmiş bulunması itibariyle Mus
tafakemalpaşa adresine yollanmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vâki işara göre talep hak
kında encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1290 16.11.1955

15684/14644 Lûtfi Erendor.
Adliye Vekâleti Ce
za İşleri Tl. Müdür
lüğü Şube 6 Müdü
rü.
Ankara.

(Arzuhal hulâsam : 100 liraya 
terfi eitirilemiycceğine mütedair 
Imlunan Ayırma Meclisi Umumi 
Heyetinin 17 . X  . 1952 gün ve 
İOS sayılı hararından şikâyet).

Müstedi : Arzuhal Encümeninin Umumi Heyetçe de tasvip 
buyurulan 23 . XII . 1950 gün ve 396 sayılı Karan mucibince; 
ayırma tetkikatına tâbi tutulmak suretiyle. Hâkimler Kanu
nundaki şartlara uygun olarak 30 . XI . 1949 tarihinde iki üst 
derece maaşı olan 90 liraya terfi etmiş olup; bu derecedeki iki 
yıllık terfi müddetini 30 . XI . 1951 tarihinde doldurduğu halde 
terfi edecekler listesine ithal olunmaması üzerine, yaptığı itiraz 
2 numaralı Ayırma Meclisince yerinde görülerek kabul olun
muş bulunmasına rağmen, bu baptaki kararın Ayırma Meclisi 
Umumi Heyettince; 2556 sayılı Hâkimler Kanununun muvakkat 
maddesinin 2 numaralı ve 3501 sayıh Kanunun muvakkat mad
desinin a bendine istinat olunmak suretiyle kaldırıldığından şi
kâyet ederek, zikrolunan mucip sebepleri ileri süren Umumi He
yetin kanun tatbikatında hataya düşmüş olduğunu zira; ahiren 
yürürlüğe girmiş bulunan 5457 .sajmlı Kanunun muvakkat mad
desiyle; gene aynı kanunla tadil olunan 56 ncı madde ile ko
nulan; 4598 sajnlı Kanun hükümlerine göre Bakanlıkça üst de
rece verilmiş olmasının; Hâkimler Kanunu hükmünce sınıf ve 
derece yükseltilmesi sayılamıyacağı hakkmdaki ana kaideye is
tisna olarak ve müktesep haklan teslimen; bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar 4598 sayılı Kanun uyarınca kadrosuz 
üst derece aylık almış olanlann; almakta bulunduklan aylığın



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

dengi olan yargıçlık ve savcılık derecelerinde sayılacağı kabul 
edilmiş olup; maddenin bu mutlak ve şâmil ifadesi ile; sorgu 
yargıçlarını da şümulü içerisine aldığı ve dolayısiyle 2556 sa
yılı Hâkimler Kanununun zikrolunan muvakkat maddesinin 
ikinci bendinin de tadil edildiği ve Ayırma Meclisi Umumi He
yeti kararında ikinci mucip sebep olarak zikrolunan 3501 sa
yılı Kanunun muvakkat maddesinin a bendinin de mevzu ile 
hiçbir alâkası bulunmadığı anlaşılacağından; kanun tatbiliatm- 
da yapılan bu hatanın ıslahını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adının; Aralık 1951 
sonuna kadar yükselme sürelerini bitirenler listesine geçirilme
miş olmasına itirazda bulunan müstedi hakkında; filhaldka
2 numaralı Ayırma Meclisince yapılan inceleme sonunda tezke
rede açıklandığı şekilde; Yüksek Meclisçe de tasvip buyurulan 
bahis mevzuu Arzuhal Encümeni kararı gereğince; 1 numaralı 
Ayırma Meclisincie durumu incelenen müstedinin, 70 lirayı
20 . XI . 1945 tarihinde almış olduğuna nazaran; incelenen si
cillerine göre, terfiine mâni hali de görülmemekle Kâkimler Ka
nununda yazılı ikişer yıllık terfii itibariyle 30 . X I . 1949 tari
hinde 90 liraya yükseltilmesi icabedeceği 10 . VII . 1951 tari
hinde kararlaştırılarak maaşının mezkûr tarihten 90 liraya 
yüKSBıtildiği ve farkı maaşlarının tediyesinin de keza 24.VII,
1951 tarihinde tensip kılınmış olduğu açıklandıktan sonraı 
Yargıçlar Kanununun 5457 sayılı Kanunla değişen muvakkat 
birinci maddesine göre; müstedi bu kanunun neşri tarihi olar 
22 . XII . 1949 tarihinden önce 80 lira maaşa istihkak kesbettj- 
ğini ve 30 . XI . 1949 tarihinden beri de 90 lira maaş almakta 
bulunduğundan bu maaşta yükselme süresini Aralık 1951 sonu
na kadar bitirmiş olduğu cihetle; Aralık 1951 listesine ithaline
22 . II . 1952 tarihinde karar verildiği.

Mezkûr kararı, Vekâletin itirazı üzerine inceliyen Ayırma 
Meclisi Umumi Heyetçe de; Hâkimler Kanununun muvakkat 
maddesinin iki numaralı bendinde; meslek mektebinden me
zun olup da bu kanunun meriyete girdiği tarihte 1452 sayılı 
Kanunun 11 nci ve daha altındaki derecelerden maaş alan 
müstantiklerden sorgu hâkimliklerine tâyin olunanların, ka
nunda gösetrilen usul ve şartlara göre yalnız sorgu hâkimliğin
de yükselebilecekleri ve yine bu kanunun 17 nci maddesine 
bağlı cetvelde 6 ncı dereceye kadar torfi etmeleri mümkün 
bulunduğuna göre; müstedinin bu durumu itibariyle Arzuhal 
Encümeninin bahis mevzuu kararı dairesinde 70 liralık kadro
da 4598 sayılı kanuna tevfikan ayırm.a tetkikatına tâbi tutul
mak suretiyle nihayet iki üst dereceye yükseltilebileceği ve 
kendisinin halen bu maaşı almakta bulunduğ-una göre; jnıkarda 
zikrolunan mevzuat muvacehesinde kendisine tahsisi mümkün 
bulunmıyan 80 liralık bir kadroyu işgal etmediği için 100 lira
ya terfi ettirilemiyeceği, 5457 sayılı Kanunun muvakkat bi
rinci maddesinde; meslek mektebi mezunu sorgu hâkimlerinin

—  28 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı vo adresi

sarahaten istisna edilmemiş bulunduğundan bahsile mezkûr 
madde hükmünün bunlara teşmili de cais olamıyacağından 
2556 sayılı Hâkimler Kanununun yürürlükte bulunan ve muah
har kanunlarla hiçbir tadil görmiyen ikinci maddesiyle,' 3501 
sayılı Kanunun geçici maddesinin a bendi karşısında 70 liralık 
kadrodan yukarı bir kadroya geçmeleri mümkün bulunmamak
la, müstedinin yükselme teklif listesine alınması doğru görülme
diğinden 2 Numaralı Ayırma Meclisince ittihaz olunan kararın 
kaldırılması 17 . X . 1952 tarihinde kararlaştırıldığı bildirilmiş
tir.

Bahis mevzuu 396 sayılı Amuhal Encümeni kararına, müş
teki ile birlikte muhatap ve durumu aynı olan Hikmet Murat- 
oğlu hakkında yapılan muameleden bilgi verilmesi için yazı
lan tezkereye karşı mezkûr Vekâletten alman cevabi ya.*!! ile 
de, ezcümle :

Mezkûr karar geregince; durumu 1 Numaralı Ayırma Mec
lisi tarafından incelenen Hiîcmet Muratoğlu’nun, 17 . X I I . 1945 
tarihinde 70 lirayı almış olduğuna göre; terfie mâni bir hali 
bulunmaması ve ikişer yıllık terfi müddetleri itibariyle;
17 . X I I . 1949 da maaşının 90 lira olması icabedeceği 11. V I I .
1951 tarihinde kararlaştırıldığından o tarihten maaşı bu dere
ceye yükseltildiği, ahiren yürürlüğe giren 6268 sayılı Kanunla 
sorgu hâkimlerinin dereceleri 90 - 100 liraya çıkarıldığından 
mümtazen terfie lâyık görülen mumaileyhin 18 . X I I . 1952 ta
rihinde 4598 sayılı Kanuna istinaden maaşının; 100 liraya 
30. I I I . 1954 tarihinde de yine aynı kanuna tevfikan 125 lira
ya çıkarıldığı ve bu baptaki Ayırma Meclisi kararlarının ilişik 
olarak takdim kılındığı belirtilmekte ve müstedinin; ahiren 
yürürlüğe giren 6268 sayılı Kanun muvacehesindeki terfi du
rumu hakînnda encümence tekrar istenilen malûmat üzerine de; 
mumaileyhin maaşının; 26 . I I I . 1954 tarihli bir kararla tahsis 
oluna 80 lirplık bir kadroya müsteniden 100 liraya yükseltil
diği, keza 18 . X I I . 1954 tarihinde kendisine tahsis olunan 90 
liralık bir kadro ile de hâkimliğin 4 ncü derecesine çıkarılmış 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilek yerine getirildiğine ve ilgili 
mevzuatta otomatik ve evvelce irca suretiyle, bir terfi sistemi 
de derpiş olunmamış bulunduğuna göre; vâki talep hakkında 
bu bakımlardan encümenimizce tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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1291 16. I I . 1955
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15701/14661 Muharrem Erbaş.
DDY Çavuşu. 
Samsun - Sivas hat
tında.
Artova.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : D. Demiryol
ları yol çavuşlannın tekaütlük 
haklarının ve bu mey anda gayri- 
müseccel hizmetlerinin tanınması
na dair).

Müstedi : Devlet Demiryolları yol çavuşlarının da 5434 sa
yılı kanunun şümulüne alınmak suretiyle tekaütlük haklarının 
tanınmasmı ve bu meyanda gayrimüseccel hizmetlerinin de te
kaütlük hizmetlerine eklenmesini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : 1 .1 .1950 tarihin
de yürürlüğe giren 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle; yol 
çavuşlarının Devlet Demiryolları İşçileri Tekaüt Sandığına 
dâhil edilmiş bulunduğu belirtildikten sonra; bu sandığa dâhil 
personelin başka yerlerde geçen hizmetleri ile gayrimüseccel 
hizmetlerinin hali hazır hizmetlerine ekleneceğine dair bir hü
küm mevcut olmadığına göre; talebin îs’afına imkân görüleme
diği; ancak bu mevzuda hazırlanan bir kanun lâyihasmın Yük
sek Meclise sunulmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında bu bakımdan encümenimizce yapıla
cak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1292 16. I I . 1955

15703/14663 Mustafa Gülüz.
Devlet Orman İşlet
mesi Müdürlüğünde 
mühendis muavini. 
Akdağmadeni.

(Arzuhal hulâsası : Maa.̂ lı, daimî 
kadroya geçirilmesi hakkında).

Müstedi : Orman mühendis muavini olup ilk tâyini yapıldı
ğı 1949 yılından beri muvakkat kadroda ve 175 lira ücretle ça
lışmakta ve dolayısiyle sair memurin haklarından müstefit ola
madığından bahsile; maaşlı ve daimî bir kadroya alınmasını 
istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Mecburi hizmete tâbi 
olan 227 mühendis muavini meyanında, kadrosuzluk dolayı- 
siyle 2919 sayılı Kanuna tevfikan 175 lira aylık ücretle ve bu 
ücretleri kadro tasarrufatmdan ödenmek üzere; vazifeye tâyin 
edilen müstedinin de kadro açıldıkça, kıdem sırasına ve sicil 
durumuna göre maaşh kadroya geçirilip hakliannm temin edi
leceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1293 16.11.1955
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15707/14667 Mersiye Kıvılcım.
Ihrahimağa 1. İlko
kul öğrefnıeni. 
Kadıköy - Istan bul.

15608/14658 Zeki Katalı.
İkbaliyc İlkokulu 
Başöğretmeni. 
Kadıköy - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Geciktirilen 
terfi müddetlerine ait maa§ fark- 
l a n n m  verilmesi ve bu müddetin 
(jelecck terfi süresinde nazarı iti- 
h a r a  ( i h n m u s ı  hakkında).

Müstediler : 3 yıllık kanuni terfi sürelerini ikmal edip ter- 
fie hak ihraz etmiş bulundukları halde; terfilerini mümkün 
kılacak olan kadroların geç verilmesi yüzünden terfilerinin an
cak 1 - 2 yıl sonra yapılmış olduğundan şikâyet ederek; bu ge
cikme müddetine tekabül eden maaş farklarının verilmesini, 
mümkün görülmediği takdirde bu müddetin gelecek terfi müd
detlerine eklenmesini istemektedirler.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Kadro tahsisi müm
kün olduğu tarihten itibaren terfi ettirilmiş olan müstedilerin 
bu terfilerinin; Büyük Mille' Meclisinin 837 sayıh Kararı ge
reğince evvelce teşmiline imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1294 16.11.1955

1'^773/14691 Yasin U}'ar.
DDY Deposunda 
makinist.
Derbesive - Mardin.

(Arzuhal hulâsası : Adına çıkarı
lan borcun terkini ve Cenup de- 
minjolundaki müddeti hizmetinin 
ickaütlüğüne sayılması hakkında)

Müstedi ; Cenup demiryollarından müdevver Devlet Demir
yolları memurlarından olup mezkûr devir dolayısiyle yapılan 
bir intibak dolayısiyle aldığı ücret indirilmiş olduğu gibi, o 
tarihe kadar fazla ödenen paraların da istirdadı cihetine gidil
mekte olduğundan bahsile, bu borcun terkinini ve Cenup de- 
miryollarmdaki müddeti hizmetinin de hali hazır müddeti hiz
metine ilâvesini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr farkın 
Büyük Millet Meclisinin 24 . I I I . 1950 gün ve 249 sayıh tefsir 
Kararma uyularak yapılmış olan ikinci bir intibaktan ileri 
gelmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak- 
kmda bu bakımdan encümenimizce yapılacak bir muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1295 16.11.1955



32 —

1 5 7 5 1 / 1 4 7 0 7

Arzuhal
No.

A h m e t  J v a r a k a y a . 
H ü s e y i n  P ı n a r  K a 
r a k o l u n d a  ( l ü m r ü k  
M u h a f a z a  ıııeriiurn 
434 7 N o .  lu. 
lOdirne.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Nakli memu
riyet talebi hakkında).

Mdstedi ; Şark hizmetini bitirmiş olmasına binaen; halen 
vazifeli bulunduğu hudut mıntakasında münasip bir bölgeye 
naklolunmasını istemektedir.

Gümrük ve inhisarlar Vekaletinin cevabi yazısında : Müs- 
tedinin, halen vazifeli bulunduğu bölgeye kendi arzusu ile ve 
yolluksuz olarak tâyin edilmiş olması bakımından Memurin 
Kanununun 44 ncü maddesi hükmü karşısında başka bir bölg-e- 
ye verilmesinin uygun görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : IVIahiyetine ve Vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1296 16 . I I . 1955

1 5 7 G f) / 1 4 7 2 1 10 T e m m u z  JVIah. 
İ h t i y a r  I l o y o t i .  
Z o n g u l d a k .

(Arzuhal hulâsası : Hcnclcrden 
heri tasarruflarında bulunan ara
zilerinin tapuya tescili hakkında).

Müstediler : Zonguldak’ın Ontemmuz mahallesi sakinleri
nin ; tarihten 50 - 60 yıl önce araziyi hâliyeden imar ve ihya 
etmiş ve üzerine ev yaptırmış oldukları yerlerin; hâzinece tef 
.̂ :ahüp olunarak bu yerler için kendileri ile kira mukavelesi ya
pılmak istenildiğinden şikâyetle; mezkûr yerlerin Medeni Ka
nun hükümJerine tevfikan namlarına tescilini istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Havzai fahnıiye dâ
hilinde olup, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan mez
kûr yerler üzerinde muhtelif tarihlerde izinsiz olarak yapılmış 
olan bu inşaatın İşletme İdaresinin vâki talebi üzerine kal’i için 
açılan dâvaların mahkemece bedelleri ödenmek suretiyle hazi
ne tarafından alınması şeklinde karara bağlanmış olduğu ve 
malî imkânsızlık dolajasiyle kâffesinin satın alınması mümkün 
görülmediği gibi halen hükümleri meri 1326 sayılı Devlet Şû
rası karan muvacshesinde bunların başkalarına devir ve tem
likine de imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Daha önce aynı meal ve mahiyette ya
pılmış olan bir müracaat üzerine; selef komisyon tarafından
10 . V I . 1948 gün ve 1321 sayılı ve «Yargı merciinden sudur 
eden ve infazı zaruri bulunan kararlar aleyhine beyanı müta-ı 
lâa ve karar ittihazı komisyonumuzun vazife ve salâhiyeti ha
ricinde bulunmasına binaen bir işlem yapılmasına mahal olma
dığı» hakkında b-r karar verilmiş bulucması bakımından talep



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

hakkında yeniden tâyini muameleye mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1297 16 . I I . 1955

15773/14728 Tlalit Üncy.
Çotinkaya arası İliç 
İstasyon Şofi. 
Erzincan.

(Arzuhal hulâsası : 12 nci dere
ce 7u a a ş  farklarınm verilmesi ve 
J1 nci dereceye terfi ettirilmesi 
hakkında) .

Müstedi : 4690 sa3nlı Kanunun F fıkrasına göre; 24 . V III . 
1948 tarihinde sınıf 3 istasyon şefliği olan 12 nci dereceye ter
fi ettirilmiş bulunduğu halde; bu derece maaşının 1. I I I . 1950 
tarihinde verilmiş olduğundan bahsile; farkı maaşlarının öden
mesini ve 3 yılhk terfi müddetini doldurmuş bulunması itibariy
le de 11 nci dereceye terfi ettirilmesini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : 4620 sayılı Ka
nuna uyularak yapılan intibakta 13 ncü derece hareket memur
luğuna terfi ettirilen müstedinin, bilâhare Divanı Muhasebat
la. yapılan muhabere sonunda 67 liraya yapılan bu intibak ip
tal olunup, 12 nci derece olarak düzeltildiği ve bunu mütaakıp 
Dilekçe Komisyonunun 181, 1104, 1981 ve 2885 sayılı kararlan 
ile 60 - 61 liradan 67 liraya yapılan intibak muamelelerinin doğ
ru olduğu ve mezkûr kanunun geçici 1 nci maddesi gereğince 
de bu intibakın terfi sayılacağı bildirmesi üzerine; ilrinci defa 
yapılmış olan mezkûr intibak da iptal olunup mumaileyhin 12 
nci dereceye olan son terfiinin 31. V III. 1950 tarihinde yapıl
dığı bildirilmektedir.

Gsreği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1298 16 . I I . 1955

15804/U758 Ethom Baylar.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Genel Kâtibi. 
Buldan.

(Arzuhal hulâsası : Emekli ir̂ an- 
di'jı ile ilgilendirilmesi hakkında).

Müstedi : Emekli Sandığı Kanununa göre, yapılacak borç
landırma ile birlikte 27 sene 4 aylık bir fiili hizmeti mesbuk 
bulunduğu halde; halen bulunduğu ticaret odası genel kâ
tipliğinin 5590 sayılı Kanunla Emekli Sandığı Kanunu şümu
lü dışarısında bırakılmış olması itibariyle, mağdur bir vaziyete 
düştüğünü belirterek; ya, 5434 sayılı Kanuna tevfikan emek
liye şevkini veyahut hali hazır memuriyetmin Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilmesini istemektedir, 

îktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısınla : 1 . V I.



Arruhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

1950 tarihinde; 5434 sayılı Kanunun geçici 31 nci maddesinin 
a fıkrasına göre; tekaüde şevkini istemiş bulunan müstediye; 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki müddeti hizmeti 20 
jnidan noksan bulunması hasebiyle emekliye şevkinin mümkün 
olmadığı bildirilmesi üzerine, mumaileyh 5590 sayılı Kanuna 
intibak edemediğinden 18 sene 6 aylık mesbuk Devlet hizme
tine 9 küsur senelik ücretli müddetinin de bu kanun hüküm
lerine göre borçlandırılmak suretiyle ilâvesi suretiyle hizmet 
müddeti mecmuu 27 seneyi aşmış olacağından, tekrar tekaüt
lüğünü istemiş ise de yaş ve müddeti hizmeti bakımından bu
nun mümkün olamıyacağının kendisine bir defa daha tebliğ 
edilmiş bulunduğu, kendisine emekli aylığı bağlanmasına da 
imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri karşısında 
talep hakkında; encümenimizce yapılacak bir muamele olma
dığına ve müstedinin kanuni bir hakkının muhtel kılındığın
da musir bulunduğu takdirde; bu hususun tetkiJîiyle va. îfeli 
kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1299 16 . II . 1955

15828/14778 Bahriye öktc-ın.
Kadıköy İkbaliye 
İlkokulu öğıvtmeııi. 
İstanbul.

15830 14780

15809/14762
17541/16335

15738/14606

15713/14673

1. Hakkı llakkul. 
Kadıköy Osın;ın^azi 
llkoîtuhı Başö^>'i('t- 
ıneni.
İstanbul.

Mustafa özfoykun. 
Muhsinzeyııep pansi
yonlu ilkokul öğret
meni.
Kartal - Küeükyalı. 
İstanbul.

Faik Üstün.
I. İlkokul Başö^rel- 
meni.
Eyüp - İstanbul.

Refika Kafalı. 
Ibrahimağa 1. îlko- 
kul öğretmeni. 
Kadıköy - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Tcrfilcrindf 
vâki fiecihmenin mi'ıtaalnp terfiU- 
rinde nazarı itibara almması ve 
farkı maaslannm ödenmesi hak
kında) .

Müstediler : 3 yıllık kanuni terfi müddetlerini doldurup 
terfie hak ihraz ettikleri halde; terfilerinin kadrosuzluk sebe
biyle ancak 1 - 2 yıl sonra yapılabildiğinden bahsile; mağdu
riyetlerinin telâfisi için Yüksek Meclisçe İstanbul îlk Öğretim 
müfettişlerinden İsmail Hakkı Ermen hakkında müttehaz ka
rar gereğince bu müddete ait fark maaşlarının itasını, keza bu 
müddetin mütaakıp terfi ve kıdem sürelerinde nazarı itibara 
alınmasını istemektedirler.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında ; 837 sayılı Meclis Ka
rarma ve barem mevzuatına göre taleplerin is’afma imkân gö
rülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifini mutazammın 
bulunan talepler hakkında; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 
nci maddesine göre encümenimizce, bu sıfatla yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

1300 16 . I I . 1955



=“>H7î) / 148L>() Molıınet Seri taş.
Vcldc'ğirnu'iıi U / u ı ı-  
hîil’ı/, S o . N(». 
K;ı<Iıkr)v - ts1;i)ihul.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adrosi

35 —

J îiıeünıen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Millî Mücade
lede (icçen hizmetinin lekaittiüh 
m ü d define eki enmcsi hakkında ).

Müstedi : Yaş haddinden dolayı; Demiryolları İdaresindeki 
va;iifesinden, ikramiye dahi verilmeksizin tekaüde sevk edildi
ğini belirterek; istidasına merbut vesaikle de müeyyit bulundu
ğu üzere Mücadelei Milliyede geçen hizmetleri göz önünde bu
lundurularak bir miktar ikramiye verilmesini ve tekaüt maaşı
nın artırılmasını istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında ; 1946 senesinde 
emekliye sevk edilen ve maaşlı devlet hizmetinde bulunmamış 
olan müstedinin mezkûr hizmetinin; 1 . I . 1950 tarihinden iti
baren yürürlüğe girmiş olan 5434 sayılı Kanuna göre tekaütlük 
müddetine eklenmesine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ve müs
tedinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1301 16.11.1955

•5951/14395 ^Muharrem K r o a k ır .
C a m i  JVIah. Çctlcıı-  
bik So. Ç ı k n ıa z  a r a 
lık.
Iii}»n(iic - !>a!ıkcsif.

(Arzuhal hulâsası : Tekaüllük ik
ramiyesinin veril m ediğinden sikâ- 
net).

Müstedi ; İnhisarlar İdaresi odacılığında ve gardiyanlıkta 
geçen fiilî hizmet müddeti 30 yıl 9 aya baliğ olduğu halde; bu 
müddet noksan hesaplanıp ikramiyeden mahrum edilmek sure
tiyle yaş haddinden dolayı tekaüde sevk olunduğundan şikâyet 
etmekte ve bu müddeti hizmetinin bir kere daha incelenmesini 
ve yaş haddine tâbi tutulacağına dair kendisine yapılması icab- 
cden tebligatı yapmıyan alâkalı memurun tecziyesini istemek
tedir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Mülga 
Reji Şirketinden devren İnhisarlar İdaresine intisabetmiş bulu
nan müstedinin adı geçen şirketteki hizmetinden ancak 10 yılı 
için borçlandırılıp mezkûr müddet ile birlikte; emekliliğe tâbi 
hizmet müddetinin 28 sene 1 ay 29 güne baliğ olduğu, bu itibar
la müddet hizmetinin tesbitinde bir yanlışlık olmadığı ve bu du
rumuna göre; 5434 sayılı Kanunun 40 ncı maddesine tevfikan 
emekliye sevk edilen mumaileyhe yaş haddinin yaklaşmış bu
lunması itibariyle tebligat yapılmasını âmir olan bir kanun hük
mü de mevcut bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında
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tâyini muameleye mahal görülmediğine ve müstedinin kaza mer
ciine dahi müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1302 16 . I I . 1955

159G0/14904 Mehmet Ilakgüder.
Gümrük Muhafaza 
T. Tb. Muamele me
muru 4481.
C i z r e .

(Arzuhal hulâsası : Maaş deı-ece-
H İ n i n  30 l i r a y a  y ü k s e l t i l m e s i  h a k 

k ı n d a ) .

Müstedi : Orduda istihkâm başçavuşu iken almakta olduğu 
30 lira maaş kendisi için bir hakkı müktesep teşkil ettiği halde 
ve sicilinin de müspet olmasına rağmen; hali hazır memuriye
tinde bu maaş derecesine yükseltilmediğinden şikâyet etmekte
dir.

Gümrük ve inhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : 3779 
sayılı Kanunun yürürlükte bulunduğu sırada; rütbe maaşı 20 
lira iken 2 . II . 1944 tarihinde gedikli başçavuşluktan terhis 
olunan müstedinin terhisinden sonra yürürlüğe giren 5619 sayı
lı Kanunla sivil memuriyet kabul ettikten sonra meriyete giren 
5802 sayılı Astsubay  ̂Kanunu ile ilgilendirilip 30 liralık başça
vuş maaşının sivil memuriyet de müktesep hak olarak kendisi
ne verilmesine imkân görülemediği, gümrük muhafaza teşldlâ- 
tmda halen almakta bulunduğu 15 lira maaşlı sivil muamele me
murluğuna yolluksuz olarak tâyini, kendi taahhüt senedine 
müsteniden yapılmış olduğu; her ne kadar 20 liraya tâyini yapı
labilirse de Askerî Mahkemece verilen ceman 9 ay 29 günlük 
bir mahkûmiyeti bulunması ve 4598 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desindeki şartları da haiz olmaması itibariyle terfi ettirilmeme
sinde bir gayrikanunilik olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ve müs
tedinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1303 16 . I I . 1955

15971/14914 Osman Zeki Kara
deniz.
Mülga şoriye ve ad- 
lİ3̂ e mahkemesi eski 
başkâtibi.
Rize.

(A rzu h a l  hulâsası ; Ser'iıje mah- 
kem eshulr g eçen  aidalh  h izm eti
nin 217() süj/dı rr A f f u ı a  3IütanJ- 
lık nhnı kanıma uyvjarak  kabul  
ve eVıieklUiJ: hakl. ımn ianınınasımı 
dair).

Müstedi ; Şapka Kanununa muhalefetten dolayı mahl^m 
olduğu 10 yıllık mahkûmiyeti vâki müracaatı üzerine; bilcümle 
hukuki neticeleri ile birlikte 2176 sayılı Kanunla af edilmişi 
bulunduğu halde, 32 seneyi bulan memuriyet müddeti hizme-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No, adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

tine rağmen şer’iye mahkemesinde geçen aidatlı hizmeti nazarı 
itibara ahnmadığından tekaüt aylığı bağlanmadığını beyanla, 
mezkûr kanunun dairei şümulünün tesbiti ve tekaütlüğünün 
icrasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 24 . XI . 1951 gün 
ve 5122 sayıh yazı ile de arz olunduğu üzere; mumaileyhin 
fiilî hizmeti 25 yıldan az bulunması ve halen 65 yaşını doldur
mamış olması hasebiyle maaş bağlanması veya ikramiye veril
mesine kanuni imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin, daha önce, ayni meal ve
mahiyette vâki müracaatı üzerine; selef encümen tarafından 
1938 tarih ve 1G73 sayılı bir kar arverilmiş olmasına binaen; 
talep hakkında tekrar tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1304 16 . II . 1955

15972/14915 Şuayip Utkun.
Yol çavuşu Nâzını 
Samsun yanında. 
Suçatı.

^5988/14931 Niyazi Tiryakioğlu.
13. Demiryolları so- 
sorumlu saymanı. 
Adapazarı.

(Arzuhal hulâsası : ladei memu
riyet ettirilmesi hakkında).

Müstedi : Şubat 1952 ayında 2 gün işine gelmediği için, 
Devlet Demiryollan Memurin Talimatnamesi hilâfına kaydının 
terkin edilmiş bulunduğundan şikâyet ederek; iadei memuriyet 
ettirilmesini ve açıkta kaldığı 6 ayhk müddete ait farkı maaş
larının tediyesini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Tezkerede yazıh 
hal ve hareketleri dolayısiyle bidayeten vazife tenzili cezasiyle 
tecziye edilmiş bulunan müstedinin bilâhara vazifesine devam
sızlığı sebebiyle İdare Memurin Talimatnamesinin mükerrer 
9/15 ve 19 ncu maddeleri gereğince 30 . IV . 1952 tarihinde 
kaydının kapatılmasına karar verilmiş ve bu kararın Vekâlet 
İnzibat Komisyonunca da uygun görülmüş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1305 16 . II . 1955

(Arzuhal hulâsası : Divanı Muha
sebatça kendisine zimmet çtkarı- 
lan 576 lira 32 kuruşun terkini 
halikında).

Müstedi : Devlet Demiryolları ve Limanlan îşletm.e Genel 
Müdürlüğü Malatya Mesul Muhasibi iken Vekâlet makamının 
tensibi ile; terfi ettirildiği 1/6 derece ile eski derecesi elan 2/6
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Amıhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

arasındaki fark tutarı 941 küsur lira 4620 syılı Kanunun 3 ncü 
maddesine tevfikan kendisine ödenmiş bulunduğu halde, bilâ- 
hara Maliye Vekâletince uyĝ un görülmiyerek adına zimmet 
kaydedilip aylıklarından tahsile geçilmiş olması üzerine; bu 
meblâğdan 368 lira 55 kuruşun; İdarenin aleyhine açmış olduğu 
dâva zımnında ve yapılan istirdadın haksızlığına binaen, Sivas 
Sulh Hukuk Mahkemesince terkini kararlaştırıldığını

Mütebaki miktarın (576 küsur liranın da) Divanı Muha
sebatın 977 ve 1098 sayılı ilâmlariyle adına zimmet çıkarıldığını 
belirtecek; bu ilâmlar arasındaki mübayenet giderilmek sure
tiyle her ay kendisinden kesilmekte olan mezkûr 576. liıanın 
terkini için' gereken muamelenin yapılmasını istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : 1945 - 1940 yıl
ları idare he?abatının tetkiki dolayısiyle; Divanı Muhasebatça 
hükme bağlanıp katileşmiş bulunan Ilâmata istinadeden 576 
küsur liralık mezkûr zimmet hesabının müstediden tahsil edil
mekte bulunuldr^u, ilâma istinadetm^yc-n 335 küsur liranın, ba
his mevzuu mahkcTn.v':' ilâmına iTynlar?k terkin olunduğu anla
şıldıktan sonra; Teşkilâtı Esasiye Kanımıınun 100 ncu madde
sine istinaden icrayı kaza etmekte olan Divanı Muhasebatça 
müttehaz; muhakeme safah^ıtından geçmek suretiyle katileşmiş 
olan kararlar muvacehesinde talebin yerinde görülmediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Divanı Muhasebatın Hesap Mahkemesi 
sıfatiyle rüyet edip karara bağladığı zamanı idare hesaplarına 
mütaallik ilâmatın da kaza mercilerinden sâdır olan sair ilâm
lar gibi lâzimülinfaz bir mahiyette bulunmalarına binaen; ta
lep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1306 16 . I I . 1955

16004/14947 Ata Tovay.
Mesudiye Mah. Çan
kaya Cad. No. 79/1. 
Avdın.

{Arzuhal hulâfiaaı : Emekli San
dığı Kanununun 39 ncu maddesi
nin B fdo'amıa tevfikan yapüan 
tekaütJill' muamelelerinde itiraz 
hakkı tanınmasına dair).

Müstedi : Ağrı Cezaevi Müdürü iken, müspet sicillerine 
rağmen; keyfî olarak emekliye sevk edilmiş bulunduğundan ve 
bu haksız muameleye karşı her hangi bir itiraz hakkı da mev
cut olmadığından bu muamelenin istinadetmekte bulunduğu 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasının itiraz hak
kını tanıyacak bir şekilde tadilini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin; 1307 do
ğumlu olup 30 hizmet senesini doldurmuş olduğu için 5434 sa
yılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasına göre emekliye sevk 
edilmiş olduğu bildirilmektedir.



Arzuiıal Arzuhal sahibinin
N ü . adı, soyadı ve adresi

1^)010/141)58 nafiz(> riikıııcl Toy.-
(•aııiı.
Kiif;üki)cizai' IsIck 
So. N ü .  12.
İstanbul .

'^>147/15080 :\!alınmt Va v u .
T a k ı m  4231 (;avuşn 
1 8 78 7 .
Artovîi.
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Encümen karan ve ne sebepten veıildiğı

Gereği düşünüldü : Bir kanun teklifini mutazammm bulu
nan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci mad
desine göre; encümenimizce bu sıfatla yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1307 16 . I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Murisinden 
intikal eden mübadil hah'lanın ve- 
rilmedi('ji)id('n şikâjfet).

Müstedi : Nüfus tezkeresinde adının Hafize Hikmet ola
rak kayıtlı bulunması, iskân kaydında ise sadece Hikmet ola
rak yazılmış olması bakımından murisinden kendisine intikal 
etme.si icabeden mübadil hissesinin (gayrimenkullerin) hâlâ 
verilmemiş okluğundan şikâyet etmektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Bekiroğlu ölü Mus-- 
tafa’nın Vödin’de bırakmış olduğu gayrimenkullere kızı Fatma'
nın da hissedar bulunmasına rağmen; bu mallar üzerinde İs
tanbul’da mübadele yoliyle yapılan teffiz muamelesinin yalnız 
oğlu Haşan ile kızı Ayşe’ye inhisar ettirilerek; müstedinin an- 

Fatma’ya izafetle bundan mahrum bırakıldığı ve kendisinin 
daha önce Meclise yapmi‘5 olduğu müracaat üzerine de keyfi
yetin 10 . X . 1951 tarihli bir yazı ile komisyon reisliğine arz 
edilmiş olduğu belirtilerek; 4796 sayılı Tasfiye Kanununun sa
rih hükümleri muvacehesinde her hangi bir muamele yapılması
na imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin daha önce; aynı mahiyette 
yapmış olduğu bir müracaatı; selef encümen tarafından 29 . IV .
1952 gün ve 3831 sayılı bir Karara bağlanmış bulunduğundan, 
talebin yeniden tetkikine mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1308 16. I I . 1955

(Arzuhid hulâsası : Devlet Demir- 
liollan yol ntvuşlanna tekaütlük 
ludıki tanınmasına dair).

Müstedi : Emekli Sandığı ile alâkaları kesilmiş bulunan 
Devlet Demiryolları yol çavuşlarının; kendilerinin emrinde bu
lunanlar (yol ve geçit bekçilerine dahi) tekaütlük hakkı tanın
mış olmasına rağmen bu haktan mahrum bırakılmalarından şi
kâyet etmektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Yol çavuşlarının 
5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle bu kanun şümulü dışa
rısında bırakılarak, bu idare işçileri Emekli Sandığına dâhil 
edildikleri ve bu bakımdan emekli haklarının zail olacağı ze-
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habına kapılarak müracaatta bulunan dilekçi ve emsallerinin 
bu müracaatları üzarine; yapılan temas neticesinde; yol çavuş
larının durumlarının da göz önünde bulundurulmak suretiyle 
hazırlanmi5 olan kanun lâyihasının Maliye Vekâletine gönderil
miş olduğanun anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında; Teşkilât Esasiye Kanununun 15 
nci maddesi muvacehesinde encümenimizce bu sıfatla yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1309 16 . I I . 1955

16372/15204 I Tasan Tahsin Ak
man.
Vah Boyu Kayalar 
No. î)4.
Bebek - tstanl)ul.

(Arzuhal hulâsam : Kmeh'li a\jlı- 
f/ınnı ıslahı hahhın'la).

Müstedi : 40 liradaki terfi müddetini bitirmiş olduğu halde 
üst dereceye terfi ettirilmeden tekaüde sevk edilmiş bulundu
ğundan şikâyet ederek; nahak yere verilmemiş elan terfi maa
şına göre tekaüt aylığınm tadilini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Filhakika müs- 
tedinin; 40 liradaki terfi müddetini 3 1 .1 .1950 tarihinde dol
durmuş olduğu, ancak; müspet sicil alamadığı için terfi ettirile
memiş bulunduğu belirtildikten sonra; yine sicil durumuna 
göre hizmetinden lâyıkı veçhile istifade olunamıyacağına ka
naat getirilerek; 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B 
fıkrasına tevfikan tekaüde sevk edildiği, Devlet Şûrasına aç
mış olduğu dâvanın da keza reddedilmiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olduğu anlaşılan talep rakkmda; bu bakımdan encü
menimizce yapılacak bir muamele olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1310 16.11.1955

16625/15513 Agâh Bayraktar.
Malansa köyünde. 
Bavburt.

(Arzuhal hulâsası : Yakup K ur
şun ve hardcşUri aleyhinde hir ih
bar).

Müstedi : Harikzede sıfatiyle ve iskân yoliyle kendilerine 
gayrimenkul verilmiş olan Bayburt’un Malansa köyünde İsma
il Kurşunoğlu Yakup ve kardeşlerinin, keza diğer aile efradı
nın; Of kazasının uğradığı felâket sırasında Bayburt’ta bulun
muş olmalarına rağmen, bu haksız iktisaplarının ref’ini arz ve 
ihbar etmelrtedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan inceleme so
nunda; adı geçenler namına yapılan temlik muamelesinin ref’
ini icabettirir kanuni bir sebep bulunmadığı anlaşılarak; key-
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fiyetin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletj tarafından Gümü- 
şane Valiliği vasıtasiyle müstediye tebliğ ettirilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1311 IG . I I . 1955

^0644/15529 Rasim Seskir.
Yolî^eçcn köyünde. 
Adana.

16662/15547 Aziz Karaibrahim. 
Bulancak.

(Arzuhal hulâsası : 5li 19 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesinin tef
siri hakkında).

Müstedi : 5619 sayılı Kanunun muvakkat 3 ncü maddesine 
göre; üstçavuşlukta geçen bir sendik fazla müddetinin başça
vuşluğa yükselme müddetine eklenmesi ve buna göre 30 Hazi
ran 1952 de terfi ettirilmesi icabettiği halde; hiçbir kanuni 
mesnede dayanılmaksızın bu hakkmm tanmmamış bulunması 
yüzünden yaş haddino girip 14 Temmuz 1952 de 19 sene 4 ay
lık bir hizmeti kabul olunmak suretiyle; tekaüde sevk edilmiş 
bulunduğundan şikâyet ve tazallümü haH ederek; mezkûr mad- 
dei kanuniyenin durumuna tatbiki bakımından bu kanunun 12 
nci maddesinin kıyas yoliyle tefsirini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısmda : 14 Temmuz 1952 
tarihinde; 5434 sayılı Jianunun 39 ncu maddesinin 2 nci fıkra- 
sma göre yaş haddinden tekaüde çıkarılmış olan müstedinin 
terfi müddetini 3 yıla indiren 5619 sayıh Kanunun makable 
teşmili suretiyle terfiinde bu müddetten istifade ettirilmesine 
imkân bulunmadığı ve bu mevzuda Askerî Temyiz Mahkemesin
de açmış olduğu idari dâvanm da reddedilmiş buHunduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup Aslçerî 
Temyiz Mahkemesince dahi karara bağlanmış olduğu anlaşılan 
talep hakkmda, bu bakımdan encümenimizce yapılacak bir mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1312 16 . I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : DâvavekiU 
Fehmi Aktan’ın meslekten ihracı 
hakkında).

Müstedi : Bulancak’ta dâvavekilliği yapmakta olan Fehmi 
Aktan hakkında; müvekkillerinden haksız olarak para aldığın
dan, keza nzalan hilâfma mühürlerini kullanmaktan ve no
terliği zamanmda zimmetine para geçirdiğinden dolayı yüksek 
dereceli hâkimlikçe müttehaz ve baro disiplin kurulunca da
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tasdik edilmiş bulunan meslekten ihraç kararına karşı muma
ileyhin Yüksek Meclise yaptığı müracaat üzerine; Arzuhal En
cümenince Avukatlık Kanununa göre kati olan bu kararın kal
dırılmasındaki isabetsizlikten bahsile; ahiren dolandırıcılıktan 
dahi mahkûm edilmiş olup meslek vekarına sahip olmadığı ya
pılan mütevali şikâyetlerle de müeyyit bulunan mumaileyh hak- 
kındaki bu kararın kaldırılarak adı geçenin durumunun hali 
sabıka ircamı istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1942 yılında, filhaki
ka bu şikâyetlerin incelenerek adı geçen dâva vekilinin meslek
ten ihracına karar verilmiş olduğu, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine yaptığı müracaat üzerine filhakika. Arzuhal Encümeni
nin 8.1.1944 gün ve 1516 sayılı Kararı ile işten meni kararının 
kaldırılmış olduğu, keza dolandırıcılığı hakkındaki şikâyet üze
rine de cezai ve inzibati muameleye tevessül olunup Avukatlık 
Kanununun 49 ncu maddesine göre; cezai bakımdan takibatı 
mucip bir hal görülmiyereklinzibati bikımdan yüksek dereceli 
hâkimlik tarafından 100 lira para cezasına mahkûm edilmiş bu
lunduğu belirtildikten sonra; aynı hadistiler yüksek komisyon
ca incelenerek 1516 sayılı kesin bir karara bağlanmış bulundu
ğuna göre, idareten yapılacak bir muamele olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddesi 
muvacehesinde vâki talep hakkında yeniden tâyini muameleye 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

E n cü m e n  karar ı  ve ne sebepten  v er i ld iğ i

1313 16 . I I .1955

H)8r>.V 15723 M .  F a z ı l  E r t u K r u l  
O s m a n e li  (^ski y; ı  

f^ıçlarından.
Biloeik .

(Arzuhal hulâsası : İkramiye al
mak surctij/Ic tekaüde sevk edil
miş bnhınan mütekait hâkimlerin 
de j/eni Tekaüt Saudiğı Kanumm- 
dan faı/d(d(ntdırdmala)'i hakkın
da).

Müstedi : Hâkim iken 1942 yılında; mâlûliyetine binaen 
1683 sayılı Kanuna göre 2 520 lira almak suretiyle tekaüde 
sevk edilmiş bulunduğunu belirterek, derdesti tetkik bulu
nan yeni emeklilik kanunu ile bu durumda olan mütekait 
hâkimlere de aylık bağlanması esbabının temin buyurulmasmı 
istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Emekli Sandığı Ka
nununa bir madde eklenmesini mutazammın bulunan talep 
hakkında vekâletçe yapılacak bir muamele olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun



Arzıılıa] Arzuhal sahibinin
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15 nci maddesi muvacehesinde; encümenimizce bu sıfatla yapı
lacak bir muamele olmadığına kaarar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 43 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1314 16 . n  . 1966

S a li m  l)in(*el.
S ı t m a  S a va ş 
l 'a l)ip liğ i  m(‘ i'k('/. 
sağlık moımi!-u. 
S i i - v a n .

{Arzuhal hulâsası : Terfiine mü- 
taalHk emrin bir an önce tebliği 
halkında).

Müstedi : Terfiine müteallik yeterlik fişi gönderileli 6 aya 
yakın bir zaman geçtiği halde, el’an terfi emrinin gönderilme
diğinden şikâyetle vâki geçikmenin de nazan itibara alına
rak; buna göre mucipten çıkarılacak emrin bir an önce ken
disine tebliğ edilmesini istemektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında: 
16 . V . 1952 tarihinde almakta olduğu 20 lira maaşta terfi müd
detini doldurmuş olan müstediye ait yeterlik fişi 14 . X . 1952 
de vekâlete gelip 31 . X . 1952 tarihinde de 25 liraya terfi et
tirilmiş bulunduğu, ancak nakli memuriyeti dolayısiyle bu 
emrin kendisine tebliğinin 29 Şubat 1953 tarihli bir yazı 
ile Sür d Valiliğine bildirilmiş bulunduğu belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; isteğin yerine 
getirilmiş bulunduğu anlaşıldığından encümenimizce tâjrini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1316 16 . n  . 1965

Niyazi Salor. 
•-'0262/18897 Yeni Malı. Birinci 
-'İ6f)2/20178 Durak Ivedik Cad. 

No. 78.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Muhassas te
kaüt maaş ve ikramiyesinin 100 
lira üzerinden tadil ve itası hak
kında).

Müstedi : 43 yıllık devlet hizmetine mukabil 60 lira aylıkla, 
yaş haddinden dolayı tekaüde sevk edilmiş bulunduğundan bah- 
sile; kadrosuzluk ve ücretli hizmetleri sebebiyle zayi olan 5 
terfi müddetinin nazarı itibare alınmak suretiyle tekaüt maaş 
ve ikramiyesinin 100 lira üzerinden ve tadilen tahsis olunma
sını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 1323 ta
rihinde mesleke intisabedip 1452 sayılı Mülga Teadül Kanu
nundan önce 800 kuruşa kadar muhtelif maaşlı memuriyetlerde 
bulunduğu ve Temmuz 1341 tarihinden 1932 tarihine kadar da 
teşkilâtın ücretli vazifelerinde çalıştığı belirtilerek mezkûr ta
rihte 22 lira maaşla tâyin edildiği Aksaray Tapu Müdürlüğüne 
tâyin olunup bu tarihten itibaren de mer’i Teadül Kanunu hü
kümlerine tevfikan, 60 lira maaşa kadar yükseltildiği ve 65 
yaşını doldurması üzerine 5434 sayılı Kanunun 40 ncı maddesi-
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ne tevfikan bu maaş derecesi üzerinden tekaüde sevk edilmiş 
bulunduğu; bunun haricinde maaşının daha yüksek derece 
üzerinden tahsisine kanuni imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine ve müstedinin kaza merciine dahi müracaatta 
m.uhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1316 16 . I I . 1955

16731/15G08 Maksut Tuğcu vc ar.
98 mahreç No. lu ve 
4 . II . 1955 tarihli 
tel. .sahibi.
Sinob.

(Arzuhal hulâsası : Sinoh memle
ket Jfnstanesinin opcraiörsaz h%- 
r akıl (lığından şikâyet).

Müstediler : Memleket Hastanesinin aylardır operatörsüz 
bırakıldığından şikâyet etmektedirler.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Mezkûr hastaneye operatör tâyin edilmiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin yerine getirilmiş olduğu anlaşıl- 
dığ:ından encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1317 16 . I I . 1955

16735/15612 Ömer Ural.
Ticaret Odası eliyle. 
Havza Ziraat Ban
kası eski muavini.

Mer/.ii'oıı.
(Arzuhal hulâsası : Tekaütlük 
halikından veyahut muavenet san
dığında müterakim ikramiyeden 
faydalandmlması hakkında).

Müstedi : Havza Ziraat Bankası muavini iken zuhur eden 
40 lira kasa açığından dolayı 18 senelik tertemiz geçen memu
riyet hizmetine bakılmaksızın, keza kanuni hiçbir hak tanmmak- 
sızın vazifesine nihayet verildiğinden şikâyet ederek; tekaüt
lük hakkının veyahut muavenet sandığında müterakim ikra
miyesinin verilmesini istemektedir.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin 
vazifesi ile alâkasının kesilmesi ke5rfiyeti açıklandıktan sonra; 
1930 tarihine kadar bankada geçen 10 sene 8 aylık müddeti 
hizmetinin bu tarihte alınan bir idare meclis karan ile 420 lira 
tekaüt tasfiye tazminatı ödenmek suretiyle tasfiye edilmiş bu
lunduğu mezkûr müddetin tekaütlük bakımından ihyası için 
ahiren jâirürlüğe giren 3202 ve 4222 sayılı kanunlarla tesbit 
edilen müddetler içerisinde müracaatta da bulunmamış oldu 
ğıına göre; bu müddetin tekaütlüğünde sayılmasına imkân ol- 
madığ;ı ve 5434 sayılı Kanunİa mülga tekaüt sandığının bütün
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alacak ve borçları ile birlikte Türlüye Cumhuriyeti Emekli 
Candığma devredilmiş olduğu, ancak 1930 - 1937 yılları ara
cında bankada geçen hizmetinin tekaütlükte sayılabileceği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1318 16 . II . 1955

1 f)744/l5f)’J0 ]\iii'is(\vyar (Jııtsoy.
1 h i 'k a işo rir  Cîul. 
N o .  8.
l''atilı - .Malla. 
lstaıı])i!İ.

(Arzuhal hulâsası : Ücrcfli hiz- 
nu ilerinden 10 .‘tencsinin mütcl'ai- 
den rethşhg} son hizmet müddeti
ne Hâresi suretiyle tekaüt aıjh(jı 
t(dısisi Juıkknıda).

Müstedi : 26 senedir çalışmakta bulunduğu İstanbul Beledi
yesi hastanelerindeki ücretli hizmetinden, 60 yaşını doldurdu
ğu için ve muayyen bir tazminat verilerek emekliye çıkarıldı
ğım ve bu tarihten sonra 15 lira asli maaşla tekrar vazifeye 
alınıp 4 sene 3 ay çalıştıktan sonra tekrar emekliye sevk edil
diğini beyanla; 10 senelik ücretli hizmetinin bu son hizmetine 
ilâve olunmak suretiyle kendisine tekaüt aylığı bağlanmasını 
istemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Tekaüt Sandığı Umum Müdürlüğünün 
cevabi yazısında : Bulunduğu son vazife dolayısiyle kendisine
8 lira hizmeti ahire zammı verilen müstedi hakkında yapılan 
muamelede kanuna aykırı bir cihet olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediği
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1319 16 . I I . 1955

^G 75 5/15G80 M ü f i t  S u n m a n .
T e k e l  (îoııel ]\Iü<lür- 
l ü ğ ü  luoi'kez a y n iy a t 
nııılıa.sil)! 4346. 
Ka l)ata s - I.stanlnıl.

( ArzuJıal hulâsası : Arzuhal En
cümeninin İ620 saifilı Karanna 
itiraz).

Müstedi : 23 Nisan 1932 tarihinden 9 Nisan 1936 tarihine 
kadar haksız ve kanunsuz bir şekilde açıkta bırakıldığı müd
detin tekaütlük ve terfi müddetine ilâvesi hususunda yaptığı 
müracaata karşılık; işin hallinin kaza merciine aidiyetinden 
bahsile; Arzuhal Encümeni tarafından ittihaz buyurulan 2.VI.
1952 tarih ve 4620 sayılı kararda isbet olmadığını, zira; açık 
müddetinin halen tekaütlük müddetine ilâvesi (o tarihte kabul 
edilen bir hak olmasına rağmen); 5434 sayılı Kanun muvacehe
sinde terfi müddetine ilâvesine mer’i teadül mevzuatının müsait
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adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

bulunmadığını belirterek; mağduriyetten kurtarılması için ta
lebinin isafına emir verilmesini istemektedir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : 
Şikâyet mevzuu üzerinde mumaileyhin evvelki müracaatı do- 
layısiyle 4 . VII . 1951 tarih ve 4834 sayılı yazı ile belirtilen 
mucip sebeplere binaen her iki dileğin de yerine getirilmesine 
imkân olmadığı, bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddesi 
muvalehesinde; talep baklanda tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1320 16 . I I . 1955

16786/15658 Sadık Çil ve ar.
Süınerbank Pamuk
lu Sanayii iMüesse- 
si Dokuma Toknisi- 
yeni.
M a l a t y a .

(Arzuhal hulâsası : Tekaütlük 
Kanununda yapılacak tadilât sı- 
rasnıda saatli ücrette ve yevm iye
de (jecen hizmetlerinin borçlandı
rılmak suretiyle tekaütlük müd
detlerinde nazarı itibara alrnması 
hakkında).

Müstediler : Sümerbanka bağlı mensucat fabrikalarında, 
3659 sayılı kanuna tâbi maaşlı kadrolarda çalışan teknisiyenle- 
rin vazifelerinin; mahiyeti bakımından çok ağır ve sıhhatleri 
için muhataralı bulunduğu nazarı itibare alınarak; 5434 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasını derpiş eden 
kanun lâyihasının müzakeresi sırasında kendilerine yıpranma 
zammı hakkı verilmesinin ve saatli ücretle ve yevmiye ile ge
çen hizmetlerinin de borçlanma suretiyle tekaütlük müddetleri
ne ilâvesinin temin buyurulmasını istemektedirler.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Bu mevzuda bâzı 
vatandaşların filhakika mağdur bir duruma düştükleri nazarı 
itibare alınarak; bu durumun ıslahı için 5417 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerini değiştirmek üzere hazırlanmış bulunan lâyiha
ya gerekli hükmün ilâve edilmiş bulunduğ"u bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesi muvacehesinde; encümenimizce tâyini muameleye ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1321 16 . I I . 1955
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UiSOO/lâdy 1 Osman Jrondu. 
I!)Î)2!)/1S578 j\l( tli Malı. Kcmik- 
-liyil/'l{yi'.\ kapı So. Xo. î.

A l'von.

A rzu ha l A rzu ha l sahibinin
No. adı,  soyad ı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : MâUdiyetinc 
hinaı n emekli (ijfiığı bağlanması 
hal: kında).

Müstedi : 1683 sayılı Mülga Tekaüt Kanununun 43 ncü mad
desi hilâfına; raporla sabit olan mâlûliyeti nazarı iti- 
bare alınmaksızın tekaüt aylığı bağlanmadığından dolayı; 1947 
yılında Yüksek Meclise yaptığı müracaata menfi cevap verilme
si üzerine açtığı idari dâvanın da mürür müddet bakımından 
reddedilmekle mağdur olduğundan bahsile; mağduriyetten vi
kayesini talep etmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Zikrolunan maddei 
kanuniyeye tevfikan; ikramiye verilmek suretiyle tekaütlük 
muamelesinin Divanı Muhasebatça dahi kabul ve tasdik edilmiş 
bulunduğu, keza bu hususta Yüksek Encümene 16. IV ve 16. 
V . 1947 tarihli yazılarla da cevap verildiği belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Daha önce; selef encümen tarafından
23 . V I . 1948 gün ve 1352 sayılı bir karara bağlanmış olduğu an
laşılan talep hakkında tekrar tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1322 16. I I . 1955

108:34/I 5 f ,(»5 M .  A l i  l'ii-knıon.
1 7 4 1 1 / 1  r,L>()9 M n li y o  V o k â le t i  M u -  
'^>în)0/ır)8:u lıaseliat ü n u ı n ı  ]\[ü- 
17l> 1,')/]6025 (lü i'lü ğü n de  ıııomui'. 

A n k a r a ,

(Arzuhal hulâsası : Ankara 3 ncü 
Asliye Hukuk Mahkemesinde bu
lunan boşanma dâvasına mütaallik 
1952/565 saydı dosyasının tetkiki
ne ve hu dâvada vazifesini suiis
timal edenler hakkında kanuni ta
kibat ifasına dair).

Müstedi : Ankara 3 ncü Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde 
ikame etmiş bulunduğu boşanma dâvasının Medeni Kanun hü- 
k anilerine göre; kanuni ikametgâhı Ankara olduğu halde aksi 
bir beyanla 7 defa ret ve nakzedilmiş bulunduğundan ve ağır 
bir nafaka külfeti tahmil olunduğundan şikâyet ederek; dâva
sının mezkûr şekilde gayrikanuni bir karara bağlanmasında 
Cumhuriyet Müddeiumumi Muavini Şevki Yüksel ile adı geçen 
mahkeme hâkimi ve Temyiz ikinci Hukuk Dairesi Reisi ile is
tidasında adları yazılı şahısların vazife suiistimalleri bulundu
ğundan; 952 565 sayılı dâva dosyasının tetkikini ve bu dâvası
nı İsparta’da açmak zorunda bırakıldığından iki ay müddetle 
mezuniyet verilmesini ve hâdisede mesul görülenlerin tecziyele
rini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin açtığı bo
şanma dâvasının, kendisinden 75 lira tedbir nafakası alınarak 
davalıya verilmesi şeklinde karara bağlandığı ve bozma kara
rma uyularak yapılan duruşma sonunda da dâvanın salâhiyet
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı vc adresi Encümen karan ve ne ,scbci)ten verildiği

bakımından İsparta Asliye Hukuk Mahkemesine tevdiine karar 
verildiği; bu baptald dosyayı inceliyen müfettiş raporuna gö
re; yapılan muamelelerde bir yolsuzluğa raslanmadığı gibi, 
kendilerinden şikâyet olunanlar hakkındaki ihbar ve isnadın da 
tahakkuk etmeyip mesnetsiz kaldığı ve bu bakımdan hakların
da bir muamele tâyinine mahal görülmediğine dair olan düşün
cenin 22 . I . 1953 tarihinde tasvibedilmiş bulunduğu bildiril- 
mekterdir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yıllık mezuniyetle
rini muntazaman kullanmış olan müstediye, ancak 1953 yılı 
için bir ay müddetle mezuniyet verilebileceğinin tebliğ edilmiş 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağ
lanmış olan bir dâva dosyasının; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
54 ncü maddesi muvacehesinde; encümenimizce tetkilane mesağ 
ve cevaz bulunmamasına, keza şikâyet mevzuları üzerinde de 
gereken kanuni muamelenin ifa olunmuş bulunmasına binaen; 
talep halikında bu halamlardan tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1323 16 . T l. 1955

16844/15705 Şükrü Kalkan.
Düğmeciler Mah. 
Cad. No. 20. 
Eyüp - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Tekaüt ayhğı 
ve ihramiyesinin bir üst derece 
maa.̂  üzerinden fadiJen tahsisini 
istemektedir).

Müstedi : 3 ncü dereceye terfi ettirilerek emekliye sevk 
olunması icabederken, 4 ncü derece üzerinden aylık ve ikramiye 
tahsisiyle mağdur edilmiş bulunduğundan şikâyetle, 33 senelik 
mesbuk ordu hizmeti nazarı itibara alınmak suretiyle; tekaüt 
aylığı ve ikramiyesinin bir üst derece üzerinden, tadilen tah
sisini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Yaş haddin
den dolayı; 14 Temmuz 1943 tarihinde; 4 ncü sınıftan tekaüde 
sevk edilmiş bulunan mumaileyhin bu sınıftaki terfi müddetini 
ancak 30 Ağustos 1944 tarihinde tamamlamış olabileceğinden
3 ncü sınıfa terfiinin mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ve müs- 
tedinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1324 16 . I I . 1955
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If)901/15748 Halit Özkan.
İstasyon Cad. No. 
71/].
(ıröztepo - İstanbul.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(A rzuhal hulâsası : 5585 say ıh  
Kanunun geçici H nei maddesi 
h ü kmünden fa y  dal andır ümast 
halt kında).

Müstedi : Yedek Subay Okulu ile kıtitda geçirmiş o ldu^  
müddetin, 5585 sayılı Kanunun muvakkat 8 nci maddesine tev
fikan memuriyet kıdemine eklenmesini istemektedir.

Dâhiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1927 tarihinden
1933 tarihine kadar öğretmenlik yaptıktan sonra fiilî ankerlik 
hizmetini yapmak üzere kısa hizmetli olarak askere gitmiş bulu
nan müstedinin, bu durumuna binaen; 5585 sayılı Kanunun ge
çici 8 nci maddesinden istifadesinin mümkün bulunmadığı, bu 
mevzuda Devlet Şûrasına açtığı idari dâvanın da reddedilmiş 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olduğu anlaşılan talep hakkında encümenimizce yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1325 16 . II . 1955

16905/15752 İbrahim Ünalan.
Askerlik Şubesi Baij- 
kanvekili Kd. ikm 
sınıf Mİ. M('. 
(1942-14)
Bozüvük.

(A rzuhal hulâsası : Nasbm m  
zeltihnesi hakkında).

dü-

Müstedi : Askerî Memurlar hakkındaki 1455 sayıh Kanunun
8 nci maddesinden ileri gelen mağduriyetinin telâfisi için nas
binin 1942 nasıph emsal subaylara göre düzeltilmesini, müm
kün göriilmediği takdirde bunu teminen 6016 sayıh Kanuna 
yeni bir madde ilâvesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 6016 sayılı 
Kanunla; durumlan 1455 sayıh Kanun hükümlerine tevfikan; 
daha evvel tesbit edilmiş bulunan askeri memurların durumla
rında her hangi bir değişikliğin yapılmamış bulunduğundan, 
müstedinin nasbmın bu kanuna göre düzeltilmesine imkân 
görülemediğ:i gibi, mezkûr kanuna bir madde ilâvesi mevzuunda 
da Vekâletçe yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ- 
kah bulunan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun
15 nci maddesi müvacehesinde; encümen olarak yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1326 16 . n  . 1955
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1 6 9 0 7 / 157r)4 O h k 'I' D a v ı ı t o ^ l u ,  
1 8 4 4 8 / 1 7 1 7 -  VisiK'/iadc M a lı . 
‘2 1 3 ‘2 1 / H ) 8 | ,S  A b a c ı L â l i f  So.

5.
l ios iktas  - IstaTihııl.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Emekli aylı- 
ğıınn bir üst derece üzerinden 
tahsisi hakkında).

Müstedi : Tekel İdaresi İstanbul Başmüdürlüğü Muhasebe 
Şubesi Kısım Amiri iken, 33 yıllık müddeti hizmeti zarfında en 
ufak bir mücazat görmeyip mütemayiz memurlar arasında bu
lunduğunu, keza 13 gün sonra bir üst dereceye terfi hakkını 
kazanmış olacağı dahi nazarı itibara ahnmaksızm ve kanun 
vâzıının maksadı hilâfına 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi
ne tevfikan tekaüde sevk edildiğinden bahsile, tekaüt aylığının 
hak etmiş bulunduğu üst derece üzerinden tahsisini istemekte
dir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Müs- 
tedinin 31 . VII . 1952 tarihinden itibaren umum meyanında 

'5434 sa5alı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasına tevfikan 
emekliye sevkı inhisarlar Umum Müdürlüğünce 14 . VII . 1952 
tarihinde tasvip olunduğu cihetle, baklandaki emeklilik mua
melesinin iptali suretiyle terfi talebinin tetkikine imkân bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de talep hakkında encümenimizce tâ3âni muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1327 16 . n  . 1956

1 m u / 1577Î) M u s t a f a  V o t iş e n .
A b d a l  M a il ,  (lümü.ş 
Sü. N o .  1.
B u rsa .

(Arzuhal hulâsast 
kına dair).

Emeklilik hak-

Müstedi : 60 yaşını ikmal etmiş olması münasebetiyle emek
liliği hakkında vâki müracaatına henüz cevap verilmediğinden 
bahsile, ikramiye veya tazminat itasını talebetmektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Orhaneli eski orman 
muhafaza memurlanndan olan müstedi adına 5434 sayılı Kanu
nun geçici 28 nci maddesi gereğince, müddeti hizmeti karşılığı 
318 lira 39 kuruş tahakkuk ettirilip. Divan vizesinden de geçi
rilmek suretiyle Maliye Vekâleti Emekli İşleri Müdürlüğüne 
gönderildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
cncümenimizce bir muamele ifasına mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1328 16 . I I . 1955
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16965/15810

Arzuhal
No.

Ahmet Parlakkaya. 
Niyiizi Mısri So. No. 
17 de.
Edirnekapı - Istan- 
İmi.

Arzuhal sahibinİB
adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
olan mâlûliyetine 
bağlanmadığından

: Raporla şahit 
rağmen ayhl; 

şikâyet).

Müstedi : 1929 senesinde intisabetmiş bulunduğu Devlet De
miryollarından vâki mâlûliyetine binaen tekaüde sevk edildiği
ni beyanla; raporla sabit olan bu durumuna ve 18 senelik mes- 
buk hizmetine rağmen 2904 numaralı Devlet Demiryolları Teka
üt Kanunu hükümleri hilâfına tekaüt aylığı bağlanmadığından 
şikâyet etmektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Eski
şehir Hastanesi Heyeti Sıhhiyesinden almış bulunduğu raporun 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletince âdi mâlûl olarak tasdik 
edilmiş bulunduğu ve fiili hizmet müddeti 12 sene 10 aya baliğ 
olduğu için de kendisine 2904 sayılı Kanunun 14 ncü maddesine 
istinaden maaş bağlanmasına imkân görülemediği bildirilmek
tedir.

Gtereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında encümenimizce tâjrini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1329 16 . I I . 1955

16969/15814 Emin Ataman.
Gelik bölgesi Talim 
Ekspresi 2873 No, 
Zonguldak.

(Arzuhal hulâsası : Jandarma 
meslekinde geçen hizmetlerine ait 
ödenmesi lâzımgelen aidatın E reğ
li Kömür tşletmcsinrt tediyesi 
hakkında).

Müstedi : 12 . X . 1930 tarihinden 31 . V . 1943 tarihine ka
dar jandarma gedikli erbaşlığında geçen müddeti hizmetinin; 
5434 sayılı Kanunun muvakkat 14 ve 19 ncu maddeleri gereğin
ce halihazır hizmetine eklenebilmesi için ödenmesi icabeden 
aidatın Ereğli Kömür İşletmesi Umum Müdürlüğünce Türkiye 
Cumhuriyeti Tekaüt Sandığı Umum Müdürlüğüne tediyesini is
temektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhin mez
kûr hizmeti; 5434 sayılı Kanunun muvakkat 14 ncü maddesinin 
B fıkrasına giren hizmetlerden olduğu takdirde buna ait kese
neğin bugünkü çalıştığı işletmece değil, 4222 sayılı Kanunun 
18 nci maddesine göre; önceki hizmet yeri olan Jandarma Genel 
Komutanlığınca ödenmesi lâzımgeldiği bildirilmektedir.

(hereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında; encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1830 16. I I . 1955
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı. soyadı ve adresi Er.cÂiıtıoıı kararı ve ne sebepten verildiği

17192/1 {>005 j\l. Atalay Zaiınoğlıı. 
Dâva vekili. 
ive(,‘i])orhı.

(Arzuhal hulâsası : Memurin Ka- 
HuuunuH 7 nci maddesiyle, bunu 
dit Yüksek Meclis kararma muha
lif olarak ittihaz huyuruUm hak- 
kındaki Devlet Şûrası kararından 
h an (fisinin mamulün hih ol duğu - 
mm tâyini talebine dair).

îvresi ile birlikte 5 sene kadar hizmet gör
dükten sonra şunun, bunun iğbirarı üzerine işten çıkarıldığın
dan dolayı açmış olduğu idari dâvanın reddini; Memurin Ka
nununun 7 nci maddesi ve buna ait olan Yüksek Meclis kararı
na mug-ayir g-örmekle bu kararlardan hangisinin mabihü tat
bik olduğunun tesbiti için yaptığı müracaat üzerine; Arzu
hal Encümenince itihaz buyurulan 3637 sayılı karara uyarak 
Başvekâlete vâki müracaatına karşılık yapılan tebligatta : Dev
let Şûrası dâva dairelerinin birer teşriî uzuv olmasına ve ver
dikleri kararların hâdise ve şahıslarına münhasır bulunmasına 
binaen; sorduğu sualin yersiz bulunduğu bildirilmiş olmakla; 
mezkûr cevabın kanuna mutabakatının tetldkiyle Yüksek Mec
lis kararı ile amel olunması lâzımgeleceğinin tâyin ve tesbitini 
istemektedir ;

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1931 - 1932 senesin
de Ankara Meslek Mektebi icra Şubesinden mezun olan mu
maileyhin; stajını mütaakıp tâyin edilmiş bulunduğu Karaca
bey İcra memur namzetliğinde ve Edirne îcra memur muavin
liği namzetliğinde vazifelerini süiistimal ve ihmalinden, keza 
zimmetine para geçirmek suçlarından mütaaddit defalar tahtı 
muhakemeye alınıp bir defasında 7 ay 2 gün hapis 75 lira ağır 
para cezasına, diğer bir süiistimalinden dolayı; 3 ay müddetle 
hapis cezasına mahkûm edilip hakkındaki bu hükümlerin Tem- 
yizen de tasdik edilmiş bulunduğu belirtildikten sonra; her ne 
kadar mumaileyh İsparta Ağır Ceza Mahmesinden memnu 
haklarının iadesine mütedair bir karar istihsal etmesi üzerine, 
eski memuriyetine veya başkaca münasip bir hizmete tâyini 
talebinde bulunmuş ise de, kendisinin Maaş Kanununun 20 nci 
maddesine tevfikan ilişiğinin kesilmiş bulunması ve Memurin 
Kanunununun 7 nci maddesinde yazılı ehliyeti haiz bulunmı- 
yanlann memuriyete kabul edilmemeleri idari bir muameleden 
ibaret olması itibariyle 5677 sayılı Af Kanunundan istifade ve 
iadei memuriyet ettirilmesine imkân bulunmadığı,

Bu mevzuda açtığı idari dâva ve yaptığı tashihi karar ta
lebinin de keza reddedilmiş olduğu ve bu duruma göre ortada 
hatalı bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin aynı mahiyetteki vâki müra-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No, adı, soyadı ve adresi

caatı üzerine, 3637 sayılı bir karar verilmiş olmasına, şikâyet 
ve müracaatının da kanun yolundan geçmek suretiyle kesbi- 
katiyet etmiş bulunan bir ilâmı istihdaf etmekte bulunduğuna 
göre; talep hakkında encümeııimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 53 —

Eıcümen kararı ve ne sebepten verildiği

1331 16 . I I . 1955

^7439/16235 Emin Üunım.
Fatih Şeylı Kesini 
Hüseyin Remzi Bey 
So. No. 71.
İstanbul.

(A rzu h d i  hulâsası : Knsımpat^a 
. 1 ske n  // asi (inesim t/atınlaral, 
h d a v i  c l l in h n e s i  h a k k ın d a ) .

Müstedi : Üsküdar Askerlik Şubesinin bir yazısı ile müra
caat etmiş bulunduğu Deniz Hastanesi Asabiye Servisinde bu 
servis mütehassısına evvelce kendisini paralı olarak muayene 
ettirmemiş olduğu için muayene ve tedavisinin yapılmamasın- 
dan duyduğu tessürü ifade ederek; mezkûr hastaneye yatırıla
rak tedavi ettirilmesine emir verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Orduda gö
revli iken muhtelif hastanelerde yaptınlan muayenesi netice
sinde verilen mütaaddit raporlarda kendisine Psikasteni hasta- 
hğı teşhisi konulan müstedinin son raporunda da Sikomatik 
mahiyette ruhi terdit <-<sükûn halinde» olduğu belirtilmiş bu- 
Muması üzerine, 4273 sayılı Kanunun 14 ncü maddesine tevfi
kan 14 Aralık 1942 yıhnda sıhhi durumundan dolayı tekaüde 
sevk .edilmiş olduğu belirtildikten sonra; mezkûr hastane asa
biye mütehassısı tarafından evrakı başhekimlikten havale edil
diği gün muayene edilerek icabeden reçete verilip durumuna 
uygun bir tedavi tavsiye edilmiş olduğu, ayakta tedavisinden 
başka fennî bir Hüzum gösterilmemiş bulunduğuna göre; yersiz 
görülen iddiasının tervicine imkân olmadığı, ancak kendisine 
tavsiye olunan tedavinin hitamında şikâyetleri devam ettiği 
takdirde mensup olduğu askerlik şubesi vasıtasiyle, aynı veya 
başka bir hastaneye şevkinin uygun olacağının düşünüldüğü 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre, 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verilHv

Karar No. Karar tarihi

1332 16 . I I . 1955
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

16674/15559 Kemalettin Savaş. 
18537/17257 Abidinpfişa Cad.

Kayseri Palas Oteli 
kâtibi.
Adana.

(Arzuhal hulâsası : 
(lığındaki aidatının 
iadesi hakkında).

Emekli San- 
hir an önce

Müstedi: Emekli Sandığındaki müterakim aidatının bir a» 
önce gönderilmesini istemektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında: 
Müstediye ait 99 lira aidatın kendisine ödendiğinin bildirihnesi 
üjterine dosyasının hıfzedildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin yerine getirildiği. anlaşıldığın' 
dan encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ka- 
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1333 16. I I . 1956

19490/18154 Rifat Elçi.
Aydınlık Evler Ka
uçuk So. No. 27. 
Ankara.

(Arzuhal hıdâsası 1771 say^* 
Kanunun 5 nci maddesine istind' 
den işfjal etmi§ bulunduğu evd '̂  ̂
Hazine tarafmdan çıkarüdığınâo/^ 
şikâyet).

Müstedi : Yedinde bulunan hasar mazbatasına istinaden; Af' 
dahan’da işgal etmiş bulunduğu, emvali metrükeden olan eviö' 
den; 1771 sayıh Kanunun 5 nci maddesi ve vâki emirler hilâfıo^ 
zorla çıkarılmış bulunduğundan şikâyet ederek; bu mevzuda aÇ' 
tığı idari dâvanın da mürur müddet bakımından ret ediln^ 
bulunduğundan, evinin kendisine teslimini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yakısında : Müstedi vaktiyle bî  
müddet işgal etmiş bulunduğu bu ev için, zikrolunan kanund^ 
önce harikzedelik evrakını ibraz etmek suretiyle resmi bir 
racaatta bulunmayıp, sonra da mezkûr evi terk ederek başl^ 
bir mahalle gitmiş olduğundan, bahis mevzuu evin 1933 seo®* 
sinde diğer müstahiklere tevzi ve adlarına tapuya bağlanıö*® 
olduğu ve Vekâlet aleyhine açtığı idari dâvanın da Devlet 
rasının 29 . II .1944 tarih ve 595/43 - 45 sayılı karariyle ret ediî' 
mis bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup Devl®



•Â ytukal Ârmhal sahibinin
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Şûrasınca da karara bağlandığı anlaşılan talep hakkında encü- 
menimizce tâyini muameleye mahal pörülmedi^ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1334 16.11.1056

Reis
Konya

iVI. ıMııharriri 
Bingöl

Kâtip
Klâzığ

A. Fahri Ağnoght Sccafi  Arns Sclâhattin Tnkcr

Afyon K. Hdirnc Fxlirıi('
iVi/A-? Koralian ( ' (mal  Köjtriilii I fasa»  Mahsudoğln

E r z in c a n  M a r d in  S iir d

Tevfik Henovak liahaeffw Enhnı ^unt Bediik

(Arzuhal sayısı : 131)



T. B. M. M. Matham



Devre : X

T. B. M. M.
tçtima : 1

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
— d  S a y ı ; 1 6  ^ '  —

^5./V.^955 Cuma

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı vc adresi

14205/13231 Ahmet Yaprak. 
14439/13450 1527 So. 43 No. da. 

İzmir.

14200/13228 İsm a il Aj^kaf*.

Asri Mezarlık 
veren çeşmesi 
554.
Ankara.

Gül-
N o.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : tzmir Ağır 
Ceza Mahkemesince hakkında 
müttehaz mahkûmiyet kararından 
şikâyet).

Müstedi : Polis memuru iken mezun bulunduğu bir sırada 
uğradığı bir tecavüzde vukubulan yaralama hâdisesi üzerine 
kendisine isnadı kabil ve mümkün bir suçu olmadığı halde İz
mir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında verilen 1 sene 
iki ay hapis mahkûmiyeti kararının hata ile malûl bulunduğun
dan bahis ve şikâyetle; bu baptaki 951/62 sayılı dosyanın tet
kik buyurularak cezasının, tekrar memuriyete alınmasına mâni 
olmıyacak bir hadde indirilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hâdisenin cereyan şek
li açıklandıktan sonra; kanun yollarından dahi geçmek suretiy
le kıtîleşmiş bulunan hükümde bir yolsuzluk bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi muvacehesinde; talep hakkında encümenimizce yapıla
cak bir muamele olmadığına ve müstedinin 1739 sayılı Meclis ka
rarından istifade edip edemiyeceği hususunda da alâkalı idari 
mercilere müracaatı lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1335 16 . n  . 1955

(Arzuhal hulâsası : Ailesinin, A n 
kara'da bulunan askerî fabrika
lardan birine naklolunması hak
kında).

Müstedi: Hasta bir vaziyette ve iki küçük çocuğiyle birlik
te Ankara’da oturmakta bulunduğunu beyanla; işbu meşru ma
zeretine binaen; Kırıkkale Askerî Fabrikalarında çalışmakta 
olan ailesi Ayşe Aykaç’ın Ankara’daki fabrikalardan birine nak
lolunmasını istemektedir.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Umum Müdürlüğünün
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

cevabi yazısında ; Müstedinin dileği haklı görülerek ailesi Ayşe 
Aykaç’m Mamak Gaz Maske fabrikasına nakledilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yerine getirildiği anlaşılan talep hak
kında; encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1336 16 . I I . 1956

14203/13229 Mustafa Dalgakıran.
Kıbleçeşnıe Cad. No. 
48 kahvede. 
Küçükpazar - İstan
bul.

(Arzuhal hulâsası : 
man Müdürlüğünde 
alınması hakkında).

tstanhul Li- 
mavnacıhğn

Müstedi : Bir işe alınması için, İstanbul Deniz İşleri Müdür
lüğüne yaptığı müracaattan bir netice alamadığını belirterek; 
daha fazla sefalete mahal bırakılmamak üzere mavnacılığa 
tâyinini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin; şe
hir hatları işletme silicisi olarak tâyin edilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Yerine getirilmiş olduğu anlaşılan 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1337 16.11.1956

14206/13232 Ahmet Rüştü Erkân.
Gümüldür köyünde 
Değirmende re - İz
mir.

(Arzuhal hulâsası : Zilyedi bulun
duğu arazinin göçmenlere veril
mek istendiğinden şikâyet).

Müstedi : Fundalık ve çalılıktan ihya etmek suretiyle 28 
senedir tahtı tasarrufunda bulundurduğu arazisinin toprak ko
misyonunca elinden almıp göçmenlere verilmek istenildiğinden 
şikâyet etmektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Şikâyet konusunun 
9. V . 1952 gün ve 213 sayıh tamim dairesinde incelenerek her 
hangi bir mağduriyete mahal bırakılmaması ve neticeden müs- 
tediye de bilgi verilmesi hususunun tzmir Valiliğine yazılmış 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ve müs
tedinin kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1338 16.n . 1965
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

14207/13233 Petro Ksida ve ar.
Lonca So. No. 2. 
Büyükada - Istanbnl

(Arzuhal hulâsası : Varlık Vergi
sinden mütevellit mağduriyetleri
nin telâfi olunması haklında).

Müstediler : Varlık Vergisinden dolayı uğradıkları maddi, 
mânevi zararların telâfisini istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Varlık Vergisi baka
yasının terkinine dair olan 4530 sayılı Kanunun 2 nci madde
sinde; 4305 sayılı Kanuna göre yapılmış olan Varüık Vergisi tar- 
hiyatından dolayı yeniden müracaat kabul olunamıyacağı der
piş olunmuş bulunduğundan vekâletçe yapılacak bir muamele 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de; talep hakkmda encümenimizce tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1339 16 . I I . 1955

14208/13234 Nedime Kereler. 
20441/19048 Avcıbey Mah. Ku- 

yulııbaİK’e So. No. fi. 
Edirnekapı - İstan
bul.

(Arzuhal hulâsası 
tahsisi hakkında).

Şehit maaşı

Müstedi : Refah Vapuru faciasında şehit düşen oğlu çavuş 
Yaşar Umul’dan dolayı kendisine maaş tahsis edilmesini iste
mektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Yaşar Umul’un 
şehadetinden dolayı kanunen maaşa müstahak olan yalnız anası 
Ftma’ya 1683 sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre 300 kuruş 
bağlanıp mezkûr Kanunun 50 nci maddesine tevfikan 10 seneli
ği hesap ve toptan ödenmiş olduğu, bu kabil kimselere tekrar 
maaş bağlanacağına dair kanuni bir hüküm de bulunmadığı 
için talebin yerine getirilmesine imkân görülemediği bildiril
mektedir.

Gereğin düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ve müs- 
tedinin kanuni bir hakkının ihlâl olunduğu iddiasında bulun
ması halinde de kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1340 16 . I I . 1955

14209/1323.5 Nazif Özgörgen.
Toprak So. No. 16. 
Aksaray - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : 13/186 sayılı 
Maden Arama talebinin is’af olun
madığından şikâyet).

Müstedi : 4 . XI . 1950 tarihli arama ruhsatnamesi verilmesi 
hakkındaki vâki müracaatına karşılık bahis mevzuu sahada 
121/8 sayılı ruhsat sahibi Sazmaş şirketi ile tedahül mevcut bu
lunduğu belirtilmekle; yaptırılan keşif neticesinde durumun
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No.
Arzuhal sahil)inin

adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

kendi lehine tecelli etmiş olmasına rağmen adı geçen şirket hi
maye olunmak suretiyle kanuni hakkının verilmediğinden keza 
bu şirketin ruhsatsız olarak 400 ton krom ihracetmiş bulundu
ğunu bildirmiş olduğu halde İktisat ve Ticaret Vekâletince hiç
bir muamele yapılmadığından şikâyet etmektedir.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : 121/8 sayı
lı ruhsatname sahibi şirket tarafından; 121/20 sayılı ruhsat sa
hasına her hangi bir suretle tecavüz vâki olmadığı gibi, 121 34 
sayılı ruhsat sahası ile de bir tedahülde bulunmadığı, müstedi- 
nin 13/186 sayılı mevzuubahis müracaatı ile, diğer iki maden 
sahası arasında tedahül göriildüğünden; Maadin Nizamnamesi
nin 25 nci maddesi gereğince vâki tedahül ref'edilmek suretiyle 
sahanın taksir edilmesi hususunun Bursa Valiliğine bildirildiği 
ve alınacak cevaba göre muamele ifa olunacağı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan vâki talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediği
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1341 16 . I I . 1955

14210/13236 A li Çakıltepe.
Behekinı Malı.
17.
Konya.

No.
(Arzuhal
dair).

ludâmsı : /.s ialchine

Müstedi : Ortaokul mezunu olup 3 yıl amele olarak çalış
mak suretiyle kıdem iktisap ettiği Konya Sıtma Savaş Tesld- 
lâtında, 1952 iş mevsiminde kendisine iş verilmediğinden şikâ
yet etmektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında ; 
Mezidır iş mevsiminde; mumaileyhe iş verilmemiş olmasının, 
istenilen vesaiki zamanında getirememiş bulunması ve bu arada 
bizzarur amele kadrosunun doldurulmuş olmasından ileri gel
diği bildirildikten sonra,

Halen belediye fen işleri dairesinde çalışmalıta bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre; talep hakkında encü
menimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1342 16 . I I . 1955



Arzuhal
No.

Arzulial sahibinin
adı, soyadı ve adresi

14230/13255 Ccird Tiişümci.
H asırlı Mah. No. 18. 
Dij'arbakır.

(Arzuhal hulâsası : Vâki taahhü
dünden mütevellit istihkakım öde- 
miyen Siird Nafıa Müdüründen 
şikâyet).

Miistedi : Siird - Şirnak yol tesviye işini vâki taahhüdünden 
mütevellit istihkakını ödemiyen mezkûr vilâyet nafıa müdürün
den şikâyet ederek, aralarında münaldt akdin feshi ile ticari 
itibarını kesretmiş olan müdür hakkında icabeden muamelenin 
ifasını dilemektedir.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Mukavele hükümlerine 
aykın hareket edip yapılan tebligat üzerine taahhüdünü yüz
üstü bırakarak Diyarbakır’a giden müteahhit Celâl Tüşmel; 
vâki muhtelif tebligata rağmen işi başına dönmemesi itibariyle 
aradaki sözleşmenin feshi cihetine gidildiği,

Yapılan muamelede kanun ve mukavele hükümlerine aykı
rı bir cihet olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza mercinne ait olan talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediği
ne karar verildi.

Karar No. Kar&r tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1343 16. I I . 1955

I-İ.^33/13257 Ali Rıza Alanan.
Deveciler Mah. No. 
6.
Kilis.

(Arzuhal hulâsası : tadei memu
riyet ettirilmesi hakkında).

Müstedi : Vakıflar memuru iken hakkının verilmemesi yü
zünden, kahren emekliye ayrıldığını ifade ederek tekrar hizme
te alınmasını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : 1306 doğumlu olan muma
ileyhin sin ve sicil durumu itibariyle tekrar hizmete alınma
sına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereğ düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre, ta
lep hakkında tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1344 16 . I I . 1955

»235/13250 Ha.a„ Kalafat. 
Gölcük doınisindo 
^̂ 0. 3250 
Oöleük - İzmit.

(Arzuhal hulâsası : Ailesine yapı
lan asker ailesi yardımının iam 
verilmediğinden şikâyet).

Müstedi : Askerlik hizmetini ifa etmekte olup, ailesine ve 
çocuklanna, resmî nikâh işinin tekemmül ettiği 10. X . 1950 ta
rihinden muteber olmak üzero yardım yapılması icabederken 
müracaat tarihinden itibaren tediye yapılmakla; fakrü zaruret 
içerisinde bulunan çoluk çocuğunun mağdur ve perişanlıklarına 
sebebiyet verilmiş olduğundan şikâyet etmektedir.
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Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan muamele
de mevzuata aykırı bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Belediye komisyonlarmca 4109 sayılı 
Kanuna u3rularak verilen kararlar aleyhine yapılacak müra
caatların idare heyetleri tarafmdan incelenmesi icbetmekte bu
lunmadığına binaen, talep hakkmda encümen imizce tâyini mu
ameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

E n cü m en  k ararı ve ne sebepten  verild iğ i

1345 16. U. 1955

14236/18260 Mehmet Kırmızı ve 
ar.
Kayı köyü halkın
dan.
.M İha lİKTik .

(Aruzhal hulâsası : Kendilerine 
angarya tahmil olunduğundan şi
kâyet).

Müstediler : Mihalıççık - Eskişehir şosesi inşaatı için, adı 
geçen kaza ka}rmakamı vekili tarafından kendilerine 5 er gün 
mecburi imece ve angarya tahmil olunduğundan ve muhalefet 
etmeleri yüzünden de kaza merkezinde nezaret altmda bekle
tildiklerinden şikâyet etmektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mihahççık - Bozan 
yolunun, yol güzergâhındaki köyleri birbirine bağhyan köy 
yolu olması dolayısiyle; Köy Kanunu hükümlerine göre, imece 
ile tesviyesinin yaptırılması için köy ihtiyar meclisince karar 
verildiği halde; mükelleflerin yolda çalışmamaları üzerine du
rum kaymakamlığa bildirilip bu şahısların ifadeleri alınmak 
üzere kaza merkezine çağırılmış oldukları, cebren getirilme 
ve hürriyetlerini tahdit gibi bir hâdisenin cereyan etmemiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Köy Kanunu hükümleri dairesinde ce
reyan ettiği anlaşılan şikâyet mevzuu üzerinde; encümenimiz- 
ce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1346 16. n .  1956

14327/13261 Enver Bağdiken.
Cihan Lokantası sa
hibi.
Pasinler.

(Aruzhal hulâsası : Kardeşinin 
izin müddetinin askerlikten sayıl
mamasından şikâyet).

Müstedi : Mâruz kaldıkları zelzele felâketi dolayısiyle kıta
sından 90 günlük izinle memleketine gelmiş dan kardeşi Bağ 
Diken’in bu mezuniyet müddetinin askerlikten sayılmamasın
dan şikâyet etmektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Pasinler böl
gesinden olup yer sarsmtısından zarar gören köyler halkı erle
re filhakika 3 er ay izin verilmiş olduğu ve 19 Haziran 1952 
tarihli bir Vekâlet emri ile de bu iznin 1111 sayılı Askerlik Ka-
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nununun 78 nci maddesine göre; muvazzaf hizmetten sayılması
nın Orduya tamim edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; yerine getirildi
ği anlaşılan talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

E n cüm en  k a ra n  vu ne sebepten  verild iğ i

1347 16 . I I . 1955

İ4238/13262 Zühtü Kıpĉ ak. 
H947/13946 Yenidoğan Mah. Ye

ni Sokakta No. 25 
Babaeski.

(Aruzhal hulâsası 
hakkında).

To])rak talebi

14239/13263 Rabia Morçiçek, 
Şekerli köyünde. 
Tortum.

Müstedi : 1927 3almda yurda gelen Romanya muhacirlerin
den olup, mezkûr tarihten beri kendisine bir evden başka hiçbir 
iskân istihkakı verilmemiş bulunduğundan şikâyet ederek, bu 
hakkına mukabil bir an önce topraklandırılmasını istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : İskânlı göçmenlerden 
olan müstediye bir evle birlikte toprak da verilmiş ise de bu 
muamelenin tekemmül etmemiş bulunması sebebiyle; valilikçe 
yeniden bir cetvel hazırlanarak Babaeski kazasında faaliyette 
bulunan 10 Numaralı Toprak Komisyonuna verildiği.

Bu duruma göre; mumaileyhin istihkakının; ancak komis
yonun merkezde toprak dağıtımına başladığı vakit temin edile
bileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1348 16 . I I . 1955

(Aruzhal hulâsası : tadeten maa§ 
tahisisi ve tütün ikramiyelerinin 
verilmesi hakkında).

Müstedi : İstiklâl Muharebesinde şehit düşen oğlundan do- 
laja bağlanıp 10 jallığı verilmek suretiyle kesilmiş olan şehit 
maaşının iadeten tahsisini ve verilmiyen 17 yıllık tütün ikrami
yelerinin ödenmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Kesilen bu ka
bil maaşların tekrar verileceğine dair gerek 1683 ve gerekse 
5434 sayılı kanunlarda bir hüküm olmadığından bu husustaki 
talebin yerine getirilmesine imkân bulunmadığı, 1485 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesi; toplanan bu paraların her 5̂ 1 mâlûllerle, 
şehit yetimlerine dağıtılmasını âmir bulunduğundan diğer sene
lere devredilmediği; 1951 yılına kadar müracaatta bulunmıyan 
müstediye bu tarihe kadar olan ikramiyelerinin verilemiyeceği,
1952 senesinden itibaren bu istihkakın ödenmesi için şehit ye
timleri defterine kaydedildiği bildirilmektedir.
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Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerinden ve vekâ
let cevabına göre talep hakkında encümenimizce tâyini muame
leye mahal görülmediğine müstedinin kaza merciine dahi mü
racaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1349 16 . I I . 1955

14240/13264 Haşan Özbek.
Ilaraççıbaşı »So. No. 1 
Küçükmustafapaşa - 
İstanbul.

(Arzuhal liHlâsası : Tekrar işe alın
ması hakkında).

Miistedi : Devlet Denizyolları İdaresi şehir hattında maki
nistlik yapmakta iken bâzı arkadaşlarının bu idarenin eşyasını 
evlerine götürmekte olduklarını görerek yapmış olduğu ihbar 
dolayısiyle, takdir göreceği yerde işinden çıkarılmış bulundu
ğundan şikâyet ederek, ilişik ilâm muhtevasından da anlaşıla
cağı üzere, hakkında açılan iftira dâvasının da beraet ile neti
celenmiş olmasına binaen tekrar işe alınmasını istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin âmirine 
karşı vâki isnadından dolayı mülga Devlet Demiryolları İdaresi 
Umum Müdürlüğü İnzibat Komisyonunca para cezasına çarptı
rılmış olduğu ve bu kararın kesbikatiyet eylemiş olduğu belir
tilerek, mahkeme kararlan bu komisyon kararlarına tesir ede- 
miyeceği gibi bu idarenin hususi hukuk hükümlerine tâbi bir 
ortaklık olması bakımından mumaileyh hakkında yapılacak bir 
muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan ihtilâf 
üzerinde encümenimizce muamele tâyinine mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1350 16 . I I . 1955

14241/13265 Halil öztoprak.
Aktil köyünde. 
Elbistan.

(Arzuhal hulâsası : llakkındaki; 
emniyeti umumiye nezareti altında 
bulundurulma muamelesinin ref’i- 
ne dair).

Müstedi : Maarif Vekâletinin müsaadesi ile tab vo satışa 
arz etmiş bulunduğu ilişik «Kuranda hikmet, tarihte hakikat» 
adlı eserinden dolayı; emniyeti umumiye nezareti altında bu
lundurulduğundan şikâyet edorek; hakkındaki bu muamelenin 
ref’ini talebetmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr eser hak
kında; Diyanet İşleri Reisliğine vg Maarif Vekâletine yaptırı
lan tetkikat neticesi belirtildikten sonra; mumaileyhin Arapkir 
kazasının bâzı köylerinde Alevî propagandası yapmak maksadı 
ile bâzı âyetler yazılı beyannameler dağıttığı tesbit edilerek; 
adalete verilmiş olması ve yukarda mevzuubahis eserinin de
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Maraş Müddeiumumiliğine tetkik ettirilmesindon başka hak
kında yapılmış bir muamele olmadığı gibi emniyeti umumiye 
nezareti altına alma cezası da mevcut bulunmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre; talep hakkında 
encümenimizce bir muamele ifasına mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1351 16. I I . 1955

14243/13207 Hatice Ispartalı.
(îünıüjjsııyıı Dorc So. 
No. Jl.
Hyüj) - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : 205 lira alaca
ğının gönderilmesi Jıakkında).

Müstedi: Erkânıharbiyei Umumiye Levazım Dairesinden 
alacaklı bulunduğu 205 lira alacağının fakruzaruretine mobni 
bir an önco ödenmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısmda : Mezkûr ala
cağın ; 4. V III. 1952 gün ve 413804 sayılı tediye emri ile İstan
bul Levazım Âmirliğ-i Muhasebesine gönderilmiş olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre, istek yerine ge
tirilmiş olduğundan encümenimizce bir muamede ifasına mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1352 16. I I . 1955

^4244/13208 Dursun Yürekyakan. 
Eskieibayın So.
No. 9.
Çokirf?e - Bursa.

(Arzuhal hulâsası : Tekrar mes
leğe alınması hakkında).

Müstedi : Kendisi hakkında tertip ve isnadolunan sarhoş
luk ve vazifesini terk keyfiyetinden dolayı ve istidasında açık
ladığı sebeplere binaen; haksız olarak meslekten çıkarılmış ol
duğundan şikâyet ederek, bu baptaki kararın ref’ini talebet- 
mektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Vazife esnasında 
içki içmek ve nokta görevini terketmek suçundan ötürü mes
lekten çıkarılan müstedinin; hakkmdaki bu karara vâki itira
zının gerek Emniyet Umum Müdürlüğü İnzibat Komisyonunca 
ve gerekse Devlet Şûrasınca mürür zamandan reddedilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gareği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup Devlet 
Şûrasından dahi geçmiş olduğu anlaşılan talep hakkında; bu 
bakımdan komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1353 16. I I . 1955
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14245/13269 Tayyibe Kuntdemir. 
16711/15596 DD Yollarında Ah

met Kuntdemir eliy
le.
Ispaıla.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Dul maaşı 
bağ!anması hakkında).

Müstedi : Sıhhat memuru iken vazifesi başında vefat eden 
kocasının yedindeki sicil cüzdanına göre; müddeti hizmeti 15 
yılı geçmiş bulunduğu halde bu müddeti doldurmadığından 
bahsile kendisine dul maaşı bağlanmadığından şikâyet etmek
tedir.

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Müteveffanın; Milâs sağlık memurluğundan infikâki tarihi ile 
Millî Mücadelede geçen itibari hizmetinin fiilî hizmetten addo
lunacağı baklandaki yanlış bilgiden dolayı müddeti hizmeti
nin 15 yılı geçtiği hakkındaki iddianın yersiz ve mesnetsiz bu
lunması itibariyle mezkûr müddetten az olan hizmetine göre 
yetimlerine maaş tahsis olunamajnp tazminat verilmiş bulundu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine, dilek
çinin kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1354 16. I I . 1955

14246/13270 Emir Çetizer.
Çiftçi Oteli altında 
Arpacı Hâfız Ali Al- 
tun eliyle.
Tarsus.

(Arzuhal hıdâsası 
alınması hakkında).

Tekrar işe

Müstedi : Belediye reisinin vazifesinde lâka3adı gösterdiğin
den ve kendisini haksız olarak işinden uzaklaştırmış bulundu
ğundan şikâyet ederek; tekrar işe alınmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezarlık işçisi 
iken hiçbir esasa dayanmadan arkadaşlarını daima üst makam
lara ihbar ve şikâyet etmeyi ihtiyat edinen ve gayet geçimsiz 
bir kimse olan müstedinin belediye encümeninin 1952 sa30İı 
Kararı ile işine son verilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre; talep hakkında en
cümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1355 16. I I . 1955

14248/13272 Şehime Alkaya. 
15090/14089 19 Mayıs Mah. Mes- 

citzade So, No. 17. 
Samsun.

(Arzuhal hulâsası : §ehit 
hağlanması hakkında).

maaşı

Müstedi : Birinci Cihan Harbinde şehit olan kocası Yahya’
dan kendisine şehit maaşı bağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçenin 
nüfusta kaydına raslanamadığı gibi, hangi alay ve taburda as
kerlik yaptığının da tesbit edilemediği belirtilerek; müstedinin 
kocasının şehit olduğunu resmî bir ka3n.tla tevsik edilmedikçe
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

hakkında yapılacak kanuni bir muamele olmadığının kendisine 
tebliğ ettirilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına gföre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1356 16 . I I . 1955

14249/13273 Ahmet Gözüaçık.
Halilağa Mah. Çu
kur Çe§me No. 14. 
Çankırı.

(Arzuhal hulâsası : Kendisinden 
alman fuzuli verdinin iadesi hak
kında).

Müstedi: İlişik vergi dairesi yazısında görüleceği üzere; ver
gi muaflığından faydalandırılması icabederken üç yıl müddetle 
kendisinden kesilen fuzuli vergilerin iadesi hakkmdaki vâki iti
razının, hastalığına rağmen müddet bakımından reddedilmiş bu
lunduğundan şikâyet etmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 200 kuruşa kadar olan 
iş ücretlerinin kazanç, iktisadi buhran ve muvazene vergilerin
den muafiyetine mütaallik 5088 sajalı Kanun bidayeten, müîı- 
hasıran işçilere tatbik olunmakta, dilekçi ve emsali bu muaflığın 
şümulü dışında bırakılmakta iken vâki şikâyetler ve haberleş
meler üzerine, yapılan 346 seri sayılı bir tamimle; bunlara da 
teşmili cihetine gidildiği içtihat değişikliklerinin makable teş
mili: 669 sayılı Meclis kararı muvacehesinde mümkün görülme
diğinden mezkûr tamim tarihine kadar yapılan tevkifatın reddi 
kabil olamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1367 16 . I I . 1955

14250/13274 Mehmet Emin Yıldız 
Kocaiskân köyünde. 
Kırkağaç - Manisa.

(Arzuhal hulâsası : Tapulu yeri 
üzerindeki hakkı tasarrufunu 
selbeden Bölge Müfettişi İbrahim 
özer’den şikâyet).

Müstedi : ölü babasına ait tapulu arazisi etrafına çevirmiş 
olduğu avluyu yıkmak ve Devlet ormanı imişcesine tarlasına 
pelit ektirmek suretiyle kendisini ızrar eden Orman Bölge Şefi 
İbrahim özer hakkında Bahkesir Vilâyet İdare Heyetince men’i 
muhakeme karan verilmiş bulunduğundan şikâyet ederek; hu
kukunun korunmasını istemeiitedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet ormanından aç
mak suretiyle tarla haline getirilmiş olan mezkûr yere vâki 
müdahalesinden dolayı müstedi hakkında; mahkemece bir de-
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fasında 1 ay hapis, 425 lira tazminat; ikinci defasında 2 ay 10 
g'ün müddetle hapis cezası verilmiş olduğu. Mumaileyhin bah
settiği tapulu yerin ormandan açılan bu yerle alâkası bulunma
dığı, adı geçen Bölge Şefi hakkında da men’i muhakeme kararı 
verilmiş olduğu ve şikâyetlerinin yersiz bulunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına g’öre talep hakkında 
enc’imenimisce tâyini muameleye mahal g-örülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1358 16 . I I . 1955

1 4 2 5 1 / 1 3 2 7 5  H a l i l  T u r g a y .
S a r a y  M a h .  bahçeci
leri.
Anam ur.

{ A r z u h a l  h u ! ( 7 s < t s ı  :  S ı i m a  s ^ i j i ı ı n a  

i ' â l ' i  f u z u l i  m ü < U ı h ( i l e  v c  h u  yüz- 
( h n  ı i a p d r t n  t e r h ' i f l e r d e n  ş i l â y e t ) .

Müstedi : Asırlardan beri bahçelerini sulamakta olduklan 
Sıtmasuyu namı ile mâruf umumi suya mahkeme başkâtibi Ce
mal Uğur tarafından yapılan müdahale yüzünden bahçelerinin 
kurumaya yüz tuttuğunu ve geçimlerinin müşkül bir hal aldığı
nı belirterek; adı geçen şahsın himayesi maksadı ile bâzı Idşile- 
rin tevkif edilmiş olduğundan şikâyet etmekte ve bir müfettiş 
gönderilmesini istemektedir.

Adalet Vekâletinin cevabi yazısında : Müşteldlerin müfettiş
likçe alınan ifadelerinde kendilerinin mezkûr mahal hâkim ve 
müddeiumumisinden bir şikâyetleri bulunmadığını belirtmiş ol
dukları. Şikâyet konusu su mecrasının tahribi dolayısiyle müş
tekilerin de dâhil bulunduğu 27 sanık hakkında dâva açıldığı 
ve bunlardan 10 sanığın sulh hâkimi karariyle hazırlık tahkika
tı sırasında tevkif edilmiş olduldan.

Yapılan muamelelerde hiçbir yolsuzluk olmaması itibariyle 
hâkim ve müddeiumumi hakkında tahkikat icrasına mahal gö
rülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Hâdisenin adalet mercilerine intikal et
miş bulunmasına ve vekâlet cevabına göre; talep hakkında tâ
yini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1359 16 . I I . 1955

14256/13280 M ustafa In^in.

Sağırlı köyünde. 

Ilemşin - Pazar.

(Arzuhal hulâsam : Küçük ha§ 
hayvanlannnı venjiden muaf tu- 
lubnaları hakkında).

Müstedi : Küçük sürü sahiplerinin mağdur bir vaziyette bu
lunduklarından bahsile; küçükbaş hayvanlar için de vergi mu
aflığı tanınmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Büyükbaş hayvanlar,
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Arzuhal
No.

Am ılıal sahibinin
adı, soyadı vc adresi

27 . VII . 1951 tarihli ve 5818 sayılı Kanunla 1951 malî yılın
dan ibaret verg-i mevzuatından çıkarılmış olup, küçükbaş hay
vanların verg-ilerinden de bir nispet dâhiilnde indirme yapılma
sı maksadı ile bihâhara hazırlanıp Yüksek Meclise sunulmuş bu
lunan kanun lâyihasının komisyonlarda yapılan tetkikat sıra
sında tebellür eden umumi arzuya uyularak hükümetçe geri 
alınmış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında; encümenimizce tâyini muameleye ma
hal g'örülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Enciimon karan vc no sebepten verildiği

1360 16 . I I . 1955

14259/13283 Şoril'e Şa1ır ve ar. 
Balaban ]\Iah. 
Sö^ûit.

(Arzuhal hulâsası 
tahsisi hak km da).

t ad eten maaş

Müstediler : 10 yıllıkları peşin verilmek suretiyle kesilmiş 
olan şehit aylıklarının tekrar tahsis olunmasını istemektedirler.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Er yetimi olan 
müstedilerin kesilmiş olan aylıklarının tekrar tahsis olunacağı
na dair bir hüküm mevcut olmadığı için taleplerinin is’afına im
kân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1361 16 . I I . 1955

/ İ32S5 i\lehınot Çoşkıın. 
(iündük köyünde. 
Kalan - Tunceli.

(Arz'uhal hulâsası : Yasakhğı kal- 
dırdan mmt<üiadaki arazilerinin 
koıdisinc verilmesi hakkında).

Müstedi : 1950 yılında yasakhğı kaldırılmış olan Günlük 
köyündeki adına kayıtlı arazilerinin veyahut bunlara mukabil 
başka arazilerden kendisine toprak verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısmdn : Bu köyün yasak böl
ge dâhilinde kalması üzerine nakle tâbi tutulmıyarak Nazimiye 
kazasına gidip orada yerleşen müstedinin nakil ve iskânla alâ
kalı bulunmamasına binaen; 5823 sayılı Kanundan faydalandı
rılması mümkün bulunmadığı gibi.

Mezkûr yerler 2510 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre 
hâzineye intikal etmiş bulunduğundan gayrimenkullerinin do 
kendİRİno iadesine imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkmda 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ve müs-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

tedinin kanuni bir hakkının ihlâl olunduğunu iddia etmesi ha
linde kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1362 16.11.1955

14262/13286 Cemal Tekin ve ar. 
14450/13461 PTT dağıtıcısı Kara- 

kaımş kö.vünd(\
Urfa.

(Arzuhal hulâsası : tskân olun- 
duldan arazinin tevzii re adları
na tescili hakkında).

Müstediler : Suriye mültecilerinden olup iskân olunduklan 
Birecik kazasının Haydarahmet Eşme köyündeki araziler be
yinlerinde taksim edilmemiş olduğu için birtakım niza ve hak
sızlıklar doğduğunu ifade ederek; mezkûr arazinin istihkakları 
nispetinde tevzi ve adlarına tescil olunmasını istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : iskân hakkına sahip 
olmıyan müstedilerin mezkûr köye kendiliklerinden gelip, ken
dilerine iskân suretiyle gösterilmiş bir arazi de olmadığı, bu 
bakımdan haklarında yapılacak bir muamele de bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında; 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ve müs
tedilerin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1363 16. I I . 1955

14263/13287 Umuhan Çankaya.
Topçu Asım Malı. 
Dertsiz So. No. 5. 
Manisa.

(A rz H.h al hulâsası 
ması hakkında).

Maaş haglan-

Müstedi : 10 Nisan 1949 tarihinde vefat eden kocası piya
de başgedikli ölü Mustafa’dan 4540 sayılı Kanuna tevfikan 
tahsisi icabeden yetim maaşının 3 yıldır tahsis edilmediğinden 
şikâyet etmektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 1683 sayılı 
Kanunun meriyette bulunduğu zamanda vefat eden mumailey’ 
hin fiilî hizmet müddeti 20 yıla baliğ olmadığı ve ölüm durumu 
da 4536 sayılı Kanunun 1 nci maddesine uygun bulunmadığı 
için; yetimlerine maaş bağlanmasına kanunen imkân görüleme
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1364 16.11.1955
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

U265/13289 Elmas Özkan.
Camızağılı köyünde. 
Heyhan.

(Arzuhal hulâsası 
dair).

Arazi talebine

Müstedi : Camızağılı köyü sakinlerinden toprağa muhtaç 
durumda olanların bir an önce arazi sahibi olmalarını teminen 
köylerinde 4753 sayılı Kanun tatbikatına geçmek üzere tevzi 
komisyonu gönderilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Halen Ceyhan kaza> 
sında faaliyette bulunan tapulama müdürlüğünce adı geçen 
köydeki eşhas arazisi ayrıldıktan sonra, tesbit olunacak hazine 
arazisinin bu köydeki muhtaç çiftçiye dağıtılması ciheti; 17 
numaralı Toprak Komisyonu tarafmdan ele alınacağı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabma göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tariU

1365 16.11.1956

'^2G6/),329o Halil Çpvik.
Kügükınedeyip kö- 
yündo.
Süi’üc.

(Arzuhal hulâsası : Ziraat Banka
sınca 2 000 lirahk bir kredi yar
dım t daha yapılması hakkında).

Müstedi : Sürüç Ziraat Bankası Müdürü tarafından yapılan 
kredi tevziatmda keyfî hareket olunduğundan şikâyet ederek; 
vâki müracaatlarma muğber olarak krediden mahrum eden bu 
müdüre; kendisine 2 000 liralık bir yardımda daha bulunması 
için emir verilmesini istemektedir.

Tanm Vekâletinin cevabi yazısmda : Müstediye; yapıhnış 
olan 2 000 liralık kredi yardımına ilâveten 500 liralık bir yai*- 
dımda daha bulunulduğu, sureti ekli Ziraat Bankası Umum 
Müdürlüğü tezkeresine atfen bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabma göre; 
talep hakkmda encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1366 16.11.1955

14267/13291 Hüseviyin Ekinci ve 
ar.
Dirbisan köyünde. 
Beşiri.

(Arzuhal hulâsası : Beşiri Kaza ve 
mülhakatının huzur ve emniyetini 
ihlâl eden Hacı Ahmet Kümet 
adındaki §ahısfan şikâyet).

Müstediler : Temin etmiş bulunduğu nüfuz ve tegallübe gü
venerek birçok sivil ve resmî şahıslan bizzat veya bilvasıta dö
ven, tehdit ve hakarette bulunan keza öldürtmek ve gasıplarda 
bulunmak suretiyle, Beşiri kaza ve mülhakatının huzur, emni
yet ve asayişini ihlâl eden Hacı Ahmet Kümet adındaki şahıs-
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tan şikâyet ederek, durumun bir memur vasıtası ile tahkik ve 
bu halin önlenmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bu kaza dâhilinde 
nerede ve hangi meseleden dolayı hâdise zuhur etmiş ise bu hâ
disenin filhakika adı geçen Hacı Ahmet Kümet’in tertip ve tah
riki neticesi olduğunun meydana çıkmış bulunduğu, mumaileyh 
ile aveneleri tarafından işlenmiş olan 9 suç hakkında tanrim kı
lınan tahkikat evrakının adalete tevdi edildiği ve kendisinin ba
sımları tarafından 12 . IX . 1952 gecesi öldürülmüş olduğu ve 
aveneleri hakkında da gereken tedbirlerin alındığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1367 16 . I I . 1955

14268/13292 SalAhattin öner.
Cıınılıııriyct Mah. 
Osmaniye.

(Arzuhal hulâsası : Rıfkı Haşlamış 
adındaki şahsa açılan usulsüz kre
dilerden şikâyet).

Müstedi : Osmaniye’de; müteveffa Müftü Yusuf Ziya’nın 
mirasçılarından olup mumailehten kendilerine intikal etmiş bu
lunan 5 bin dönümlük arazinin tamamı üzerinden istifadeye 
kalkışan mirasçılardan Rıfkı Başlamış adındaki şahsın; Ziraat 
Bankası Meclisi İdare Reisi Yusuf Ziya Erzin’in yeğeni olması 
itibariyle Adana ve Ceyhan Ziraat bankalarından ve îş Banka
sından muhtelif tarihlerde ve mütaaddit defalar külliyetli kre
diler temin etmiş bulunduğu gibi, keza Marşal yardımından da 
istifade ile adı geçen Yusuf Ziya Erzin’in de iştirak edeceği söy
lenen bir çırçır fabrikası kurmak teşebbüsünde bulunduğunu 
belirterek; iştirak halindeld mezkûr gayrimenkullerin tâyini ve 
kanuni haklarından istifade etmeleri için açtıkları dâvanın borç 
karşılığı gösterilip uzun yıllardır bu borcun ödenmemesi sebe
biyle taksimine imkân bulunamadığı beyaniyle; bir türlü neti
celendirilemediğinden bahis ve şikâyet ederek; durumun tahkik 
ve tetkik ettirilmesini istemektedir. '

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Osmaniye 
kazasında geniş bir ziraat işletmesine sahip bulunan adı geçen 
Rıfkı Başlamış’lıya açılmış olan kredilerin; diğer emsal müstah- 
sıllara açılan krediler gibi tâyin ve tesbit edilmiş bulunan had
ler dâhilinde verilmiş bulunduğu ve mumaileyhin vâdesi geçmiş 
her hangi bir borcu da olmadığı ve yapılan muamelelerin de usul 
ve mevzuat dairesinde cereyan ettiği bildirilmektedir.

Gereffi düşünüldü : Vekâlet cevabına fföre talep hakkında
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encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1368 16 . I I . 1955

İ 4 - 2 ( ; ! ) / l l a h i h  Canka. ( ArzuhnJ hıdfmm : Toprak değer
ivu/.u«ii.lcnli k.iviiıı- barnni hal;lnnda).
don.
Koskin.

Müstedi : 6 000 lira değerindeki arazi ve bağını, karşılık gös
termek suretiyle Keskin Ziraat Bankasından talebettiği 2 600 
liralık kredinin, garezkâr bir maksatla noksan değer takdir et
mek suretiyle yerine getirilmediğinden şikâyet etmektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısına bağlı. Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğü tezkeresinde : Toprak değer baremi mevzu
unda yeniden incelemeler yaptırılarak köyünün alım satım du
rumuna göre yeniden dü,-menlenen bareme dayanılarak müracaat 
sahibi lehine 2 400 liralık meyva bahçesi tesis kredisi açıldığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki işara göre; talep hakkında encüme
nimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1369 16 . I I . 1955

* '-~l/132î)4 Sıtkı 'İV'lokoğhı. (ArzuJud hulâsası. : licmont l'anu-
'I'urgııln'is ]\Tah. !>(- nunun çd,'anlmnsı haklımda).

HHeı t(']')osi So. No. Müstedi ; At yetiştirme bakımından memleketimizde görü- 
nen alâkasızlığı ve bu yüzden, ordu ihtiyacı için sarf olunan 
dövizi tebarüz ettirip, bu halin önlenmesi için gerek harice gi
den dövizlerimizi ve gerekse Marşal yardım paralarını köylü
müze vermek suretiyle onları yetiştirici bir duruma getirmek, 
hem de muharip bir devlet olarak ordu ihtiyaçlarımızı her an 
hazır bir halde bulundurmanın ancak bir Remont teşkilâtiyle 
mümkün olabileceğini belirttikten sonra; çıkarılacak Remont 
kanuniyle kurulacak olan Remont çiftliklerinin ve köylerimizin 
birer at yetiştirme kurumu haline gelmiş olacaldannı ve bu 
halden memleket çapında temin olunacak fevaidi 4 madde ha
linde belirterek, iyi bir düşünce ve yurtseverlik maksadiyle iş
bu temennilerini Yüksek Meclisin nazarı ıttılaına sunmaktadır.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Atçılığın inkişafı ve 
ıslahı işlerinin halka ve orduya intikalini temin edecek olan 
çalışmalar ve bu konuda. Millî Müdafaa Vekâleti ile müştere
ken alınacak tedbirler, vekâletçe 9 Haziran 1952 gününde ter- 
tibedilen Atçılık Kongresinde tesbit ve karara bağlanmış oldu
ğu, müstedinin temenni ettiği hususlar kongre kararlarında 
mevcut olup, bütçe imkânları dâhilinde tatbikine başlanacağı, 
Remont depolan ile istidada yazılı diğer bâzı hususlann Millî
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Müdafaa Vekâletini ilgilendirmekte olduğu bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre, 

talep hakkında encümenimizce tâyini muameelye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1370 16 . I I . 1955

14273/1329G Ali Şahin.
]\abakU“i)(! köyünde. 
Karaeaviran - lıni’alı.

(Arzuhal hulâsanı : Zihjcdi bulun
duğu gaj/rimcnkıdlenn adına tes
cili halikında).

•

Müstedi : Kendisine irsen intikal etmiş olup, halen de zilye
di bulunduğu 2 parça gayrimenkulün adına tescili idare heye
tince de k<arara bağlanmış olduğu halde, bu muamelenin bir 
türlü ikmai ve intacedilmediğinden şikâyet etmektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedinin mesnetsiz 
olarak tasarruf etmekte bulunduğu mezkûr gayrimenkuller 
hakkında 5519 sayılı Kanuna göre mahkemeden tescil kararı 
almak zorunda olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1371 16 . I I . 1955

U275/13297 Hüseyin Yeteroğhı 
ve ar.
Yassıpınar köyünde. 
Şarkışla - Sivas.

(Arzuhal hulâsası : ihtilâf mevzuu 
olan sınır işlerinin esaslı hir şekil
de halli hakkında).

Müstediler : Alevîlik ve Sünnilik yüzünden mücavir köy
lerle aralarında devam eden nizam köylerinin mal ve can emni
yetini, huzur ve sükûnlarını münselip kıldığından, keza yine ay
nı saikle hareket eden şarklı köylülerin mera ve mezruatlarını 
tahriple, bâzı kimseleri yaralamış olduklarından şikâyet ederek, 
bunun önlenmesini ve aynı zamanda ihtilâf konusu olan sınır iş
lerinin de esaslı bir surette hallolunmasını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müştekilerle şarklı 
köylüler arasında ot ve mezruatı tahribetm.ek yüzünden vuku- 
bulan kavgada suçlu olarak tesbit edilenlerin haklarındaki tah
kikat evrakı ile birlikte mahalli müddeiumumiliğe teslim edil
dikleri bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Hâdisenin adalet mercilerine intikal etmiş 
bulunmalına sınır ihtilâfının nihai olarak halli de vazifeli kaza
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mercilerine aidiyetine binaen, talep hakkında bu bakımlardan 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1372 16. I I . 1955

13298/14277 Cemil Demir ve ar.
Kotanlı köyünde. 
Bulanık.

(Arzuhal hulâsası : Arazi tevzi 
komisyonunun gönderilmesi ve te
şebbüs edilen usulsüz tescil mua
melelerinin durdurulması hakkın- 
da).

Müstediler : Hükümetçe yerleştirilmiş bulundukları Muş vi
lâyetinin Kotanlı köyünde, icaren üzerinde zeriyat yapmakta ol
dukları mahdut arazilerine fuzule müdahalede bulunulduğu gi
bi, birçok Hazine arazisi üzerinde de haksız iktisapta bulun
mak üzere tescil dâvası açılmış olduğundan, dolajnsiyle müstah
sil bir hale gelememeleri yüzünden mağduriyetlerinin temadi et
mekte olduğundan şikayet ederek; bu köye bir an evvel arazi 
tevzi komisyonu gönderilmesini. Hazine hukukunun korunma
sını ve mezkûr tescil dâvalarının durdurulmasını istemektedir
ler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Keyfiyetin tetkikiyle; 
iddia olunduğu gibi Hâzineye ait yerler üzerinde açılmış tescil 
dâvası varsa Hazine hakkının korunması maksadiyle Hazine 
mümessillerinin müdahalelerinin temini ve diğer istekler husu
sunda da gerekli muamelenin yapılması için Muş Valiliğine ya
zılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti vekâlet cevabına göre talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediği
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1373 16. n . 1955

14280/13300 Kâzım Büyükkaya.
D, Denizyolları ve 
şehir hatları köprü 
Boğaziçi iskele ka
marotu.
Galata - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Yeniden vazi
feye alınması hakkında).

Müstedi : Istifaen ayrılmış olduğu Şehir Hatları vapur ka
marotluğuna tekrar alınmasını istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında ; Müstedinin; Şehir 
Hatları İşletmesinde kamarotluğa tâyin edilerek 9. V III . 1952 
gününde işe başlattınlmıg bulunduğu bildirilmektedir.
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Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına g’öre; istek yerine ge
tirilmiş olduğundan encümeninıizce yapılacak başkaca bir mua
mele bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karnr tarihi
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Enciiaıen kararı ve ne sebepten verildiği

1374 IG . I I . 1955

Ncsip fJünj^rnıül. 
Süleyınaiiiyo V(‘f;ı 
Cad. No. 19.
B a y a z ı t  - I.slaııl)ul.

(Arzuhal lı }(lâsas'i : lieyoğlu ka
zası idare heıjcliıtce müttehaz hir 
)ncn'i muhakeme kararının iptali 
hakkında).

Müstedi ; Avni Türkcan’ın kendisine vâki hakaretinden 
dolayı Beyoğlu Kaza İdare Heyetince mumaileyh hakkında ve
rilen ve vilâyet idare heyetince dahi tasdik edilmiş bulunan 
men’i muhakeme kararının lüzumu muhakemeye çevrilmesini 
istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bulaşıcı Hastalık
lar Beyoğlu Savaş Merkezi idare ve hesap memuru olan, adı 
geçen Avni Türkcan hakkında Beyoğlu Kazası îdare Heyetince 
birinci derecede, Vilâyet îdare Heyetince de ikinci derecede 
verilen karar örnekleri ile; tevbihle cezalandırıldığına dair 
tasdikli yazının ilişik olarak gönderilmiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Memurin Muhakemat Kanununa göre 
kati bulunan bahis mevzuu karar üzerinde encümenimizce tâ
yini muameleye mahal olmadığ-ma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1375 16 . I I . 1955

11284/] 3304 Halil Yürük.
Ceza evinde lıükiinı- 
lü.
Bitlis.

(Arzuhal hulâsa,' ı̂ : Vâki Temyiz 
Uüehinin reddoJımdugnvdan ^ikâ- 
!ief).

Müstedi : Bitlis Ağır Ceza Mahkemesince haklanda mütte
haz 10 küsur yıllık mahkûmiyet kararına karşı gününde ve 
şartlarını yerine getirmek suretiyle yaptığı temyiz talebinin; 
başgardiyan vasıtasiyle göndermiş olduğu depo parasını yatır
mamış olduğundan dolayı reddedilmiş bulunduğundan şikâyet 
ederek; dosyasının celbiyle mağduriyetinin önlenmesini iste
mektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin, 6. IX • 
1951 tarihli mezkûr mahkûmiyetine mütaallik vâki temyiz ta
lebini ; 7 . IX . 1951 tarihli istidası ile yapmış ise de temyiz 
şart olan 10 lirayı müddeti geçtikten sonra, 2 0 . I X . 1951 ta
rihinde depo etmiş bulunması itibariyle; temyiz istidasının 
Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesi tarafından reddedilmiş 
bulunduğu;



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14286/13306 Tahsin Ünver.
Orhan Malı. 
Kandıra.
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Başgardiyan Hâkim Soydan hakkında yaptığı şikâyet üze
rine açılan âmme dâvası neticesinde; adı geçen hakkında be- 
raet kararı verilmiş olduğu belirtilerek; yapılan muameleler
de usul ve kanuna uymıyan bir ciret bulunmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1376 16.11.1955

('Arzuhal hulâsası : MâKdiyet du
rumuna göre tekaüt aylığı bağ
lanması hald'inda).

Müstedi : Mükelleflik müddeti hariç on dört senedir çalış
makta olduğu jandarma meslekinden hastalığı sebebiyle veri
len rapor üzerine ve jandarma mevzuatının, kendi durumun
daki temditli jandarma eratı hakkında hiçbir hükmü ihtiva et
memesi yüzünden Jandarma Umum Kumandanlığınca terhis 
edilmiş bulunduğundan şikâyet ederek, son defa Gülhane As
kerî Hastanesinde muayene ettirilip verilecek mâlûliyet rapo
runa göre emekli aylığı bağlanmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin; Koca
eli Merkez Jandarma Birliğinde iken uzatma isteğinde bulun
duğundan; yaptırılan müayenesi sonunda (B/11 e uyar faal gö
rev yapamaz.) kaydiyle verilmiş olan rapor üzerine; terhis 
edilmiş bulunulduğu. Ancak Erkâm Harbiye Sağlık Dairesin
ce mumaileyhin Gülhane Askerî Tıp Akademisinde de muayene 
ettirilerek alınacak raporla birlikte gönderilmesi bildirildiğin
den ahnacak bu rapor üzerine mezkûr makamca verilecek ka
rara göre muamele yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediği ve bu 
mevzuda tahaddüs edecek bir ihtilâf halinde müstedinin kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1377 16. I I . 1955

14289/13309 Avni Kesicioğlu.
Tepecik 1243 So. No. 
9.
tzmir.

(Arzuhal hulâsası : Doğum ikra
miyesi verilmesi hakkında).

Müstedi : Devlet Demiryolları İdaresinde D cetvelinde ça
lışan bekçilerin de sair memurlar gibi doğum ikramiyesinden 
faydalandırılmaları esbabının temin buyurulmasını istemekte
dir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : D cetveline dâ-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

hil çeşitli hizmetlerin mezkûr yardımdan istifade ettirilmeleri
ne kanunen imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan vâki talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun
15 nci maddesine göre; encümenimizce bu sıfatla yapılacak mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1378 16 . I I . 1955

14201/13311 Talıir Ça<?lar.
Kabataş Ömer Avni 
Mah. No. 8. 
İstanbul.

2141G/19307 Müfit Sunman ve 
14293/13313 ar.
15680/14640 Tekol Genel Müd.

memurlarından. 
Kabataş - îstanl)ul.

(Arzuhal hulâsası : Türk’ köyünde 
ilk mektep yaptırılması hakkın
da).

Müstedi : İlk tahsil çağında 100 ü mütecaviz çocuğu olan 
Mesudiye kazasının Türk köyünde bir an önce bir ilk mektep 
yaptırılmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : 393 nüfuslu olan bu 
köyün okul ihtiyacının nüfusları bu köyden fazla olan köyler 
okula kavuştuktan sonra ancak nazarı itibare alınabileceği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1379 16 . I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Aylıklarının 
kanuni tutarlarının verilmesi 
hakkında).

Müstediler : 3656 sayılı Kanunun muvakkat ikinci madde
sine göre yapılan intibakta almakta oldukları ücretler bir yu
karı dereceye çıkarılmadığı gibi, terfi müddetini doldurmuş 
olanların durumlarının dahi nazarı itibara alınmadığından, ke
za mütaakıben mevkii meriyete giren 4805 ve 4988 sayılı kanun
larla dahi Devlet ve İktisadi Teşekküller memurlarına tanınan 
haklardan da faydalandırılmadıklarından ve halen almakta ol
dukları aylık tutarlarının; Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair olan mezkûr 3656 sayılı Kanunda yazılı 
emsal hâsılının bir dun derecesine tekabül ettiğinden, dolayı- 
siyle mağdur ve hakları ihlâl edilmiş bir durumda oldukların
dan şikâyet ederek; aylıklarının asli maaşlarının kanuni tutar
ları üzerinden ödenmesi esbabının temin buyurulmasını iste
mektedirler.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : İnhi
sarlar Umum Müdürlüğü memurları tarafından daha önce bu 
mevzuda Başvekâlete yapılan müracaat üzerine, mezkûr idare



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

memurlarının derece ve ücret durumları hakkmdaki vekâlet 
görüşü ve düşünüşü Maliye Vekâletince vârit görülmiyerek bu 
memurların aylık durumlarının ıslahı diye ortada bir mevzu 
bulunmadığı bildirilmiş olduğundan bu durum karşısında yapı
lacak bir muamele olmadığı belirtilmektedir.

Maliye Vekâletinin bahis mevzuu yazısında da ezcümle : Bu 
memurların 3656 sayılı Kanunun mezkûr muvakkat maddesine 
göre yapılan intibakta aylıklarının almakta oldukları aylıklar 
müktesep hak olarak kabul edilmek suretiyle tesbit ve maaşlı 
görevlerde alabilecekleri ayhklann bir üst derece tutan üzerin
den tesbit edilmiş olduğu, bu itibarla maaşlı ve ücretli memur 
aylıkları arasındaki farkı kaldıran 4805 sasall Kanundan fay- 
dalandınlmalannın bahis mevzuu olmadığı, keza 4988 sayılı Ka
nundan da faydalanamamış olduklan yolundaki mütalâanın da 
vârit bulunmadığı belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talep yeni bir kanun teklifini mutazam- 
mın bulunmaktadır. Bu bakımdan encümenimizce bu sıfatla 
yapılacak bir muamele olmadığı ancak mer’i mevzuat muvace
hesinde haklan ihlâl olunduğunda musir bulunan müstedilerin 
işbu ihtilâf dolayısiyle idari kaza merciine müracaatla muhta
riyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1380 16 . n . 1955

14294/13314
1'7987/İ6738
2İ180/1963J

Kemale Berk ve ev
lâtları.
Filiz So. No. 33. 
Bornova - İzmir,

(Arzuhal hulâsası : İskân hakla
rının tamamlanması hakkında).

Müstediler : Girit mübadillerinden olup 1933 tarihinde İz
mir’e tertip kılmdıklannı, ancak metrukâtlanna mukabil tef- 
fiz muamelesi yürütülmediği gibi istifade imkânı bulunmıyan 
bir arazide verilen 160 aded zeytin ağacından başka bir iskân 
hakkı da tanınmadığından ve bu mevzuda açtığı idari dâvanın 
da dâvâlının hakikata muhalif vâki beyanatına istinadolunmak 
suretiyle reddedilmiş bulunduğundan şikâyet ederek, iskânı âdi 
suretiyle iskân haklarının tamamlanmasını istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Kandiye mübadille
rinden olan bu aileye 1935 yılında 8 nüfus üzerinden 176 zey
tin ağacını havi 20 dönüm toprak verilmek suretiyle iskânla 
olan alâkalarının kesildiği, açılan idari dâvanın da Şûrayı Dev
let 6 ncı Dairesince reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza -merciince incelenerek karara bağ
landığı anlatılan vâki talep hakkında encümenimizce bu bakım
dan yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1381 16 . n . 1955
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14297/11)0 17 l lu i 'i y o  (îcııe v (î oğ
lu A b d u U a h  (lono. 
lii istempiişa M a lı .

S a p a n c a  - A d a p a z a r ı

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi E*ıcümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Adapazarı 
Ağıv Ceza Mahh< mcsince venlen  
l>ir bivact hararuulan sih-ınjct).

Müstediler : Eşi ve babası Mustafa Genc’in öldürülmesinde 
müşterek fail olan Yusuf Kahraman ve kardeşi Haşan Kahra- 
ma ĵ’dan yalnız Yusuf fail olarak kabul ediliı?, şahitler ve mah
keme üzerinde yaptığı tesirle bunun da beraet etmiş bulunma
sından duydukları teessürü belirterek; Adapazarı Ağır Ceza 
Mahkemesince tek taraflı olarak verilmiş olan bu hüküm hak
kında icabeden tahikatta bulunulmasını istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hâdise bertafsil açık
landıktan sonra, fiilde Haşan Kahraman’ın da iştiraki bulundu
ğuna dair olan iddia yersiz olduğu g’ibi, hükmün Yargıtay da 
tetkik edilmekte bulunduğuna göre; bu hususta idareten yapı
lacak bir muamele görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi muvacehesinde talep hakkında encümenimizce yapıla
cak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1382 16 . I I . 1955

1 5 7 2 G /1 4 G 8 4  F .  S a ba h at A n ç a y .
I h l a m u r  N a r d e n k  So. 
N o .  IG .
lîesiktas - Istatıhul.

(Arzuhal hulâsası : Kocası Yar
bay ölü Halim Arıca\/a ait ikra- 
m iyesin in ihlc nm csi h a 1:1:> nda).

Müstedi : Kocası yarbay ölü Halim Arıçay’a ait ve müddeti
nin dört ay noksan bulunması yüzünden ödenmiyen ikramiyesi
nin esbabının temin buyurulmasını istemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Tekaüt Sandığı Umum Müdürlüğünün 
cevabi yazısında : Müteveffanın fiilî hizmet müddeti 29 sene 8 
aya bâliğ olması itibariyle; 5434 sayılı Kanunun 89 ncu madde
si muvacehesinde emekli ikramiyesinin tediyesine kanunen im
kân görülemediği bildirilmektedir.

Gereğ düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de; talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1383 16 . I I . 1955

15 7 ry 2 /]4 7 0 8  Ce m al K u l l u .  
1 8 î)3 7 / 1 7 G 4 2  llo c a il y a s  M a lı .  A p 

tal C a d .  (lü n ıü f; So. 
N o .  3.
B u r s a .

(Arzuhal hulâsası : Tekaüt aylığı
nın 30 lira üzerinden tâdili hak
kında).

Müstedi : Müddeti hizmeti yanlış hesaplanmak suretiyle ya
pılmış olan emeldilik muamelesi bilâhara ref’olunup hakkı mük
tesebi olan 30 lira maaş yerine 20 liralık bir vazifeye tâyin edil
diğini ve raütaaddit müracatlarma rağmen mezkûr maaşının



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi
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Encümen kai'arı ve nc sebepten verildiği

hakla müktesebi olan dereceye yükseltilmiyerek; mâlûliyetine 
binaen emekliye ayrıldığı vakit mağdur düştüğünü beyanla, te
kaüt aylığının 30 lira üzerinden düzeltilmesini ve ödenmiyen 
farkı maaşlarının da tediyesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 2871 sa3alı Kanunla 
Mâliyeden hususi idareye devrolunan müstedi hakkında cere
yan eden emeklilik muamelesi belirtildikten sonra; hususi ida
renin tâli memurlarından olan adı geçenin tahsis evrakı Sandık 
Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmekle Maliye Vekâletine te- 
rettübeden işin nihayet bulduğu ve dilekçede beyan olunan di
ğer hususat üzerinde vekâletçe yapılacak bir muamele olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup istida 
münderacatıSa nazaran; Devlet Şûrasından dahi geçtiği anlaşı
lan talep hakkında; bu bakımdan encümenimizce tâyini muame
leye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1384 16 . I I . 1955

15779/14734 Nazmi Tuğrul.
Emekli Yarbay. 
Kemeraltı Malı. 
]\Iarmaris.

(Arzuhal hulâsası : Emeldi aylı- 
ğının hir üst derece üzerinden tah
sisi hakkında).

Müstdi : Emsalleri meyanında; albaylığa yükseldiği 26 
Ağustos 1952 günü radyoda yayınlandığı halde; 7 Eylül 1952 
tarihinde emekliliğinin tebliğ edilip, ikramiye ve aylığının yar
baylık maaşı üzerinden tahsis olunduğundan şikâyetle; tekaüt
lük muamelesinin albaylık rütbe ve maaşı üzerinden tadil ve ıs
lahını istemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünün 
cevabi yazısında : Bir sureti ilişik olarak takdim kılman Millî 
Müdafaa Vekâleti yazısına nazaran : Müstedi her ne kadar 
26 . VIII . 1952 tarihli bir kararla albaylığa yükseltilmiş ise de;
12 . VIII . 1952 tarihli kararla emekliye sevk edilmiş bulundu
ğundan mezkûr yükselme kararının 29 . VIII . 1952 tarih ve 
25430 sajolı bir Kararla iptal edilmiş bulunduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan talep 
hakkında; encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediği
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1385 16. I I . 1955
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Arzuhal sahibinin
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15818/14771 Ali Rıza Atillâ.
İstasyon Oad. No. 
143.
Karabük.

Eneümon kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Orduda tekrar 
bir vazifeye ahnmnsı veyahut sa
ir bir devlet memuriyetine tâyini 
hakkında).

Müstedi : Orduda bulunduğu 16 yıl zarfında aldığı bütün 
siciller müspet olduğu halde, kendisi ile 4 ay teşriki mesai et
tiği bir piyade yüzbaşısınm verdiği menfi sicile müsteniden; 
haksız ve kanunsuz olarak emekliye sevk edildiğinden ve ken
disine hiçbir hak tanmmadığından şikâyetle; mâruz kaldığı 
perişaniyetten kurtarılması için orduda, geri hizmetlerden her 
hangi birinde tekrar tavzifini, bu mümkün görülmedigi tak
dirde sair her hangi bir memuriyete tâyinini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısmda : Mumaileyh, 
Motörlü Birilikler Okulu bandosunda görevli başgedikli iken 
müteselsil, musaddak 29 Mart 1950 tarihli sicil muhteviyatı 
açıklandıktan sonra; 3779 sayılı Kanuna tevfikan terhisinin 
10 Aralık 1950 tarihinde tasdik olunup; kıtasmca vazifesine 
son verilmesi üzerine; 5434 sayılı Kanuna göre, tekaütlük mu
amelesinin ikmal edildiği; belirtilen menfi durumuna binaen 
müstedinin tekrar hizmete ahnmasına imkân görülemediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına ve müstedi
nin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1386 16.11.1955

15867/14814 Zeki öztuna.
Şirin So. No. 99. 
Emirgân - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Ordu Sicil Yö
netmeliğinin tadili hakkında).

Müstedi: İzmit’te 2 nci Uçaksavar Alayı Kumandan Vekili 
iken bu vazifede bulunduğu 2 yıllık müddet zarfında hakkında 
düzenlenen siciller müspet bulünduğu halde; 31 Temmuz 1952 
tarihinde; 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin E fıkrasına 
tevfikan emekliye sevk olunduğundan ve bu muamelenin müs
tenidi bulunan son sicilinin ise bilgisiz ve disiplinsiz bir şahıs 
olan en yakın sicil âmiri tarafından verilmiş bulunduğundan 
bahsile; ilk sicil âmirlerinin bu şekildeki ölçüsüz hareketlerinin 
önlenmesi için, Ordu Sicil Yönetmeliğindeki mevcut boşluğun 
giderilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 4273 sayılı 
Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 18 nci maddesinin 
tâyin ettiği esaslara göre tanzim ve Vekiller Heyetinin 9 . V III. 
1945 tarihili, 3/2962 sayılı Kararı ile yürürlüğe giren Ordu Sicil 
Yönetmeliğinde her hangi bir boşluk ve kifayetsizlik olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Ancak tanzime salâhiyetli mercilerce ta-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

dili mümkün bulunan bir tailimatnamenin değiştiril'mesini mu- 
tazammın olan talep hakkında; bu bakımdan encümenimizce 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1387 16. I I . 1955

1587G/14823 Recep Fikret Gün^v.
Ulvısıneydanı Kırta
siye ve Kita])evi sa- 
lıl])i Ali Tümen eliy
le No. 13.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Hakkında müt- 
tehaz vekâlet emri muamelesinin 
iptali ve maaşına muadil bir me
muriyete tâyini ve kesilen maaş
larının iadesi talebine dair).

Müstedi : İstidasında zikrettiği sebeplere binaen haksız ve 
kanunsuz olarak Sorgun Malmürlüğünden vekâlet emrine alın
mış bulunduğundan şikâyet ederek; mezkûr muamelenin iptali 
ile maaşına muadil Maliye Merkez Teşkilâtında bir vazifeye 
tâyinini ve kesilen maaşlarının iadesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin malmü
dürü olarak ilk tâyin edildiği Karakocak kazasında ve bunu mü- 
taakip nakledildiği Aşkale ve Sorgun kazalarında bulunduğu 
sırada hakkında tevali eden ihbar ve şikâyetler üzerine, Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine tevfikan takibat yapıldığı, 
1 ay hapis ve 150 lira para cezasına mahkûm edildiği ve 1 000 
lirayı zimmetine geçirmiş bulunduğundan dolayı da keza 1609 
sayılı Kanuna tevfikan hakkında takibat yapılmakta olduğu, 
bundan başka vazifesindeki kusurlarından dolayı 4 kere de ce
man 38 günlük maaş kat’ı, iki tevbih ve iki ihtar cezasiyle tec
ziye edilmiş bulunduğu.

Hakkındaki vâki valilik işarlan ve müfettişlik raporlan 
muhtevası açıklandıktan sonra; mezkûr durumu dolayısiyle 
vekâlet emrine alınmış olan mumaileyhin vekâlet merkez teş
kilâtında her hangi bir vazifeye tâyin edilemiyeceği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümenimizce muameleye mahal görülmediğine ve müstedinin 
kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1388 16 . I I . 1955

15882/]482î) İzzettin Demirtel.
Yollar 10. m ig e  Fen- 
memııru S. No. 182. 
Trabzon.

(Arznhal hulâsası : 1936  ̂- 1943 
yılları arasında mezun olan fen  
memurları arasındaki farklı duru
mun ıslahı hakkında).

Müstedi : Aynı mektepte okuyup, aynı tahsili görmüş ol
dukları halde; sadece tahsil müddetinin iki yıla indirilmiş ol
ması bakımından 1936 yılına kadar mezun olan fen memurlarına



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

28

nazaran maaş dereceleri ve yedek subay yetişme hakkının tanın
maması bakımlarından mağdur edilmiş bulunan J936 - 1943 yıl
ları Fen Okulu mezunları arasındaki bu farklı durumun ıslahını 
istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Maaş ve tahsil dere
celeri 3656 ve 879 sayılı kanunlara göre tesbit edilmekte bulu
nan adı g-eçen okulun bahis mevzuu yıllar mezunu talebe du
rumları arasındaki farkın, mezkûr Barem Kanununa göre, tes
bit olunan baremler arasındaki farlctan ileri geldiği. Müstedinin; 
mezun olduğu tarihte; mezkûr okulda bir mühendislik kısmı da 
mevcut olup buraya devam etme hakkı da bulunmuş olduğuna 
nazaran kendilerinin bu hakkı iktisabetmeleri için yeniden bir 
kurs açılması hususunda da bir mütalâa serdine lüzum görülme
diği tahsil menşei bakımından da 1076 sayılı Kanuna göre ye- 
deksubay hakkını haiz bulunrnadıkları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâkalı 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Eacümen kararı ve ne sebepten verildiği

1389 16 . I I . 1955

15922/14868 İsmail Yetimoğlu.
Emniyet Müdürlü
ğünde 16/3330 yaka 
ve sicil sayılı polis 
memuru.
Çoruh.

(Arzuhal hulâsası : 
riyet talehine dair).

Nakli memu-

Müstedi : Vazifeli bulunduğu Çoruh vilâyetinden istidasın
da yazılı sebeplere binaen harcırahsız olarak başka bir vilâyete 
nakledilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mazereti muhik gö
rülen müstedinin 23 . X I I . 1952 tarihli onayla Samsun Emniyet 
kadrosuna nakledilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yerine getirilmiş olduğu anlaşılan talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1390 16 . I I . 1955

15924/14870 Sıdıka Şenyuva.
Yeldeğirmeni İbra- 
himağa 1. ilkokul 
öğretmeni.
Kadıköv - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Kadrosuzluk 
sehehi ile terfiinde vukuhulan iki 
yıllık gecikmenin halihazır maaş 
derecesindeki terfi müddetine ilâ
vesi hakkında).

Müstedi : 1950 yılında terfi hakkını ihraz ettiği halde; kad
rosuzluk sebebiyle ancak 1952 yılında terfi ettirilebilmiş oldu
ğunu belirterek; iki yıllık gccikme müddetinin halihazır maaş 
derecesindeki terfi müddetinde nazarı itibara alınmasını iste
mektedir.



— 29 —

Ar/Aihal Arzuhal sahibinin
No. adı, so\vıdı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

r>n2()/14871 :\I. ah  Çaglnyık.
Uikiın('\ind(' No. 
1008 .

Sivas.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : 35 liralık kadroya 
müsteniden almakta olduğu 50 liradaki terfii, kadrosuzluk yü
zünden geciktirilmiş olan müstedinin; 837 sayılı Büyük Millet 
Meclis Kararına göre; terfilerin evvele teşmili mümkün olamı 
yacağma ve kadrosuzluk yüzünden beklenilen müddetin maaş
taki kıdeme ekleneceğine dair bir hüküm de mevcut bulunmama- 
sma binaen; dileğinin yerine getirilmesine imkân görülemedi
ği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de; talep hakkında encümenimizce yapılacak bir muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1391 16 . I I . 1955

(Arzuhal, hulâsası : 12 yühk hiz- 
»ıcfinin iel'üüilüh hizmetine ilâ
vesi hdkhııuhı).

Müstedi : Orduda 12 yıl hizmet gördükten sonra 1945 sene
sinde başçavuş rütbesi ile kendi isteği üzerine terhis edilmiş bu
lunduğunu belirterek müterakim tekaüt aidatınm tediyesini 
ve bu hizmetinin tekaütlük müddetine ilâvesini istemektedir.

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında ; Astsubaylar
dan ancak 4805 sayılı Kanuna tevfikan 1 Ocak 1946 tarihin
den itibaren tekaüt aidatı tevkifatına başlanılmış bulunduğun
dan ordudan bu tarihten önce ayrılmış bulunan müstedinin bu 
mevzuda her hangi bir matlabu olmadığı ve mezkûr hizmetinin 
halen çalışmakta olduğu dikim evindeki işinin yevmiyeli bir 
iş olması bakımından 5434 sayılı Kanunun geçici 14 ncü mad
desine göre buradaki hizmetine ilâvesine de imkân görülemedi
ği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de talep hakkında yapılacak bir muamele olmadığına, ancak 
müstedi, kanuni bir hakkının muhtel kılındığında musir bulun
duğu takdirde kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karaj* No. Karar tarihi

1392 16 . I I . 1955

15933/14878 Ziya Gündüz.
Hükümet binası iti- 
salinde t.'ipn takip- 
(;isi.
Mersin.

(Arzuhal hulâsası : Bir memuri
yete tâyini talehine dair).

Müstedi : Mer.-îin Merkez Muhasebe kâtibi iken istifaen ay
rılmış bulunduğunu belirterek; zaruret haline düşmesine bina
en mezkûr vilâyet idarei hususiyesinde açık bulunan memuri
yetlerden birine tâyinini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin daha ön*
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Arznhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen İvararı ve ne scbeptcıj verildiği

ce 25 liralık kadroya müsteniden 30 lira almış olması itibarı ile 
halen açık bulunan 20 liralık kadroya tâyini ve kendisine 4598 
sa3alı Kanuna tevfikan 30 lira ödenmesinin mümkün görüleme
diği; bu itibarla dileğinin yerine getirilemediği bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre ta
lep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1393 16 . I I . 1955

15949/14893 İzzet Gülten.
Hasırcıbaşı So. No. 
31.
Kadıköy - lstanl)iıl.

(Arzuhal hulâsası : Verilmiyen 
emekli aylıklarının iadesi hakkın
da).

Müstedi : Ordudan emekli olup, Devlet Demiryollannda 
yevmiye ile tâyin edilmiş bulunduğu kondoktörlüliten dolayı, 
emekli aylıklarının istirdadı için, Mâliyece aleyhine açılmış olan 
dâva lehine neticelenmiş bulunduğu halde kesilen emekli ayhk- 
lannın el’an iade olunmadığından şikâyet etmelrtedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr idareye kon- 
doktör olarak girip 6 ay sonra müseccel memur durumuna geçen 
müstedinin almakta olduğu emekli aylığı kaydının; 4222 sayılı 
Kanunun 21 nci maddesine tevfikan terkin edilip kendisine fu- 
zulen ödenmiş olan 674 lira 71 kuruşun da tahsiline tevessül 
olunmuş bulunduğunu, ancak kendisinin ödemek istememesi 
üzerine Hâzinece açılan dâvanın lehine neticelendiği ve bu ka
rar üzerine de mezkûr paranın tahsilinden sarfınazar olunduğu.

Şu kadar ki bundan sonra emekliliğe esas bir vazifede istih
dam edilmekte olduğundan dolayı emekli aylıklarının mezkûr 
maddei kanuniyeye tevfikan mevkuf tutulduğu belirtilerk; id
dia olunduğu gibi istihsal olunan hükme rağmen dilekçiden is
tirdat edilmiş her hangi bir aylık mevcut olmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Tahaddüs eden bu yeni ihtilâf üzerine 
müstedinin idari kaza merciine müracaatla tavzih talebinde bu
lunması icabetmekte olduğundan, encümenimizce tâyini muame
leye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1394 16 . I I . 1955

15950/14894 Hidayet Tuncer. 
öğretmen. 
Akçaova - Aydın.

(Arzuhal hulâsası : Vazifesine 
son verilmesi hakkmdaki kararm 
iptali hakkında).

Müstedi: Gördüğü teftişlerde, hakkında tanzim olunan ra
porlarla başarılan iyi ve orta olarak tesbit edilmiş bulunduğu
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No, adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

halde; Maarif Vekâletince 5479 sayıll Kanunun 1 nci maddesi
ne aykırı olarak stajyer öğretmenlikten asıl öğretmenliğe alm- 
mıyarak vazifesine nihayet verildiğinden şikâyetle; bu kararın, 
iptalini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi hakkında 
tanzim olunan raporlarla ve bu raporlardan ancak 4357 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesine göre tanzim olunan çift hükümlü 
gizli raporların, başarıların tesbitinde esas olduğu açıklandık
tan sonra; genel gidişi ve meslekteki başarısı orta derecede 
olan şikâyetçinin mezkûr kanuna tevfikan görevine son veril
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında; bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1395 16 . n . 1955

15953/14807 Hüseyin Sancar.
T. C. Kömür Satifj 
ve Tevzi I\[ü('ss0sesi 
Tavîjanlı şubesi nii- 
mune alma memuru. 
Soma.

(Arzuhal hnlo.'inaı : 
mn(nneJaii hnhlnndo).

Borçlanma

Müstedi : Vaktiyle Tekaüt Sandığından geri aldığı parayı 
faizi ile birlikte toptan yatırarak; Harita Umum Müdürlüğün
deki geçmiş hizmetlerinin borçlandırılmak suretiyüe tekaütlük 
müddetine ilâvesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanunun 
102 nci maddesine tevfikan, bu mevzuda; 3 1 .X II. 1950 tarihi
ne kadar (1 yıl içerisinde) müracaat etmesi icabeden müstedi- 
nin 1. X I I . 1952 tarihinde müracaatta bulunmuş olması itiba
riyle mezkûr hizmetlerinden dolayı borçlandırılmasmm müm
kün görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait odan talep 
hakkında; encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1396 16.II.195Ö

15956/14900 Mehmet Cemal Al- 
tmordu.
îbrahimağa koşuyo- 
lu No. 148. 
Haydarpaşa - îstaıı- 
bul.

(Arzuhal hulâsası 
halikında).

Terfi durumu

Müstedi : 1950 yılında terfi sırasına girip en yakın sicil 
âmiri tarafından da ehliyeti tesbit ve bildirilmiş olduğu halde, 
diğer ild üstün - uzmandır - şeklinde vermeleri gereken meşru
hatı bir zühul neticesi vermemeleri yüzünden mağdur bir vazi
yete düştüğünü ve Askerî Yargıtaya yaptığı müracaatların da 
reddedildiğini belirterek, terfi hakkının tanınmasını istemekte
dir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Filhakika;



Arzuhal Amıhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

müstedinin 30 Ağustos 1950 tarihinde yükselme derecesine gir
diği, ancak bu yıla ait yetkili ve müteselsil sicil âmirlerince 
tanzim olunan sicilinde; uzmanlığında ittifak olmadığı için 
yükseltilmesine kanuni imkân görülemediği ve (20 Şubat 1951 
tarihinde yaş haddinden dolayı emekliye sevk olunduğu, bu 
mevzuda açmış olduğu idari dâvanın da Askerî Temyiz Mahke- 
me3İnco esastan reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olduğu anlaşılan talep hakkında; Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 54 ncü maddesine göre encümenimizce tâyini muame
leye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1397 16 .I I . 1955

16479/15381 Alımot TTanvli Sol- 
21.374/19860 (‘uk.
!r)982/149L>o î)iıık<;ilo ı- Muh. A r -  

seren So. Xo. 2. 
Ba lık('s iı-.

(Arzuhal hulâsası : Zinan vğrait- 
lan hiflcm farkından doğan maaş 
fari'larnun tediyesi t(dehinc dair).

Müstedi : İlk Barem Kanununun neşrinden önce, 15 lira ma
aşla Balıkesir Maarif Başkâtibi iken 1452 sayılı Barem Kanu
nunun neşri ile bu maaşı 16 liraya yükseltilmesi icabettiği halde 
maaşının 14 liraya indirildiğinden, keza 26,5 senelik bir hizmeti 
mütaakıp bağlanmış olan tekaüt aylığı ile geçinmek imkânını 
bulamadığından bahis ve şikâyet ederek; mebde maaşı olan 15 
liranın ele alınarak zıyaa uğratılan 9 kıdem zammı da ilâve 
olunmak suretiyle tekaüt aylığının yükseltilmesini ve tekaüde 
sevk olunduğu 1938 yılından 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği 1 . I . 1950 tarihine kadar olan maaş farklarının veril
mesini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 10 Mart 
1926 tarihinden beri alnıalrta olduğu 15 lira maaşın 1452 sayılı 
Kanunim yürürlüğe girmesi üzerine, tesbit olunan yeni maaş 
derecelerine gere; 14 liraya indirilmiş bulunduğu ve maaşının
1934 ve 1936 yıllarında da 16 ve 17,5 liraya yükseltilmiş olduğu 
belirtildikten sonra; istediği maaş farklarının verilmesinin ka
bil olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de talep hakkında yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1398 16 . I I . 1955



16058 /14997 H u r i y e  D ü z g ü n .
Tabanoğlıı Malı. Ka- 
(lıeami So. No. 20. 
Diyarbakır.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

33

Encümen karan \’e ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : 6 yıl l̂ ark 
hizmeti görmüş olan kocasının İz
mir veya havalisinde bir yere tâ
yini hakkında).

Müstedi : Kocası Kıdemli Üsteğmen Nihad Düzgün’ün 3 yıl
lık Şark hizmetinden sonra ve tâyin edildiği İstanbul Birinci 
Ordu Oto Alayının lâğrı ile tabur haline kalbi üzerine, burada
9 ay kaldıktan sonra; Bingöl’e, oradan da Diyarbakır’a gön
derildiğini ve Şark’ta bulundukları 6 yıllık bir müddet zarfın
da büyük sıkıntılara mâruz kaldıklarını belirterek; memleket
leri olan İzmir’e veya havalisinde her hangi bir yere tâyin edil
melerini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen 
subayın vazife gördüğü mahaller ve buralara tâyin tarih ve se
bepleri açıklandıktan sonra; müstedinin bahsettiği şekilde vu- 
kubulan tâyinlerin; birliklerin lâğ;ıv, tensik ve bir mıntakadan 
başka bir mıntakaya nakli gibi zaruretlerden ileri geldiği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâjâni muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1399 16 . I I . 1955

’ ^^«fi7/1.5004 A z i z  A l t ı n .
(rüınüîjali kö y ü JK İr .  
S n n z  - K a v s c r i .

(Arzuhal hulâsası : Sanz kazası 
»uıarif memuru vekili İsmail f'çar 
h akk ı nda t ah ki k a t yap tın iması na 
dair).

Müstedi : Sanz kazası Maarif memuru vekili İsmail Uçar-- 
ın, vazifei memuriyet ve nüfuzunu süiistimal ettiğine dair  ̂
madde halinde zikrettiği hâdiseler dolayısiyle icabeden tahki
katın yaptırılmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Yaptırılan tahkikat 
üzerine; Maarif İnzibat Komisyonunca; mumaileyhin 4357 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesinin B fıkrasına göre bir haftalık 
maaşının kesilmesine karar verildiği, vekâlet yazısına bağlı 
Kayseri Valiliği yazısında da; adı geçene isnadolunan suçtan 
dolayı kısmen beraet edip, meslekî eksikliği dolayısiyle verilen 
cezanın da kâfi görülmesi bakımından bir müddet daha Sanz’- 
da vazife görmesi icabettiğine işaret olunmakla; mumaileyhin 
mezkûr kazada kalmasında bir mahzur bulunmadığının anla
şıldığı bildirilmektedir.
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Arzııha]
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

16099/1^)034 Dr. Nedim Cankat.
Sağlık Müdürü. 
Çorum.

P^ncümcn karan ve no sebepten verildiği

Gereği düşünüldü ; Vekâlet cevabına g’öre; talep hakkında 
enoümenimizce yapılacak bir muamele bulunmadığına karar, 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1400 16 . I I ,1955

( A r z n h d l  l n t l â s a . < i i  :  î l n n a l i  f a h s i l  

i ç i n  t ı p  n J n t t v n d d  ( / f r e n  m ü d d e t i 

n i n  t c h a n i l i l h  m ü d d c t u ı c  s a u d -  

n u ı s ı  h a l ,  h i n d d ) .

Müstedi ; Tıp Fakültesi 4 ncü sınıf müdavimlerinden iken 
Birinci Cihan Harbi dolayısiyle orduya celple 1332 yılma kadar 
küçük sıhhiye zabiti olarak vazife görmüş olduğunu ve bu ta
rihte ikmali tahsil için, yine ordu ile irtibatı baki kalmak kaydı 
ile okula iade edildiği ve tahsilini ikmali mütaakıp Yıldırım Or
duları emrine verildiğini belirterek; orduda geçmiş sayılan 
okuldaki bu tahsil devresinin tekaütlük müddetinin hesabında 
nazarı itibara alınmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Miistedinin ik
mali tahsil için okulda geçen müddet zarfında ordu ile irtibatı
nın bald kaldığına dair bir kayda tesadüf edilemediği gibi, bu 
sürenin tekaütlükte sayılacağına dair de bir hüküm mevcut ol
madığı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

1401 16 . I I . 1955

16132/i50fi0 iluharrem Teksen.
("emalpaşa Mah. 221 
8o. No. 326 evde. 
Adana.

( A r z u h i d  h u l â s a s ı  :  V t ı z i f c s i n d e n  

İ K i l ' S i z  y e r e  u z a l ' l a s t ı n l d ı ğ ı n d u n  

ş i k â y e t ) .

Müstedi : Millî Müdafaa Vekâletinden naklen intisabetmiş 
olduğu Toprak Ofisi Umum Müdürlüğü Lüleburgaz ambarında 
çalışırken kendisi ile hiçbir g*ûna alâkalı olmıyan bir mubayaa 
ve 33 liralık resmî bir senet işinden dolayı; Umum Müdür Mua
vini Hakkı Nuri Melen ve Ziraat İşleri Müdürünün partizan bir 
zihniyetle aleyhine tertip ve tanzim ettirdikleri rapor üzerine, 
idare yönetim kurulu kararına da iktiran ettirilmek suretiyle 
açığa çıkarıldığından ve vâki itirazı ve müdafaası üzerine de 
iadei memuriyet ettirilip, Akçakale’ye tâyin edildiğini, burada 
bulunan memurların kendisine karşı hazırladıkları bir tertip 
neticesinde de üvey kızına tecavüzü iddia olunması üzerine, 
mahkemeye sevk olunup muhakemesi neticesinde bu tertibin 
tamamen meydana çıkmasına ve beraet etmiş bulunmasına rağ-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

men idarenin mânevi prestijini ihlâl ettiğinden dolayı bir daha 
vazifeye almmıyarak 18 jallık bir memuriyet hayatının bu su
retle lekelenmiş bulunduğundan şikâyet ederek dosyasının celp 
ve tetkiki ile iadei memuriyet ettirilmesini istemektedir.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Lüleburgaz 
ambar şefi iken müstedinin bahsettiği ve inzibat komisyonuacgt 
iki defa verilen çıkarma kararının filhakika vâki itirazı üzerine 
ref’edildiği ve son olarak tâyin olunduğu; Akçakale ambar 
amirliğinde üvey kızının ırzına tasalluttan dolayı mahallî müd
deiumumilikçe tevidf olunması üzerine tekrar ofisle ilişiğinin 
kesildiği ve her ne kadar mahkemece beraet ettirilmiş bulunma
sı üzsrine tekrar vazifelendirilmesini istemiş ise de bu talebin 
idare meclisince reddedilmiş olduğu bildirimektedr.

Gereğ düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında; bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1402 16 . I I . 1955

15072 Hnıin Kosonuıtoğln. 
Aziziye Mah. Fuı-tun 
So. No. 0.
Oi’dıı.

(Arzuhal hulâsası : Tekaütlük hak- 
h'inın tanınmasına dair).

Müstedi : Giresun Vakıflar Orman Mühendisi iken 4785 sa- 
yıh Orman Kanununun meriyete girmesi üzerine 1946 tarihin
de kadro harici bırakıldığından bahsile; yeniden bir memuri
yete tâyin edilmesi veya emeklilik hakkı verilmesi için yaptığı 
müracaatlarm menfi cevap verildiğinden şikâyetle; 27 senelik 
mesbuk hizmetinin nazara alınarak mağduriyetten kurtarılma
sını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Giresun Vakıflar İdaresin
de ücretli orman mühendis muavini iken ormanların devletleş
tirilmesi üzerine açıkta kalan müstedinin mezkûr hizmeti te
kaüde tâbi bulunmaması vo bu idarede maaşh bir hizmette de 
bulunmamış olması itibariyle; tekaütlüğü hususunda her han
gi bir muameleye tevessül olunmadığı, ahiren yürürlüğe giren 
5434 sayılı Kanundan da istifadesine imkân oltaadığı bildiril
mektedir,

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyh 20 lira 
maaşh Çerkeş Orman Mühendis Muavini iken müfettişlikçe gö
rülen lüzum üzerine 1936 senesinde işten menedilmiş olup, dos
yasının sonradan tâyin kılındığı Orman Umum Müdürlüğüne 
gönderilmiş olduğu; acık kadro ve memura ihtiyaç olmadığın
dan yeniden bir vazifeye tâyininin de mümkün görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereci düşünüldü : Zamanı hâdisede mer’i buMnan Memu
rin ve 1683 sayıU Tekaütlük Kanununa göre; her hangi kanuni 
bir hakkı muhtel kıhnmış olması halinde, müstedinin kaza mer
ciine müracaatta muhtar bulunmasına binaen, talep hakkında
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16189/15110 Hüseyin Oral.
Kavurkalı köyüııd( 
V'o/fîJHİ.
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1403 16. I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : taıhi mıvıu- 
yhjft {alehinc dair).

Müstedi : Akdağ orman bakım memurlarından iken, hak
sız ve sebeps'Z yere işine nihayet verildiğinden şikâyet ederek;
10 nüfuslu ei’radı ailesinin geçimini temin etmek üzere münhall 
bulunan her iangi bir bakım memurhığ’una tekrar tâyin edilme
sini istemekt îdir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr kazada vazi
feli bulunduğu müddet zarfmda vazife mahallinden izinsiz ve 
sebepsiz olarak ayrılıp, yapılan tenbihata rağmen âmirlerine 
karşı geldiği ve muhafazasına memur edildiği ormanlardan ka- 
çakçıhğa sebebiyet verdiği anlaşılan müstedinin; yeniden or
man bakım memurluğuna tâyin edilmesine imkân görülmediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1404 1 6 .n .1955

16224/15154 İsmail Hakkı Koral- 
tan.
Şeyh camii arkası So. 
No. 24.
Üsküdar - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Tekaüt aylığı
nın mâluliyet cierıcesinc göre tes- 
hiti hakkında).

Müstedi : iştirak ettiği harblerde almış olduğu muhtelif 
yaralar sebebiyle; 1928 yılında tekaüde sevk edilmiş bulundu
ğunu ve tekaütlüğüne esas olan, Haydarpaşa Hastanesinden 
almış olduğu son rapor muhteviyatının, aynı hastanenin mu
harebede yaralanmasından dolayı vermiş olduğu 681 sajalı ra
por muhteviyatına mubayin bulunması yüzünden ânzalan; 
mâlûliyet derecesinde görülmiyerek mağdur edilmiş olduğunu 
beyanla, tekrar tam teşkilâtlı bir heyeti sıhhiyeye muayene et
tirilerek tekaüt aylığının, tesbit olunacak mâlûliyet derecesine 
göre tadilini istemektedir.

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Arızası sebe
biyle emekliye sevk edilmiş bulunan müstedinin gerek Haydar
paşa Hastanesinin 245 ve 888 sajolı ve gerekse son defa aldığı 
11. I V . 1952 gün ve 681 sa3nlı raporlarında; tesbit olunan ân- 
zası 551 sayılı Kanunun emraz cetveline girmemiş olması itiba
riyle tekaüd aylığının derece üzerinden tadili cihetine gidile- 
mediği ve bu mevzuda Askerî Temyiz Mahkemesi nezdinde
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açmış olduğu dâvanın da reddedilmiş bulunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü ; Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış bulunduğu anlaşılan talep hakkında; encümenimizce tâ
yini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1405 16 . I I . 1955

• 6342/15205 N e c a ti  lnkay;!İı .-
108 84/1573 6 N a f ı a  V e k â le t i  D e v-
•Î)rı52/18214 lel Suifjleri I . M<!.
-108<)/105‘).3 53. Ş .  K o n t r o l  M ü -

110/110 lu‘n(]isl iu-i ı i(l“ S ü rv i '
y a n .
Aksai'av' Ni'/f!('.

(ArzuJutl hulâsası : ladei memu- 
riıjet ciiiriimesi hakktvdn).

Müstedi : Sivas Emniyet kadrosunda 5 nci sınıf muamelât 
memuru iken sıhhi durumuna binaen; istifaen a3nrılmış oldu
ğunu belirterek; tedavisini yaptırmış bulunmakla iadei memu
riyet talebinde bulunmaktadır.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısmda : îadei memuriyet 
keyfiyeti; Emniyet Muamelât Memurları Tüzüğünün 15 nci 
maddesine göre; idarenin takdirine bağlı bulunması itibariyle 
sicil durumu bakımından müstedinin tekrar tavzifi uygun gö- 
rülmiyerek, durumun kendisine de tebliğ edilmiş bulunduğu, 
mumaileyhin bu mevzuda açtığı idari dâvanın da Devlet Şûra- 
sınca reddolunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup Devlet 
Şûrasmca dahi karara bağaîndığı anlaşılan talep hakkında; 
encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1406 16. n . 1955

‘ ^^378/15300 T a h s i n  T u n e e l.  
1-»Î44/18402 T a h ta e a n ıii  M a lı . 

N ( '\ ’şelıir.

(Arzultdl hvJâsas) : Tekaütlvk 
luikkınıv fnnınnuısı hakkında).

Müstedi : Nevşehir maliye ve hususi idare dairelerinde 26 
yıl süvari tahsildarlığı yaptığını belirterek 30 aylık bir mahkû
miyeti sebebi ile tanınmıyan emeklilik hakkının 5989 sayılı Ka
nuna tevfikan iadesi esbabının temin buyurulmasını istemek
tedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Zimmetine para ge
çirmiş olmasından dolayı vazifesini nihayet verilmiş bulunan 
müstedinin 2 sone altı aylık mahkûmiyetine mütedair ilâmda 
zimmetine geçirdiği meblâğın, 722 lira olduğu belirtilmiş bulun
duğundan 5677 sayılı Af Kanununun 2 nci maddesinin B fık
rasında yazılı 500 liranın fevkinde olmasına binaen; aynı kanu
nun 1 nci maddesinden istifadesine ve bu bakımdan tekaütlük 
hakkının iadesine imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ve müs-
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tedinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1407 16 . I I . 1955

16441/15354 Emin Çakar.
Millî Eğitim Memu
ru.
Çıldır.

(Arzuhal hulâsası : ladci memu
riyet talebi hakkında).

Mastedi : Çıldır kazası merkez okulu başöğretmeni ve ma
arif memuru iken kaymakamın şahsi garazı yüzünden vekâlet 
emrine alınıp, vilâyet maarif inzibat komisyonunca da* uhdesin
den bu memuriyetler alınarak; Orta - Anadolu vilâyetlerinden 
biri emrine nakline karar verilmiş olduğundan şikâyet ederek; 
daha fazla mağduriyetine mahal bıralalmaması için eski vazi
fesine iadesini ve haksız muamele yapanların tecziyesini iste
mektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin; tezkere
de yazıh sebephre binaen vekâlet emrine alınıp, Maarif İnzi
bat Komisyonunca istidada zikrolunduğu gibi, 4357 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesinin C fıkrası ile tecziyesine karar verilmiş 
olduğu ve yaptığı itiraz üzerine Vekâlet Müdürler Komisyonun
ca durumu incelenen mumaileyh baklandaki vekâlet emri mu- 
amolesinin kaldırılmasına karar verilmesi üzerine 17 . VIII .
1953 tarih ve 27297 sayılı yazı ile Sivas Valiliği emrine tâyin 
edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

G öreği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1408 16 . I I . 1955

16448/15359 Seher özbay.
Gazi İlkokulu öğret
meni 
Akhisar.

(Arzuhal hulâsası : Tekaütlük mu
amelesinin tesrii haklında).

Müstedi : Sıhhi durumuna binaen talebetmiş bulunduğu te
kaütlük muamelesinin teşriini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Valilikle yapılan mu
habere dolayısiyle gecikmiş olan emeklilik muamelesinin ikmal 
olunarak buna ait evrakın da tekaüt sandığına intikal ettiril
mek üzere bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1409 16 . I I . 1955
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10-155/15301 A l i  I^îrean. 
18120/1()85G P a r ıı ı a k k a p ı  - Saksı 
2 0 0 0 2 / 1870() So. N o .  11).

Lieyoülu - İs tan b ul.

Incümcn kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Tekaüt aylı
ğı bağlanması hakkında).

MiAstedi : 1339 yılında intisabetmiş olduğu Denizyolları İda
resinden 13 Temmuz 1952 tarihinde yaş haddinden dolayı ayrıl
mış bulunduğunu belirterek; 29 yıla baliğ olan müddeti hizmeti 
16 yıl olarak hesaplanıp kendisine aylık tahsis olunmadığından 
şikâyet etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Tekaüt Sandığı Umum Müdürlüğü ce
vabi yazısında : Miistedinin mülga Denizyolları ve Limanları 
Tekaüt Sandığı ile ilgilendirilmiş olduğıı 1 . I I I . 1943 tarihin
den tekaüde sevk edildiği tarihe kadar geçen 6 sene 5 aylık 
müddeti hizmetine; kanunen ancak kabul olunabilen 10 yıllık 
diğer hizmetleri de ilâve olunmak suretiyle ceman IG yıl 5 aya 
baliğ olan emeklilik hizmetine göre kendisine aylık bağlanarnı- 
yarak müterakim tekaüt aidatının toptan ödenmiş bulunduğu,

Ancak, bilâhara, mülga Muzikai Hümajmnda maaşlı olarak 
geçen hizmetinden dolayı da; evrakı Millî Müdafaîi. Vekâletin
den geldikten sonra gereken ek ödemenin de yapılacağı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de talep hakkında tâyini muameleye mahal görülmediğine ve 
müstedinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1410 IG . n  . 1955

'^ 4 5 8 /1 5 8 G 4  C e m il  K a r a k a ş .
İ l  E v r a k  M o m u i'u .  
i l a l a t v a .

(Arzuhal hulâsası 
mini hakkında).

Tcrfiinin te-

Müstedi : 4598 sayılı Kanuna tevfikan almakta olduğu iki 
üst derece maaşdaki terfi müddetini doldurduğu halde; geçmiş 
derecelerde uğradığı mağduriyet gibi yine kadrosuzluk yükün
den terfiinin mümkün olamadığını belirterek, bu mâniin gide 
rilmesi esbabının temin buyurulmasmı istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bu durumun izalesi 
için Hükümetçe hazırlanan Barem Kanununun kabulüne intizar 
edilmesinin zaruri görüldüğü bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep ha.kkmda Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesi muvacehesinde encümenimi?:ce bu sıfatla yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar taıihi

1411 16 . I I . 1955
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1 (Uf)})/!5* )̂5 Ahmet 8a{?hnn. 
Öği‘('tnu‘iı.
\ ‘̂z irk ö p rii - .Mczra}i.
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(Arzuhal hnlâmsı 
h(ikhn(i(().

Terfi durumu

Müstedi : Müddetini doldurmuş bulunduğu halde terfi 
ettirilmediğinden şikâyet etmektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : 5479 sayılı Kanunun 
neşri tarihinden itibaren köy enstitüsü mezunu öğretmenlerin 
ücretten maaşa geçirilmesi işinin, bir kısmı için Marttan iti
baren 12, diğer bir kısmı için Ekimde yapılmak üzere 5 aylık 
maaş kadrolan her yılın bütçesine ödenekleri ile birlikte ko
nulduğu.

Mezkûr tarihlerden sonra kıdemini doldurup stajijrerlikleri 
kaldınimasma hak kazananlarm ertesi terfi senesine bırakıl
dığı. Bu usuldeki mahzurlar görülerek 5974 sajalı Kadro Ka
nunu ile 1953 malî jnlı başından itibaren bertaraf edilmiş ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ve 
müstedinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1412 16 . II . 1955

lt)477/1587f) K m iıı KoloğIn.
A l a t ü i ' k  ( ’jKİ. No.  

BAIA.

(Arzuhal hulâftası : Noksan tah
sis olunan <mckli aylığının tadi- 
l(-n tahsisi hakkn\da).

Müsstedi : Emekliye sevkı sırasında 1336 yılından 1934 
senesine kadar daha önce geçen müddeti hizmeti bu meyanda 
Millî Mücadele zammı nazan itibare alınmaksızın ve kanun 
tatbikatında, keza Yüksek Meclisin bu baptaki mukarreratmın 
yerine getirilmesinde büyük bir hataya düşülerek kendisine 
noksan aylık tahsis edildiğinden şikâyetle; tekaüt aylığının 
yeniden ve tadilen tahsisini istemektedir.

T. C. Tekaüt Sandığı Umum Müdürlüğünün cevabi yazı- 
smda : Gümrük mesul muhasibi iken, 1920 sayılı Kanuna göre 
31 . III . 1934 tarihinde tasfiyeye uğnyan müstediye bu tari
he kadar Devlette geçen hizmetine karşılık, 1683 sayılı Kanu
nun 13 ncü maddesi mucibince tazminat ödenmiş bulunduğu.

Sıhhat Vekâletinden Sandığa intikal ettirilen tahsis evra
kına nazaran fiilî ve itibari hizmeti 11 sene 9 ay 28 güne baliğ 
olan bu muahhar müddeti hizmetine göre; kendisine 5434 sayılı 
Kanunun 100 ncü maddesine tevfikan yapılan hizmeti ahire 
zammı da ilâve olunmak suretiyle aylık tahsis edildiği, yapı
lan muamelede bir yenlışlık olmadığı gibi müstedinin bu mev
zuda Devlet Şûrasına açtığı idari dâvanın da reddedilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Kaza merciince incelenerek karara
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bağlandığı anlaşılan talep hakkında; Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 54 ncü maddesine göre yapılacak bir muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1413 16 . n  . 1955

H)481/ir)88.‘5 B e d r e t t i n  T a n n k ı ı l ı ı .  
İ2ir)4/20():J4 K u r h a ğ ı d o r e  Ha sa ıı-  

paş}) N a t ’i/,lx'y So. 
X(). 1 I .
K;i(lı1<ö\- - Islaııbııl .

(Arzuhal hulâsası : Vazife tnâiû- 
iiyetini mutnzammm hir karar ve
rilmesi h ak kın da ).

'<>48r)/ir);^87 JJalil  K a y a  vo ar.
15584 M u h t a r  r a ^ n lh a ıı  kii- 

y ü n d e .
A f ş i n .

Müstedi : Van Merkez Jandarma bölük kumandam iken 
bâzı soyguncuların takibi sırası&da ciğerlerinden almış olduğu 
rahatsızlığın mezîdir vilâyette vukubulan zelzele esnasında ve 
tedavisizlik yüzünden ihrlejdp Aydın jandarma bölük kuman
danlığı sırasında da ağır vazife şartlan dolajasiyle kendisini 
gayrikabili tedavi bir verem hastası haline koyduğu; bu duru
munu müeyyit beyanat ve raporlarla sabit olduğu halde; âdi 
mâlûl olarak emekliye sevk olunduğundan şikâyet ve tazallü- 
mühal ederek; 20 yıllık şerefli geçen mesai hayatı nazan itî  
bare alınmak suretiyle tekaüdiük muamelesinin vazife mâlûli- 
yeti üzerinden tadil ve ıslahım istemektedir.

T. C, Tekaüd Sandığı Umum Müdürlüğünün cevabi yazı
sında : Müstedinin; vazifei malûliyeti iddiasım tevsik ve tes- 
bite medar olacak vesaiki üzerinde gereken tetkikatı yapan San
dık Sağlık Kurulunca, mumaileyhin hastalığımn vazifeden doğ
ma bir hastalık bulunmadığı kabul ve raporlanmn adi mâlûl 
olarak tasdik edildiği, mumaileyhin bu mevzuda açtığı dâva
nın da Devlet Şûrasınca reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
landığı anlaşılan talep hakkında bu bakımdan encümenimizce 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1414 16 . I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Köyleri halkı
nın tohumluk horçlamnn affı hak
kımla).

Müstediler : Köyleri halkına dağıtılmış olan tohumluk hu
bubattan mütevellit borçlarının; gayrimüsait giden şerait yü
zünden affını veyahut uzun vadeli taksitlere bağlanmasını is
temektedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazılarma bağlı Maliye Vekâleti
nin tezkeresinde ; Mefkûr köy halkına 1949 yılında; 5252 sa- 
ylı Kanuna tevfikan verilmiş olup 30 . IX . 1951 tarihine kadar 
tecil edilmiş bulunan hububat borçlarının bankaca 1952 yılın
da alâkalı malsandığına devredilmiş bulunduğu.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

îlg'ililerin borçlanîiın af veya tekrar tecil edildiği takdirde; 
diğer 36 köyün borçlannın taleplerinin* de yerine g’etirilmesi 
icabedeceği ve bu suretle tahsilatın tezelzüle uğrıyacağı ve bu 
halin bir itiyat haline konacağı düşünülerek tecil veya af cihe
tine gidilmesinin uygun görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tS,yini muameleye mahal görül 
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1415 16 . I I . 1955

16490/15895 Rasim Dfinir.
Oğretnıen; ^Maral kö
yümle.
Borgka.

(Arzuhal hulâsası : Maash laıdro- 
j ia  ahnvıas) hakkında).

Müstedi : 3 yıllık kanuni müddetini başarı ile ikmal etmiş 
bulunduğu halde stajiyerlikten maaşlı kadroya terfi ettirilmedi- 
ğinden şikâyet etmektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : 5479 sayılı Kanuna 
göre; ücretten maaşa geçirilmesi için icabeden köy enstitüsü 
mezunu öğretmenlerin stajiyerlik durumları mart ve ekim ay
larında incelenerek bu aylar içerisinde alınan 20 şer liralık ma
aş kadroları tahsisatları ile birlikte bütçelere ilâve olunduğu ve 
bu bakımdan terfihe hak ihraz edenlerin de bu devrelerde ter
fi ettirildiği, halen bu usulun mahzurları 5974 sayılı Kanun
la kaldırılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ve müs- 
tedinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1416 16 I I .1955

16510/15408 Zekij’-e ()zgono.
Sîundıra Slalı. do. 
Hopa.

(Arzuhal hulâsas'i : Ölü h'ûcasına 
ait ikramijfeniu eVan ('»Jenmemiş 
olduğundan şikâjjci).

Müstedi : Müteveffa kocasına ait, Emekli Sandığında tera
küm edip 5434 sayılı Kanunun 83 ncü maddesine göre kendi
lerine ödenmesi icabeden paranın el’an ödenmediğinden şikâyet 
etmekt'îdir.

T. C. Tekaüt Sandığı Ümum Müdürlüğü cevabi yazısında : 
Müteveffanın 14 sene 5 gün hizmeti ile (150) lira vazife aylı
ğına karşılık 5434 sayılı Kanunun 82 ve 83 ncü maddeleri ge
reğince dul ve yetimlerine 1 318 lira 80 kuruş toptan ödeme 
yapılması idare heyetince kararlaştırılarak bu istihkaKa ait 
ödeme emrinin Hozat Ziraat Bankası vasıtasiyle müstedinin 
adresine gönderilmiş bulunduğu bildirilmektedir.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : isteğin yerine getirildiği anlaşıldığın
dan encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1417 16 . I I . 1955

10530/ir>4'J7 AİKİullah (îünol.
Millî Eğitim Müdür 
^"ardımcMsı vo Öğret- 
nıon.
İ z m i t .

(Arzuhal JuUâmsı : Maaşının kı
dem durumuna göre haddi lâyıkı- 
ne yükseltilmesi hakkında).

Müstedi : 1332 senesinden beri inkıtasız olarak öğretmenlik 
meslekinde bulunduğunu ve ilköğretimde bulunduğu sırada
12 yıl hiçbir terfi görmediğini ve halen almakta olduğu 90 lira 
aylığın ancak 24 senelik bir hizmete tekabül ettiğini belirterek 
mezkûr maaş derecesinin 36 senelik kıdemine göre yükseltil
mesini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Darülmuallimin me
zunu olarak mesleke girmiş olup 1927 - 1928 ders yılında Ede
biyat Fakültesi Coğrafya Şubesinden mezun olarak orta ted
risat öğretmenliğine geçen müstedinin; terfi durumu ve tarih
leri belirttikten sonra; memurların terfileri umumi kademele
rine göre değil, 4598 sajolı Kanunun 3 ncü maddesine göre ya
pılmakta olduğundan dilek veçhile müstedinin maaşının ayar
lanmasına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun mevzuu ile ilgili bulu
nan talep hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini mua
meleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1418 16 . I I . 1955

^6558/15454 Hakkı Karagüz.
Gezici Esnaf Ver^Jİ 
Dairesi Md. Vergi 
Memuru.
Beşikta.^ - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Ticaret odası 
kitabetindeki hizmetinden dolaıjı 
horçlatıdınlması hakkında).

Müstedi : Ticaret Odası kitabetinde geçen hizmetinin T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun geçici maddesine göre; borçlandı- 
nlmak suretiyle tekaütlük müddetine eklenmesini istemektedir.

T. C. Tekaüt Sandığı Umum Müdürlüğünün cevabi yazısın
da : Müstedinin mezkûr hizmetinin; 5434 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi müvacehesinde bu kanunun 65 nci maddesine göre; 
borçlanmaya tâbi tutulmak suretiyle tekaütlük müddetine ilâve 
olunamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine göre; talep



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

hakkında, encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

-  44 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1419 16 . II . 1955

16570/1.'Î465 Abbasiye Kutluhan.
Valideçeşmesi A))a(‘ i- 
lâtif So. No. 16. 
Beşiktaş - Istaııbııl.

(Arzuhal hulâsası 
l ah sisi h akk ında).

t ad eten maaş

Müstedi : 1930 yılında kesilmiş olan yetim maaşının iadeten 
tahnisini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Gerek müste- 
dinin maaşının kesildiği tarihte mer’i bulunan 1683 sayılı ve 
gerekse 1 Ocak 1950 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 5434 
sajah Kanuna göre; iadeten maaş tahsisinin mümkün 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin ahiren yürürlüğe girmiş 
bulunan 6216 sa3ah ve T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesi hakkındaki Kanundan istifadesi hususun
da alâkah vekâlete müracaat etmesi icabetmekte bulunduğun
dan vâki talebi üzerine bu bakımdan encümenimizce yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1420 16 . II . 1955

16564/15460 Kadir özdoğaıı.
Merkez; Albay ra k 
Okuhı öğrotmoııi. 
Çorum.

16572/15467 Adile Taiıyoiac;.
İstiklâl Okulu Baş
öğretmeni.
(^oruın.

(Arzuhal hulâsası : Terfiinde vu- 
kulndan 25 ayhk (/ccih'mcden si- 
kâyet).

Müstediler : 40 liradan 50 liraya olan terfilerinde, kadrosuz
luk sebebi ile vukubulan 25 aylık gecikmenin mütaakıp terfi- 
lerindeki kıdem sürelerine ilâvesini istemektedirler.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : 1934 tarih ve 837 sa
yılı Meclis kararına ve 4598 sayıh Kanuna göre; müstedilerin 
almakta bulundukları 50 lira maaşta 3 yıllık müddeti ikmal 
etmedikçe terfi ettirilmelerine imkân görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine göre; ta
lepler hakkında encümenimizce tâjâni muameleye mahal görül
mediğine ve müstedilerin kanuni bir haklarının muhtel kılındı
ğında musir bulunmaları halinde kaza merciine müracaatta 
muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1421 16 . II . 1955
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

10574/1540!) J^emscttin Folat.
Tapu Sicil IMoıtnuu. 
Baskil.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : 18 yaşından 
önce Keban Belediye kitabetinde 
(feçen hizmetinden dolay r borçlan- 
dırdması hakkında).

Müstedi : 5434 sayılı Kanunun geçici 14 ncü maddesine gö
re; 18 yaşından önce bulunduğu Keban Belediye kitabetinde 
geçen hizmeti bu kanunun geçici 65 nci maddesine tevfikan 
borçlandınimak suretiyle tekaütlük müddetine ilâvesi icabet- 
tiği halde; aidatsız geçmiş olduğu beyanı ile bu kanuni hakkı
nın tanınmadığından şikâyet etmektedir.

T. C. Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünün cevabi yansın
da : Müstedinin; bahis mevzuu 14 ncü madde ile ilgili olmıyan 
18 yaşından önce belediyede geçen hizmetinin 5234 sayıh Kanu
nun geçici 65 nci maddesine göre borçlanma yolu ile sayılma
sına bugünkü mevzuatın müsait olmadığı ve Şûrayı Devlete 
yaptığı müracaatının da zaman aşımından dolayı reddedilmiş 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1422 16 . n . 1965

10808/15679 ►Sehriban Oııal.
Hağlarbaşı İlkokul 
Oğrotınoni. 
tîskıidar - İstanbul.

'^«05/l5()7(5 ITikmot (V.akııuM.
Baî'larbaşı İlkokul 
r)ğrotnu'Mİ.
Osküdai' - Istaııhul.

10784/15()5() Şükrüye öz.ses.
Bağlarhaşı İlko ku l

(ıskiklai' - İs tan b ul.

lfi782/ir)Hf)4 Nurettin () /b ‘ ‘k.
Ba^larbaşı İlkokul 
öğretmeni.
Üsküdar - J si an bul.

I(>750/15631 Sıdıka Valknı.
Bağlarbaşı ilko ku l 
Öğretmeni.
Üsküdar  ̂ İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Kadrosuzluk 
sebebi ile terfilerinde vukubulan 
(fecikmenin miitaakıp terfi süre
lerine ilâvesi hakkında).

Müstediler : Kanuni terfi müddetlerini ikmal etmiş bulun
dukları halde kadrosuzluk sebebi ile terfilerinin geciktirilmiş 
bulunduğunu beyanla, mezkûr müddetin halen almakta olduk
ları maaş derecelerindeki terfi sürelerinde nazan itibara alın
masını ve mağduriyetlerinin önlenmesini istemektedirler.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : 4598 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesine göre; kadrolarında iki üst derece almakta 
bulunan müstedilerin terfilerinin filhakika kadrosuzluk sebebi 
ile zamanında yapılamadığı; bilâhara kadro teminiyle maaşla
rının yükseltilmiş bulunduğu, ancak vukubulan bu gecikme 
müddetinin mezkûr kanun muvacehesinde halen bulunduklan 
maaştaki terfi sürelerine ilâvesine imkân olmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de talep hakkında encümenimizce yapılacak bir muamele bu
lunmadığına ve müstedilerin âhiren yürürlüğe giren 6273 sayıh 
Kanun hükümlerinden istifadeleri hususunda da bağlı bulun
dukları vekâlete müracaatları gerektiğinden; talepleri hakkın-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

46

da bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümcn kararı ve no sebepten verildiği

1423 16 . I I . 1955

1G962/15807 V'asl’i Bilen. 
16921/15767 Avukat;

Adliye Dairesi karşı- 
suKİa No. 6.
Trabzon.

(Arzuhal hulâsası : TehaiUlüli vuı- 
aınelcsiniıı re f ’i hakkında).

Müstedi : Kanunen tesbit olunan emeklilik yaş haddi 65 ve 
müddeti hizmet de 30 sene olduğu halde; 60 yaşını dcldurduğn 
için; müddeti hizmeti 28 sene olmasına rağmen; ikramiyeden 
mahrum bırakılmak suretiyle tekaüde sevk edilmesindeki isa
betsizlikten şikâyet ederek, bu muamelenin ref’i ile, iadei me
muriyet ettirilmesini veyahut 60 yaşını dolduran bütün memur
ların da tekaüde şevklerini ve bu durumda olanların dahi 
emeklilik ikramiyesinden faydalanmaları esbabının temin bu- 
yurulmasmı, sair bir devlet teşkilâtında 65 yaşma kadar istih
dam edilmesini ve İnhisarlar İdaresi müteferrik masraflar ter
tibinden 5 000 lira ikramiyesinin ödenmesini istemektedir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısmda : Bu 
idare memur ve hizmetlilerinden 60 yaşını ve 30 hizmet yılmı 
doldurmuş olanların durumlarının bir komisyon marifetiyle in
celenerek 5434 sayılı Kanunun 40 ncı maddesine tevfikan teka
üde sevk olundukları ve müstedinin d3 35 memur meyanmda, 
bu şekilde tekaüde sevk edildiği belirtildikten sonra; bu bapta
ki kararın kaldırılarak müstedinin; tekrar tavzifi mümkün bu
lunmadığa g:ibi, 30 fiiM hizmet yıhnı da doldurmamış olduğu 
için kendisine ikramiye ödenmesine de kanuni imkân olmadığı 
ve Devlet Şûrasma açmış bulunduğu idari dâvanm da henüz 
derdest bulunduğu bildirilmektedir.

Tekaüt Sandığı Umum Müdürlüğü yazılarında da : Yapılan 
muamelenin Hanuniliğine işaretle; mumaileyhe icabeden kanuni 
aylığın tahsis edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Emeklilik muamelesinin kanunsuzluğu
na ve isabetsizliğine taallûk eden ihtilâfın tetkiki İdari kaza 
merciinin vezaifi cümlesinden bulunup nitekim işin Devlet Şû- 
rasmca dahi tetkik edilmekte bulunmasına, talebin taallûk et
tiği diğer hususlar da yeni bir kanun teklifini mutazammm ve 
idarenin takdirine bağlı bir keyfiyet olmasına binaen müstedi
nin vâki müracaatı üzerine bu bakımlardan encümenimizce ya
pılacak bir muamelfe olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1424 16. I I . 1955
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı vc adresi

l G n 7 2 / i r ) 8 1 7  l .û l f i  A k ı  ('kin.
Ve ıı iy o l  Malı .  
No.  ?A.
Coriinı.

So,

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : lîoğazhalc 
\ahİ!j(Sİ Miidürlüf'füne fekrar tâ- 
\jini hakkında).

Müstedi : Boğazkale Nahiye Müdür lüğünden; kendi isteği 
ile ve naklen tâyin edilmiş bulunduğu vilâyet ziraat müdürlü
ğü 30 lira maaşlı mütenietlik kadrosunun vilâyet bütçesinde 
yapılan tasarruf dolayısiyle kaldırılması üzerine, bir buçuk 
yıldır açıkta bulunduğunu belirterek; halen münhal bulunan 
adı geçen nahiye müdürlüğüne tekrar tâyin kılınmasını iste
mektedir.

Dahiliyo Vekâletinin csvabi yazısında : 5442 sayılı Î1 İda
resi Kanununa göre; nahiye müdürlerinin tâyini valiliklere 
ait bulunduğundan müstedinin bu mevzuda vermiş olduğu isti- 
danm Çorum Valiliğine gönderildiği ve alınan cevapta muma
ileyhin açıklanan durumuna göro tekrar nahiye müdürlüğüne 
tâyininin uygun görülemediğinin bildirildiği belirtildikten son
ra, mumaileyhin durumuna uygun açık veya açılacak bir vazi
fe için dileğinin nazan dikkate alınmasının adı geçen vaüiliğe 
yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini rcıuameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1425 16. I I . 1955

^6 9 7 4 /1 5 8  H) R e f i k  A t a l a y .
İ 8G0: ] / ] 7 ; ] 1o A lâ t 't ti ı ı  M ahallosiıı-
I ' ^ 2 7 0 / K ; î)!)8 de.
- 0 İ 2 4 / I 8 7 ( ; r )  E ı-d e k .

(Arzuhal hulâsası : Emeldi kese- 
7}(khriuin iadesi hakkında).

Müstedi : Tekaütlük muamelesinin tâyin ve tesbitinde, sıh
hiye çavuşluğunda geçen hizmeti ile diğer sivil hizmetlerde ge
çen müddetlerinin yanlış hesabolunduğundan şikâyet ederek; 
askerlik hizmetinden dolayı tekaüt aylığı bağlanmasını ve diğ’er 
hizmetlerinden dolayı da tediyesi icabeden emekli kesenekleri
nin iadesini ve yaptığı mahkeme başkâtipliğinden dolayı mül
ga Muhamat Kanununa göre hakkı müktesebi olan dâva vekil
liği ruhsatının verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin ve T.C. Emekli Sandığı Umum Müdürlü
ğünün cevabi yazısında : Müstedinin mesbuk hizmetlerinden an
cak Caltı bucak odacılığında, geçen 5 aylık müddeti emekliliğe 
esas olduğundan, 4222 sayılı Kanunun 15 nci maddesi delâleti ile 
2904 sayıh Kanunun 4 ncü maddesine göre, kendisine ne emekli 
aylığı bağlanabileceği ve ne de kesenek iadesine imkân görüle
mediği ve sıhhiye çavuşluğundaki hizmetinin de Sandığa devro- 
lunan fiilî hizmetlerden olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No, adı, soyadı ve adresi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

hakkında encümenimizce bir muamele ifasına mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1426 16 . I I . 1955

l f )9 7 7 / 1 5 S 2 2  M ü n ü r  riusoi^lu.
S a b ı k  m a liye  talisi 1- 
(lar v(‘ v'oznodan. 
Be şiri .

(Arzuhal hulâsamı : Elâzığ'da mün- 
k(ü bulunan memuriyı tlerih n hiri- 
na tâyini hakkında).

Müstedi : Kanun tatbikatında yapılan bir hata dolay isiyle 21 
yıldır çalışmakta olduğu Maliye tahsildarlığından açığa çıkarıl
mış bulunduğunu beyanla; Elâzığ’da münhal bulunan memuri
yetlerden her hangi birine tâyin kılınma.sını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Elâzığ ""da mnstedinin 
memuriyetine muadil açık maliye memurluğu bulunmadığı için 
mezkûr vilâyetçe tâyini cihetine gidilemediği, Sürd Valiliğinin 
582/2 sayılı yazısı le mânii istihdam bir hali olmadığı anlaşılan 
müstedinin bu durumuna göre; münhal bir göreve derhal tâyini, 
münhal yoksa açılacak bir vazifeye tâyininin yapılması hususu
nun Siird Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği dütıünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1427 16 . I I . 1955

16Î)7Î)/15824 Ş e r i f  Şe n e r. 
2H87/28.30 Haseki N o v b a l ia r  

M a lî .  Ahmetlıiknı<*1 
So . N o .  .‘îa.
Sf'bronıİTii - îsta n bu l.

(Arzuhal hulâsası : liir mewuri}f(- 
f< lâjfini hakkında).

17 yıllık memuriyet hayatından ailevi bir zaruret se
bebiyle istifaen ayrılmış olup halen 7 nüfuslu efradı ailesinin 
maişetlerini dışarıda temin imkânını bulamadığı için, tekrar 
vazifeye alınması hususunda yaptığı mütevali müracaatların 
nazarı itibare alınmadığından şikâyet ederek; hakkı müktesebi 
nazarı itibare alınmak suretiyle; münhal bulunan Şam andıra  

nüfus kâtipliğine tâyinini istemektedir.
Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Fazla talip zuhur 

eden mezkûr münhale; 5442 sayılı Kanunun 30 ncu maddesin^ 
tevfikan açılan imtihanda muvaffak olmuş bulunan Sevim D®' 
mirel’in tâyin edildiği ve istifaen ayrılanların tercihan ve tekr^



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

memuriyete alınmasını âmir bir hüküm de bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 49 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1428 16. n  . 1955

16982/15826 Sait Ozesmor.
Nümune Hastanesi 
İmam ve (îassniı. 
Diyrl)akır.

(Arzuhl hulâsası : Hademei hay
rat olarak geçen hizmetlerinden 
dolayı horçlandırdması hakkında).

Müstedi : Hademei hayrat olarak gördüğü 44 yıllık hizme
tinden 10 senesi için; 5434 sayılı Kanunla tanınan hakkının Di
yanet İşlerince kendilerine ikazda bulunulmaması yüzünden 
borçlanmak suretiyle fiilî hizmetine ilâve ettirememiş olduğun
dan tazallümühal ederek; mezkûr borçlanma hükümlerinden 
istifade ettirilmesini istemektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında ; 
5434 ve 5771 sayılı kanunlarla konulan muayyen müddetler içe
risinde Emekli Sandığına müracaat etmemiş olan müstedi hak
kında vekâletçe yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de, talep hakkında encümenimizce yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1429 16. I I . 1956

16991/15835 Lebip Aktan.
Feneryolu - İstasyon 
arkası No. 7. 
Kadıköy ■ İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Borçlanma ta
lebine dair).

Müstedi : Tahrirî müsakkafat komisyonunda geçen hizmet
lerinin 5434 sayılı Kanunun muvakkat 65 nci maddesine göre, 
fiilî hizmetine eklenmesi için yaptığı müracaatın gerek sandık
ça gerekse Devlet Şûrasınca kabul edilmemiş bulunduğundan 
şikâyet etmektedir.

T. C. Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünün cevabi yazısın-
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

da : 1326 tarihli tahrirî müsakkafat ve 1837 sayılı Bina Tahrirî 
Heyetleri kanunları ile, buralarda geçen hizmetlerin muvakkat 
mahiyette olduğu belirtilmiş bulunduğundan müstedinin mez
kûr heyetlerde geçen hizmetlerinden dolayı borçlandırılmak su
retiyle bu müddetlerinin fiilî hizmetlerine ilâvesi mümkün ol
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ-- 
lanmış olduğu anlaşılan talep hakkında; Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 54 ncü maddesi muvacehesinde encümenimizce yapıla
cak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1430 16 . I I . 1955

17008/J 5848 Osman Fevzi Eltan.
Rasimpaşa Mah. E l
ma! loeşme So. No. 
15.
Kadıköy - fstaniml.

(A:rzuh((l hulâsası : Yüksek Mec
liste derdesti tetkik bvlunan bir 
kan undan faydalandırılması hak
kında).

Müstedi : 27 senedir çalışmakta olduğu Devlet Demiryolla
rından ahvali sıhhiyesine binaen ve ikramiye müddetini dahi 
beklemeksizin ayrılmış bulunduğunu belirterek; Yüksek Mec
liste derdesti tetkik bulunan ve 25 senesini dolduran mmeurla- 
ra dahi tekaüt ikramiyesi verilmesini derpiş eden Emekli San
dığı Kanununun bâzı maddelerini tadil eden kanundan kendi
sinin de faydalandırılmasını istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Bu mevzu üzerin
de vekâletçe yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis konusu lâyiha kanuniyet kesbet- 
miş bulunmasına binaen talep hakkında encümenimizce bir mu
amele tâjânine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1431 16 . I I .  1955

17010/15850 Niyazi Apel.
Gürcükapısında Rize 
Baldıaliyesi llyas 
Turgut eliyle. 
Erzurum.

(Arzuhal hulâsası : îadei memuri
yet ettiribnesi hakkında).

Müstedi : Devlet Demiryollannda çalışmakta iken, aldığı 
ücretle geçimini temin edemediğinden istifaen ayrıldığını, bu 
tarihe kadar olan emekli keseneklerini geri alamadığı gibi, dı- 
şarda tatminkâr bir iş de bulamadığından perişan bir duruma 
düştüğünü ifade ederek, mezkûr idarede tekrar bir vazifeye 
alınmasını istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin hiz-



ArzUlial Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

metine ihtiyaç bulunmamasına binaen; tekrar tavzifinin müm
kün olmadığı ve sandıktaki mevduatına ait muamelenin de ik
mal olunarak emekli sandığına gönderildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre; talep hakkında encü- 
menimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Siird
Bedük

( Arzuhal sayısı : 130 )

1432 16 . I I . 1955

Keis 
Koîiya 

. 1. Fahri Ağaoğlv

M. M.
Bingöl 

Necati Aaras

Kâtip 
Elâzığ 

SclâJıaitin Toker
A fyon K. 

Sıtkı Koralian

Edirne 
('emaJ Köprvl'u

Edirne 
Haşan Maksudoğln

Erzincan 
Terfik Şenocak

Mardin 
Bahaettin Erdem



T. B. U. U, UatbaoiSi



Devre : X rwı mir i t  m İçtima : 1T. B. M. M.
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

--•<1 Sa}T : 17 II—- 

18 .IV  .1955 Pazartesi

Arzuhal A ızuhal sahibiıını
N o .  a dı,  soyadı ve adresi E n c ü m e n  k a r a n  vc ne sebepten v e r i ld iğ i

Haydarı<aşa - Istan- 
Iml.

İ212;3/l rJOf) Ziya (üincş. (A rzuhal hulâsası : Tekrar me-
Validol)ağı Sanator- m uriyete tâyin edilm esi hakkında).

yonumda.  ̂ Müstedi : Akyazı’nın Karapürçek köyü Okulu Başöğretme
ni iken uğrr îığı bir iftira yüzünden vekâlet emrine alındığını 
ve C. Savcılığınca hakkında verilen takipsizlik kararı üzenne 
memuriyete tâyini için Millî Eğitim Vekâletine vâki müracaa
tına bugüne kadar bir netice çıkmadığından mağdur ve peri
şan bir duruma düştüğünden bahsile yeniden vazifeye tâyin 
edilmesini ve vekâlet emrinde kaldığı günlere ait aylıklarının 
verilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin son cevabi yazısında : Akyazı’nın 
Karapürçek Okulu Başöğretmeni iken görülen lüzum üzerine 
vekâlet emrine alınan dilekçinin ilişik 11 . VII . 1952 tarih ve 
167 sayıh Müdürler Komisyonu karan ile vekâlet emri kaldı
rılmış ve 2 . VIII . 1952 tarihinde Afyon Valiliği emrine tâ
yin edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya alınan son cevabi 
yazısına göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1433 16 . I I . 1955

^^55/12538 Dıırınnş Yılmaz. (Arzuhal hulâsası : Bas^kâtip hak-
Mulıtar vo ocak baş- kında 1610 sayılı Kanunun tatbik
kanı. edilmediğinden şikâyet).
F a r t  k ö v ü  - B o z k ı r . Müstedi : Hilâfı hakikat beyanname vermesi itibariyle mah

kûm olan Bozkır Mahkemesi Başkâtibi Tevfik Sezen hakkında 
1610 sayılı Kanunun tatbik edilmediğinden şikâyetle mezkûr 
kanun hükümlerinin yerine getirilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hilâfı hakikat beyan
name verdiği anlaşılan başkâtip Tevfik Sezen hakkında açılan 
âmme dâvası sonunda : Bozkır Asliye Ceza Mahkemesince 
suçlu Tevfik Sezen’in iki ay lU gün müddetle hapsine ve ceza-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

nın teciline karar verildiği ve hükmün Temyizen tasdik olun
duğu ve bu hükmün Adliye Komisyonuna tevdii üzerine cezası 
tecil olunması itibariyle 3610 sayılı Kanunun tatbikine mahal 
olmadığına ve ikinci bir suç işlediğinde bu kanunun tatbik edil
mesine karar verildiği ve ceza hâkimi İzzettin Ankan’ın da bir 
ceza dâvası münasebetiyle ifadesini aldığı Havva Şirin’e haka
ret ettiği anlaşılmakla mumaileyh hâkim hakkında da kanuni 
icabının yapıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1434 16 . I I . 1955

1 3 7 3 5 / 1 2 7 8 6  F e h m i  Ta s a lı .
K a v a k d i b i  S o . B a k 
kal F u a t  cliylo.
K .  D e n i z  - E r e ğ l i ’si.

(Arzuhal Itulnstısı : Yüzbaşı N(.ca
li T a i i i n  hakaretinden şikâyet).

Müstedi ; Kıdemli Yüzbaşı Necati Tan taburda nöbetçi su
bayı iken kendisine hakaret ettiğini ve hakkında üstsubayla- 
ra yaptığı müracaatların semeresiz ve akim kaldığını, ve dai
ma baskı altında tutulmuş ve bu yüzden haksız olarak 21 gün
lük hapis cezası verilmiş ve kabahatli mevkiine düşmüş olduğu
nu beyanla hakkının aranılmasını ve bu subay hakkında tahki
kat yapılmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi Feh
mi’ye hakaret eden Güverte Yüzbaşısı Necati Tan’ın İstanbul 
Deniz Komutanlığınca Askerî Ceza Kanununun 116-2 madde
sine tevfikan yedi gün oda hapis cezası ile cezalandırılmış ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstediye hakafet eden şahsın cezalan
dırılmış olduğu vekâlet cevabından anlaşılmış olmasına göre 
bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1435 16 . I I . 1955

1 3 7 3 9 / 1 2 7 9 0  F i r d e v s  S a y ı n .
K ö r b a k k a l  ü n n a p  So. 
N o .  12.
Ü s k ü d a r  - lsta n l)u l.

(A rzuhal hulâsası : E ytam  maaşı 
m uamelesin i n s ü r ü n ce m ede kal d ı - 
om dan şikâyet hakkında).

Müstedi : Müteveffa babasından kendisine bağlanması ica- 
beden eytam maaşı hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğünden 
Dahiliye Vekâletine gönderilen yazıya bugüne kadar cevap ve
rilmediğinden ve hakları zayi olduğundan bahsile mağduriye
tine meydan verilmemesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi için ge
rekli işlemin yapılması hakkında tahsis evrakı ikmal edilmiş



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encüırıeıı karan ve ne sebepten verildiği

ve 1. I X . 1941 tarihinden itibaren verilmek üzere tahsis edilen 
yetim maaşlarının hangi tarihten itibaren durdurulmuş oldu
ğuna dair mahallî malmüdürlüğünce çıkarılacak maaş kayıt 
örneği ile yanlarında bulunan maaş resmi senetlerinin gönde
rilmesi istenilmiş olup lüzumlu belgeler geldiğinde müstedinin 
hiçbir hakları zıyaa uğratılmaksızın gereken işlemin yapıla
cağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1436 16 . I I . 1955

13741/12792 Izrail Tolodo.
riiKipaşa So. No. 2. 
Ileybeliada - l.staıı- 
Inıl.

(A rzuhal hnJâsos) : Damadı ile 
kızının îsraH’(I<n iki ay için ıjanı- 
na gelm esi hakkıvrla).

Müstedi : Halen İsrail’de bulunan ve İsrail uyrukluğunu 
iktisabetmiş olan damadı Rofi Kniaz ile kızı Eliza’yı bir baba 
olmak hasebiyle görmek istediğinden bahsile iki ay kalmak şar- 
tiyls yanına getirilmesine delâlet buyurulmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin damadı 
ile kızının İsrail pasaportunu hamilen ilgili dış temsilciliğimize 
müracaatları halinde 5654 sayılı Kanun hükümleri gereğince 
transit vizesi alabileceklerini ve bu bapta aynca bir talimat 
itasına lüzum olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1437 16 . I I . 1955

13748/12799 lliiseyiiı Veri ikaya.
(îalata Ara]) Camii 
Tersane ( ’ad. No. 
177.
İstanbul.

(A rzuhal hulâsası : Muhtar A li 
ve arkadaşlarının fena  ahlâkların
dan şikâyet ve ihbar hakkında).

M istedi : Köylerine kadar gelip yerleşen Tunceli aşiret ve 
derebeylerinden Şıh Sait Kabinesinden 6 hane sahiplerinden 
Ali ve arkadaşları asıl köy halkını ve civar köyleri halkının 
saf dil olmasından istifade ederek Halk Partisinin yakında iş 
başına geleceğinden bahsile hükümet aleyhine şiddetli propa
ganda yapmakta ve çok ağır sözler sarf etmekte ve halkı iğfal 
ve zehirlemekte olduldarını ihbar ve şikâyetle bu yobazlar hak
kında tahldkat yapılnıasmı ve bunlann dağıtılmasını istemek
tedir.

DahiliyeVekâletinin cevabi yazısında : tstidaja İsmail Yer- 
likaya adında birisinin gönderdiği ve bir örneği ilişik olarak
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sunulan mektuptan anlaşılacağı üzere ihbar ve şikâyetin şahsi 
ihtilâfa dayandığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1438 16 . I I . 1955

13750/12801 H aydar Karatnnm k.
E ş r o f p a ş a  574. So. 
296 N o .  da.  
t z m i r .

( A r z n h r a l  h n h h n s i  :  H a k s ı z  ı / e r r  

h c h ( U \ i ( ( ' P  c f z a  v e r i l d i ğ i n d e n  s i k â -

Ĥ O-
Dilekçi : Taksi otomobillerinin dolmuş yapılmasına İzmir 

Belediyesince müsaade edildiği halde belediyece haksız yere 
ceza yazıldığından şikâyetle bu usulsüz muamelelerden kurta
rılmasına karar verilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müştekinin otobüs 
duraklarında bekliyerek müşteri aldığı ve yapılan tenbihe rağ
men belediyenin bu yasağına riayet etmiyerek otobüs durağın
dan yolcu almaya devam etmesi üzerine Belediye Encümenince 
ceza yazıldığı ve bu cezanın mahallince tanzim olunan zabıt va
rakasına istinadeylediği anlaşılmış ve bu durum karşısında 
idareten yapılacak işlem görülmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki vazifeli kaza merciine ait 
olduğundan bu hususta komisyonumuzca tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1439 16 . I I . 1955

1 3 7 5 1 / 1 2 8 0 2  P''ıtnat Y ı l m a z l a r .
B u c a ;  Z a m ] ) a k  So. 
N o .  16.
İ z m i r .

(A rzuhal hulâsası : Elinden alı
nan evin tekrar kendisine verilm e
sine dair).

Müstedi : Drama mübadillerinden olduğunu 18 seneden 
beri işgali altında bulunan ve bilâhara kendilerine tahsis ve ta
puca namına tescil edilen evin Hâzinece açılan dâva üzerine 
hükmen elinden alınmak üzere olduğunu beyanla bu evin telırar 
kendisine verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedinin anası Ra- 
bia ile birlikte oturdukları evin 1771 sayılı Kanunun neşrinden 
evvel işgal ettikleri sabit olduğundan bu evin 28 . VII . 1947 
tarihinde dilekçi ile anası namlarına temlik edildiği, bilâhara 
mezkûr evin adı geçenler tarafından 1938 yıhnda iş.gal edilmiş 
olduğu anlaşılması üzerine vilâyetçe temlildn iptali hakkında 
Izmjr Asliye Birinci Hukuk Mahkemesine açılan dâva netice
sinde tapu senetlerinin iptali ile hazine namına tesciline karar 
verildiği ve bu karar dilekçi Fitnat tarafından Temyiz edilmiş
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
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ise de Yargıtayca verilmiş bir hükmün mevcut olmadığı anla
şılmış ve bu vaziyet karşısında mahkemeye intikal eden bir me
sele hakkında idareten bir işlem yapılmasına kanunen imkân 
görülememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine in
tikal etmiş olduğu anlaşılan bir hususla ilgili istek hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1440 16 . I I . 1955

1375 2/1280;} N i y a z i  K a b a .
T  cpobaiii k ö y  ünde, 
l îizo .

(Arzuhal hulâsası : (hırdijianlık 
vazifesinden çıkarıldığından îhıı-
ıjct).

Müstedi : Rize Ceza evi gardiyanlık vazifesini üstün başan 
ile yapmakta iken bu işinden çıkanidığından ve yerine bir ka
dın alındığından ve bu hususta Adliye Komisyonunun vermiş 
olduğu karar gadrini mucip bulunduğumdan bahsile hakkının 
meydana çıkarılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1952 malî yılı başında 
yapılan kadro tevziatında Rize kadrosunda 75 liralık bir kad
rosunun tenkisine, zaruret hâsıl olarak mahalline yapılan tebli
gat üzerine Adalet Encümenince en kıdemsiz olan dilekçinin 
açıkta bırakıldığı ve yapılan muamelede bir haksızlık bulunma
dığı ve keyfiyetin bu veçhile müstediye tebliğ edilmek üzere 
Rize C. Müddeiumumiliğine 10 . VII . 1952 tarihinde yazılmış 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında komisyonumuzca tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1441 16 . I I . 1955

1 3 7 5 7 / 1 2 8 0 7  l la s a n  K r d o ğ a ı ı .
Kızılağa<,' k ö y ü n d e  
Kat}.

(A rzuhal hulâsası : Tapulu orma
nın iadesi ve devletle.^tirme karşı- 
lujınm ödenm esi hakkında).

Müstedi : Apalar ve Kurbağlık mevMindeki orman sahala
rının tapulu yerleri olduğnndan bahsile iadesini ve devletleştir
me karşılığının ödenmesini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Mülkiyeti iddia olu
nan orman sahalarına tasarruf vesikası ibraz edilmediğine ve 
orman tahdit komisyonu tarafından devlet ormanı olarak tah
dit olunduğu anlaşılmasına göre iade veya bedel talebinin tetki
kine lüzum olmadığının müstediye tebliği 28 . VII . 1952 tari-



Ar/uhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

-  6 ~

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

hinde Antalya Orman Başmüdürlüğüne yazılmış olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karaı tarihi

1442 16 . I I . 1955

1375 8 /1 2 8 0 8  A l .  l l a m d i  T u r a n .
llih'ıl So. I l a e ı h ü s r r v  
N o .  9.
Kasıni])aşa - İ s t a n 
bul.

(A rzu h a l  hulâsası : B e led iy e  ve- 
t en n cr i ik lc r iv e  emeldi v e t e r in e r le 
rin tâjiin edilmesi hakkında).

Müstedi : Memleketindeki hayvan mevcuduna göre çalış
makta olan sivil veterinerlerin mevcudu az olduğundan bahsi- 
le sivil veterinerlerin esas vazifelerinde bırakılarak 100 lira asli 
maaşla mezbaha müdürlüklerine emekli veterinerlerin tâyin 
edilmelerini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Belediye veterinerleri 
belediyelerce tâyin edilmekte ve tâyinleri 3203 sayılı Kanunla 
vekâletçe tasdik edilmekte olup belediyelerin mezbaha müdür
lükleri için 100 lira asli maaşlı kadronun konulmasına imkân 
olmadığı gibi 30 - 40 lira asli maaşlı kadrolara müstakil vete
riner tâyini mümkün olmadığından belediye veterinerliklerinde 
ekseriya ek görevle idare edilmesi mecburiyeti hâsıl olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1443 16 . I I . 1955

1.37r)9/1280<) A h m e t  K a le n d e r .
Y e n i d i n d o ğ r u  İMah. 4 
ncü So. 11 .\(). hı 

'e v d e .
B abaeski.

(A rz u h a l  hulâsast : (»örmen e v i 
nin namına tahsis edilmesi r e  ara
zi verilmesi hakk ınd a).

Dilekçi : 1950 senesinde 6 nüfusla Bulgaristan’dan Anava
tana geldiğini sermayesi olmadığından sanatı olan kunduracılık
la iştigal edemediğini beyanla halen oturmakta olduğu göçmen 
evinin iskânına tahsisiyle namına tescil edilmesini ve münasip 
miktarda arazi verilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçinin iskân mevzuatı 
muvacehesindeki durumuna göre iskân hakkını haiz göçmenler
den olduğu tahakkuk ettiği takdirde emsalleri gibi kanuni is
kân yardımlarından faydalandırılarak dileğinin yerine getiril
mesi ve neticenin ilgiliye tebliği hususunun Kırklareli Valiliği
ne yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına
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göre bu hususta komisyonumuzca tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1444 16 . I I . 1955

3 7 6 1 / 1 2 8 1 1 İsmail b]rtiirk ve ar. 
({(‘doıu'k K ö y ü  Afııh- 
lan. 
i l i r .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  K i r a  i l e  a l d ı k 

l a r ı  a r a z i n i n  e l i n d e n  a l m m a m a s ı  

h a l k ı n d a ) .

Müstediler : Kira ile ekip biçtikleri arazinin ellerinden alı
narak göçmenlere verildiğinden mağdur bir duruma düştükle
rinden şikâyetle öteden beri faydalanmakta oldukları arazilerin 
iadesine emir verilmesini istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Müstedilerin şikâyet konu
sunun incelenerek yetecek kadar başka topraklan yoksa göç
menlerin başkaca topraklandırılmalan hususunun 21 . VI . 1952 
tarihinde Erzincan Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Başvekâlet cevabına göre bu hususta 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1445 16 . I I . 1955

1 3 7f)3 /1 2 S 1 8  M e cit (Jökbula.k.  
1 8 9 6 8 / ITGoH K ı v k l î i r  M ahallo sin - 

de.
A h l a l .

(A rzu h a l  hulâsası : K end is in e  ait 
(^anırın ne s eb ep  ve hakla elinden  
alındığına d a i r ) .

Dilekçi : Sogaz mevkiinde kâin çayınn uzun zamandanberi 
malik sıfatiyle kendisinin tasarruf ve işgalinde olduğu halde 
1945 tarihinde Süleyman Gökal tarafından açılan muhakeme so
nunda mezkûr çayırın mumaileyhe verilmiş olması bâriz bir 
haksızlığı mucip bulunduğundan bahsile ismi geçen çayınn ne 
sebep ve sıfatla elinden alındığının tetkik edilerek tebliğ edil
mesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1945 senesinde Ha
zine tarafından Süleyman Gökal’a usulü dairesinde verilen ve 
tapulanan bahis konusu yerin zilyedlik iddiasiyle işgali caiz 
olmıyacağından bahsile Ahlat Sulh Hukuk Mahkemesince 61 
sayılı ilâmla dilekçinin müdahalesinin men’ine karar verildiği 
ve bu kararın Temyiz Mahkemesince tasdik edilmiş olduğu 
ve şu vaziyete göre kesinleşen ve muhkem kaziye teşkil eden 
mahkeme ilâmı karşısında müstedinin mezkûr şikâyetinin va
rit bulunmadığı ve verilen hükümlerde kanuna aykın her 
hangi bir halin mevcut olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağ
lanmış ve Temyiz Mahkemesince tasdik edilmek suretiyle ke-
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Nü. adı, soyadı ve adresi

Binleşmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuz
ca tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1446 16 . I I . 1955

137G4/12814 Çello.
Sittigülan köyünde. 
Muradiye.

( A r z u h a l  hulâsası  : K a r d e ş i n i  ö l 

d ü r e n  §ahıslarda7i ş i k â y e t ) .

M istedi : Köylerinde bulunan Selâhattin Dürüst adındaki 
şahıs kız kardeşi Zahide İİ3 zorla yaptığı zina yüzünden mez- 
bura gebe kalmış ve doğurmuş olduğu çocuğu da bu adamın bo
ğup öldürmüş ye erkek kardeşi Zâbit’i de öldürmek 
kasdiyla yaralamış ve yapılan tedavi semeresiz kalarak bu er- 
ksk kardeşi de ölmüş ve adı geçen Selâhattin ve kardeşi Ahmet 
serebst bırakılmış ve bu zalimler namus, can ve mallarına kas- 
den tasaddi etmekte bulunmuş olduklarından bahsile hakla
rında Uzımgebn muamelei kanuniyenin ifasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Sanıklar haklanda 
yapılan muhakeme sonunda suçu sabit olan sanıkların mahkû- 
miyetbrine ve bir kısmının beraatine Van Ağır Ceza Mahkeme
since verilen hükmün Mehmet Gençer’den mâdası hakkında 
kesinleşmiş bulunduğu ve diğer suçlu Ahmet Dürüst’ün de ya
pılan yargılamada bir ay beş gün hapsine karar verilmiş oldu
ğu ve yazılı emirle bu hükümlerin bozulmasını icabettirecek 
usul ve kanuna aykın bir cihetin mevcut olmadığı ve üçüncü 
bir öldürmeye teşebbüs hâdisesinde ve mağdur Zahide’nin öl
mesi üzerine sanık bulunan Selâhattin Dürüst, Halit, Haydar 
ve Mehmet haklarında âmme dâvası açılmış olup Adlî Tıb İşleri 
Meclisinden gelecek rapora intizaren bu tahkikatın neticelen
mediği ve netice itibariyle müstedinin dilekçesindeki iddianın 
hakikate uygun olmayıp yapılan muamelelerde usul ve kanu
na uymıyan bir cihetin mevcut olmadığı ve keyfiyetin dilekçi
ye tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kısmen adlî kaza merciince incelenip 
karara bağlanmış ve kısmen de incelenmelrte bulunmuş olan 
bir hususla ilgili istek hakkında encümenimizce tâyini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1447 16 . I I . 1955

13766/12816 İdris Aksoy ve ar.
Bekir ve Hasanhış 
Köyü Muhtarı. 
Malatya.

(A rz u h a l  hulâsası : İm ar  ve ihya  
ettiJderi arazinin kendilerine  v e 
rilmesi hakkında).

Müstediler : Yurdun muhtelif yerlerinden gelerek yerleş
miş olduklarından ve muhacirlik dolayısiyle tapulu hiçbir top-
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No.

Arzuhal sahibinin
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raklan olmadığından bahsile imar ve ihya etmiş oldukları ara
zinin kendilerine bırakılmasmı istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısmda : Keyfiyet Malatya Valiliğin
den sorulmuş, alınan cevapta bahis konusu toprakların hazine 
ile şahıslar arasında davalı olduğnndan mahkemece verilecek 
karara göre işlem yapılacağı bildirilmiş olduğTi beyan olunmak
tadır.

Gereği düşünüldü: Başvekâlet cevabma göre vâki istek hak
kında encümenimizce tâyini muamelfey mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1448 16. I I . 1955

1 3 7 0 8 / 1 2 8 1 8  K ı z a  Çalifjaıı ve a f .
K araağar* Alalı , de. 
İ ğ d ı r .

(A rz u h a l  lıulâsasi : A ra z i  d a ğıt 
mak üzere bir toprak  kom isyonn-  
nnn (jönd erilme si hakkında).

Müstediler : Topraksızlık yüzünden ötekinin, berikinin te
cavüzüne uğrayıp mahkemelere düştüklerinden bahsile köyle
rindeki arazinin bir an önce muhtaç çiftçilere dağıtılmasını te
min etmek maksadı ille bir toprak komisyonunun gönderilmesi
ni istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısmda: Kars vilâyetinde yeni
den kurulan 60 numarah Toprak Komisyonu 4753 sayılı Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununun arazi dağıtımı hükümlerinin mez
kûr vilâyetin bütün kazalarmda uygulanacağı ve muhtaç çiftçi 
ailesi bulunan kazaların ön plânda ele almmasmı mütaakıp il
gililerin isteklerinin ancak bu sıraya göre tetkik edileceği bil- 
diril'mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre; bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1449 16.11.1955

J0012/14(355 Bokii- Yılmaz.
13772/12822 Ceza evindo hükünı-
145G1/135()7 İÜ.
15324/14312 Mıif?.

(A rz u h a l  hulâsası : M a h k û m iyet i 
ne dair vâki itirazının r edded ilm e
si kararının kendisini tatmin e t 
m ediği  hakkında ) .

Müstedi : Erzurum Ağır Ceza Mahkemesinde beraetiyle ne
ticelenen öldürmek suçundan mevkuf kaldığı günlerin bilâha- 
ra işlediği hayvan hırsızlığı suçundan dolayı mahkûm olduğu 
cezadan mahsubun icrası hakkındaki taleplerinin bidayeten ve 
itirazen reddedilmiş olduğundan ve Ceza Kanununun 40 ncı 
maddesinin sarih hükmü karşısında bu ret kararlan kendisini
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tatmin etmediğinden bâhsile işin Büyük Millet Meclisince ince
lenerek bir karara bağlanmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin beraetiy- 
le neticelenen adam öldürmek suçundan, dolayı iki küsur sene 
mevkuf kalmış ise de mahkûmiyetini intaceden hırsızlık suçu
nun beraet hükmünün kesinleştiği tarihten sonra 9 . V II. 1951 
tarihinde işlemiş olduğundan mevkuf kaldığı günlerin mahkû
miyetinden mahsubunun icrası baklandaki talebinin hükmü ve
ren Muş Sulh Cezıa mahkemesince reddine karar verildiği ve 
bu karar aleyhine vukubulan itirazının da merciince reddedil
diği ve verilen kararlarda bir yolsuzluk bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağ
lanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1450 16.11 1955

13773/12823 Faik Yılmaz.
V ı l a n d a  köyünde* 
(iovvo.

( A r z u h a l  h u l â s a m  :  M a a ş  b a ğ l a n 

m a s ı  h a k k ı n d a ) .

Dilekçi ; istiklâl Harbinde sol bacağından yaralandığından 
ve askerlikten ihracedildiğinden bahsile maaş bağlanmasını is
temektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
muayenesini havi raporlarının gönderilmesi Gayve Askerlik Şu
besinden istenilmiş gelecek raporlarında, tesbit edilecek ârıza- 
sı 551 sayılı Kanuna girdiği takdirde ve muharebede yaralan.- 
dığı ve o zamana ait tedavi edildiği bir hastane raporu veya 
kaydı ile tevsik edilirse bu er müstediye de emsali gibi maaş 
bağlanabileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki i?stek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye, mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No, Karar tarihi

1451 16 . I I . 1955

13774/12824 Kemal Kurt.
Fen memuru ve köp
rüler kontrolü.
Hize.

(A rz u h a l  hulâsası : F e n  m em u rla 
rının m echu ri  h izmetinin 3  sene  
olması hakkında).

Müstedi : Devlet hesabına iki sene okunan fen memurları 
üç sene mecburi hizmet yapmaları lâzımgelirken kanunda bu 
cihet ajmca tasrih edilmediği için haksız yere 6 sene hizmete 
tâbi tutulması mağduriyetini mucip olduğundan bahsile duru
mun tetkikine müsaade buyurulmasını istemektedir.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Yüksek Mühendis ve
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Teknik Okulu mezunlarının mecburi hizmetlerine mütedair 
3467 sayılı Kanunda, Yüksek Mühendis Okulundan mezun olan
ların 8 sene ve Teknik Okulu mezunlarının 6 sene mecburi 
hizmete tâbi tutulmaları gerektiği açıklanmış ve bu konudaki 
mevzuata nazaran Teknik Okulu mühendislik kısmında dört 
yıl teknikerlik kısmında 2 sene öğrenim yapılmakta olduğun
dan bu gibi eşhasın tâbi olması icabeden mecburi hizmet müd
detinin ayrı olması düşünülebilir ise de istek bir tesis mevzuu 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1452 16 . II . 1955

1:57T!)/I2S‘J!) Ilas;ıi) Yanık.

lUırunsuz köyüıulc*. 

l ’chlİNaıı köyü - Ba

baeski.

1377S/12Sl»,S A l ın ı l  Mkcı-,

Buı-ınısu/ küyiiıi(l(‘. 

P('hli\anköyii - B a 

baeski.

l.‘ ) 7 7 7 / r j S 2 7  İsmail Ivıııiulıı.ş.
Bıu-unsuz köyünde. 

P('hli\anköyii - Ba- 

l)aeski.

(A rzu h a l  Inılâsası : K ırklareli 'n in  
l iurunsuz höjiiindf iskân edihuelc-  
ri hdh'lntuhı).

Müstediler : Havasiyle imtizaç edemediklerinden bahsile 
mürettep iskân yerleri olan Balıkesir vilâyetinden ayrılarak 
KIrklareli’ne geldiklerini ve bu vilâyete bağlı Burunsuz köyü
ne iskân edilmelerini istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Müstedilerin iskân mevzu
atı muvacehesindeki durumlarına göre, iskân hakkına sahip 
göçmenlerden oldukları tahakkuk ettiği ve vilâyete geliş tari
hine göre de sıraya girdikleri takdirde dileklerinin yerine geti
rilmesi ve neticesinin ilgililere tebliği hususunun Kırklareli 
Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Başvekâlet ceva
bına göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1453 16 . II . 1955

1-‘57S7/]2S:î(İ Bohret Türkckul. 

14.5.1 l/i:3r),‘)7 K(‘nıal])asa Malı, de 

Sök('.

( A r z n h d I  h u l â s d s ı  :  O ğ l u n u n  t e k 

r a r  o k u l a  k a b u l ü  h a k k ı n d a ) .

M İstedi : Oğlu Bülent İzmir Hava Teknik Okulu öğrencile
rinden iken okul idaresince peyderpey yekûn teşkil eden 20 
ganl'.k devamsızlık iddiasiyle kanuni hiçbir vecibe ve usule ria
yet edilmeksizin mektepten tard ve ihracedilmiş olması mağdu
riyetini mucip olduğundan bahsile dosyasının tetkik edilerek 
oğlunun tekrar okula kabul edilmesini istemektedir.

Millî M:idafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin oğ
lu B lenfin mütemadiyen mektepten firar ederek muhtelif suç
lar işliyen bu öğrencinin Teknik Okulları Komutanlığı, katî
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olarak ıslahıhal etmiyeceği kanaatine varıldığını ve bu öğren
cinin okuldan çıkarılmadığı takdirde diğer öğrencilerin de as
kerî disiplin bakımından bozulacağı teklifi üzerine adı geçenin 
2505 ve 5401 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince okuldan 
çıkarılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar v̂ erildi.

Karar No. Karar tarihi

1454 16 . II ; 1955

1 3 7 8 8 / r J H 3 7  ^Mustafa (iiiler.
V e n i k ö y  .M u h t a r  
O s m a n c ık .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  J\ ( i y i i r i n e  j a n 

d a r m a  k a r a k o l  u n u n  k u r u l  m a s ı  h a k 

k ı n d a ) .

Müstedi : Köylerinin otlakiye ve arazideki sularına başka 
köylüler tarafından tecavüz edilmekte olduğundan bahsilo asa
yişi ve hayatlarının korunması için jandarma asayiş karakolu
nun ihdas edilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin istemiş 
olduğu asayiş karakolunun açılmasına imkân olmadığı ve iddia 
edilen arazideki çeşmeden bütün köylülerin hayvanlarının isti
fade edeceği ve keyfiyetin dilekçiye tebliğ edilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1455 16 . I I . 1955

1 8 7 9 8 / 1 2 8 4 2  H a l i l  C o ş k u n  ve ar.
()zolbahşiş ^ l a h .  B u l 
g aristan f?r»(;(;monl(‘- 
r in d c n .
T a r s u s .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  I l a m u r l u  y n ı n -  

t a k a s ı n d a  i s k â n  e d i l m e l e r i  h a l i k ı n 

d a ) .

Müstediler : Havasiyle imtizacedemediklerinden bahsile 
mürettep iskân yerleri olan Sinob vilâyetinden ayrılarak İçel’e 
geldiklerini ve bu vilâyete bağlı Hamurlu mmtakasmda iskân 
edilmelerini istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Müstedilerin iskân mê -̂ zuatı 
muvacehesindeki durumlarına göre, iskân hakkına sahip göç
menlerden oldukları tahakkuk ettiği takdirde dileklerinin ye
rine getirilmesi ve neticesinin ilgililere tebliği hususunun İçel 
Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Başvekâlet ceva-
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

bina göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1456 16. I I . 1955

1 3 7 9 6 /1 2 8 4 5  I l a c c r  Tokha.şlı.

ZiiK 'irlik ııyu  V(Miiyol 

Cnd. \(). no.
Kasım juışa  - Istaıı- 
hnl.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  V a k f ı  t e v l i y e -  

t i n  u h d e s i n e  v e r i l m e s i  h a h h m d a ) .

Müstedi : Pederinden intikal eden Samsun’da (Mevlâna 
Mahmut Ahmet Bini Ali Paşa) namiyle maruf vakfı tevliyet 
sırası kendisine geldiği ve bu hakkı ispat edecek elinde vakfi
ye mevcut olduğu halde Evkaf Umum Müdürlüğü Nihal adın
da ve henüz intifa hakkını haiz olmıyan aslen beyaz olan nes
line sonradan dâhil olan bir siyahiye hakkı intifa tahsis etmiş 
olduğundan bahisle mezkûr tevliyetin uhdesine tevcih edil
mesini ve mağduriyetten kurtarılmasını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Mazbut vakıflarda müte- 
vellilik mevzuu bahis olamıyacağından bu vakfı tevliyetinin 
tevcihi mümkün bulunmamış ve 2762 sajalı Vakıflar Kanu
nunun 40 ncı maddesi uyarınca Vakıflar İdaresi hasım tutu- 
mak suretiyle bir ilâm alıp ibraz edildiği takdirde alâkalılar
dan Nihal’e tahsis edilmiş olan paranın yanssınm dilekçiye 
tediyesi mümkün bulunmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1457 16 . II . 1955

1 3 7 9 7 / 1284G T ı ı k u r o v a  S a n a y i  Ifj- 
lotmolori T .  A .  S . 
U m u m  M ü d ü r l ü ğ ü i K * .  

T a r s u s  - M e r s in .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  B e l e d i y e c e  

y e r s i z  a l ı n a n  e l e k t r i k  p a y ı n ı n  i a 

d e s i  h a k k ı n d a ) .

Müstedi : 5237 sajalı Belediye Gelirleri Kanunu hükmünün 
Yükselj Meclisin kasit ve gayesine ay kın şekilde manalandı- 
nlarak mevzuun dışındaki elektriğe tatbik edilmiş olduğun
dan bahisle belediyenin bu muamelesinin tefsir veya müstakil 
kanun tedvini yolu ile iptaline ve şimdiye kadar mesnetsiz 
alman elektrik payının iadesine karar verilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hâdise hakkında 
Tarsus Tetkiki İtiraz Komisyonunun ve gerekse Vergiler 
Temyiz Komisyonunun ve Devlet Şûrası Altıncı Dairesinin ve 
İçel Tetkiki İtiraz Komisyonunun ilişik müttehaz kararları 
veçhile dilekçinin iddiasının gayrivârit bulunduğu ve yapılan 
işlemde her hangi bir kanunsuzluk bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Kaza mercilerince incelenip karara
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

bağlanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında encümenimiz- 
ce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1458 16 . II . 1955

1 3 79 9 / 1 2 8 4 8  A h m e t  lOmir.
So ysa li  k ö y ü  ('ivai'iıı- 
da K ı / ı la li  I).  P .  F>aş- 
ka n ı.
(!o ylıa n .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  I l a z i u c j j ı  a i f  

< ı r a z i ( l c n  ( y h a n h i K i s D i d a n  ş i h â ı ı c t ) .

Müstedi : Vilâyetin müsaadesiyle iki yıl evvel yerleşmiş ve 
üzerine ev, dükkân ve kahvehanelerini inşa etmiş olduğu,-hâzi
neye ait araziden çıkarılmak ve ebniyelerinin yıktırılmak iste
nildiğinden şikâyetle mütegallibelerin ve jandarmaların izaç ve 
takiplerinden kurtarılmasını ve mümkün ise köylerinin müsta
kil köy olması için icabederJere emir verilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi ve arka
daşlarının fuzuli olarak işgale ve sahiplerinin haklarının ipta
line devam eyledikleri mevzuubahis yerleri terke ve kendi iskân 
yerlerine geçmiye icbar edilmeleri kabil olacağının ve devletin 
men’ine rağmen işgale devam etmelerinden dolayı da hakla
rında şiddetli takibat yapılacuğmm kendilerine önemle ve kat
iyetle tebliğ edilmesi ve bizzat meşgul olunmak suretiyle bu 
nakil işinin behemehal ve hâdiselere meydan verilmeden hal 
ve temin edilmesinin Seyhan Valiliğine tebliğ kılınmış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1459 16. I I . 1955

13 8 0 2 /1 2 85 1  f^akir fJ ü l h a n .
F a t i h  I l o c a ü v o y i s  
M a h .  S a f r a n  S o . N o .  
7 .
Istanlnıl .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  V a z i f e  m â l û -  

l ü  o l a r a k  e m e k l i  m u a m e l e s i n i n  y a 

p ı l m a s ı  h a k k ı n d a ) .

Müstedi ; Vazife mâlûlü olarak emekliye şevki lâzımgelir- 
ken âdi mâlûl olarak emekliye ayrılması haksız ve mağduriye
tini mucip olduğundan bahsile uğradığı bu haksızlık nazarı 
itibara alınarak hiç olmazsa hakkı olan vazife mâlûlü sayılma
sını ve derece üzerinden maaş tahsis muamelesinin düzeltilme
sine karar verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi hak
kında 5434 sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince işlem ya
pılarak emekliye sevkı yüksek onaydan geçmiş ve 2 . VIII.
1951 tarihinde ordu ile alâkası kesilmiş ve mumaileyhin mâlû- 
liyetinin vasife mâlûlü olarak kabulü için Emekli Sandığı Mü
dürlüğüne müracaat etmiş ve sağlık kurulunca yapılan tetki-
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Km-ünıoıı kararı ve ne sebepten verildiği

kat sonunda evvelce verilen malûllük kararında bir değişiklik 
olamıyacağına karar verilerek bu talebinin ı eddedilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1460 16.11.1955

1 3 8 1 0 / 1 2 8 5 8  M .  Z e k i  (fiiveiH:. 
Ö ğ r e t m e n .
H a y r a t  M e r k e z i .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  Ö ğ r e t m e n l e r i n  

ü c r e t l i  d u r u m l a r ı n ı n  h a l d ı n l m a s ı  

h a h h ' i n d u ) .

Dilekçi : Öğretmenlerin ücretli durumlarının kaldırılması 
ve köy, şehir dâvası diye antidemokratik bir ikilik sisteminin 
düzeltilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Köy enstitüsü 
mezunları ile öğretmen okulu mezunları arasındaki farkı kal
dıracak olan kanun lâyihasının Başvekâlete sunulduğu, bu lâ
yihanın kanuniyet kesbettikten sonra dilekçede belirtilen is
teklerin yerine getirileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ı Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkmda komisyonumuzca tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1461 16 . I I . 1955

1 3 8 1 2 / 1 2 8 6 0  .Mehmet E r o l .
O r t a k e ı l a r  T o k ın a k t e  
pe ( j / l .
lOyüp - îs ta n h n i.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  ;  T e k r a r  i ş i n e  

i a d e s i  v e  ü c r e t l e r i n i n  v e r i l m e s i  

h a l k ı n d a ) .

Müstedi : Devlet Demiryolları Adana İşletmesi emrinde 2 
nci smıf lokomotif ateşçisi olarak istihdam edilirken haksız ye
re işine son verildiğinden bahsile tekrar işinin iadesiyle açıkta 
kaldığı günlere ait ücretlerinin verilmesini istemektedir.

Münakalât Vkâletinin cevabi yazısında : Müstedinin bun
dan evvel aynı mealde sunduğu istidasına 16. IV . 1948 tarihin
de verilen yazıda da durumu tafsilen izah edildiği veçhile mu
maileyhin Durak İstasyonunda yapmış olduğu çarpışmada 
Vahdettin ismindeki bir şahsın ölümüne sebebiyet vermiş olma
sından suçitı görülerak İdare İnzibat Komisyonunca verilen ka
rara ujoılarak 16 . I I . 1944 tarihinden itibaren kaydının terkin 
edilm.iş ve bu bakımdan tekrar hizmete alınmasiyle açıkta kal
dığı günlere ait ücretlerinin verihnes’ne kannni imkân bulun
mamış oldû û bildirilr-î ektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin daha önce aynı mevzuu hak-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

kında yapmış olduğu müracaat üzerine selof komisyonun 224Q 
sayılı (Bakanlığın işarına göre komisyonumuzca bir işlem ya- 
pılhıasınâ mahal olmadığına) dair bir karar verilmiş olduğu an
laşıldığından bu hususta encümenimizce tekrar tetkikat icrası
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1462 16.11.1955

I latico  f l i k m o t  B o - 
z o k.
D o ğ a n c ıl a r ,  (Jık ırcı-  
lıasanpa^a Alalı . B o -  
lod iycö nü  S o . X o .  1 7 .  
Ü s k ü d a r  - İs t a n b u l .

{ A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  K o c a s ı n ı n  m â -  

l û l i j f c t  m n k â f a i m d a n  i s t i f a ' l e  e t t i 

r i l m e s i  h a k J n n d a ) .

Dilekçi : Kocası mâüûl jandarma teğmeni Ahmet Hamdi, 
397 sayılı Kanunla İstiklâl Harb mâlûllorine verilmekte olan 
nakdî mükâfattan istifade ettirilmediğinden bahsile bu mükâ
fattan istifade ettirilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin ko
cası Ahmet Hamdi’nin; jandarma kıtasmda görevli iken Pon- 
tos harekâtında tutulduğu ruhi ârızasından dolayı 13 Aralık 
1926 tarihinde birinci derece mâlûliyet üzerinden emekliye ay
rıldığı ve mâiûliyetini icabettiren bu ârızası 397 sayılı Kanunun 
birinci maddesine uymadığından bu kanunla verilen mükâfat
tan istifade ettirilemediği 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

1463 16 . I I . 1955

13815/12803 Mahmut E rdinç ve 
kardeşi.
Cum huriyet Malı.
göçmenlerden.
B ilc o ik .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  

l e r i  h a k k ı n d a ) .

î s k â n  e d i l m c -

Müstediler : Bulgaristan göçmenlerinden olduklarını ve is
kânları için Çubuk kazasına sevk edildiklerini ve dört ay bura
da bekledikleri halde iskânlarının yapılmamasından ötürü Bi
lecik’te bulunan yakınlarının yanına göç ettiklerini ve perişan 
bir durumda olduklarını beyanla halen bulundukları Bilecik’te 
iskânlarının yapılmasını istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Müstedilerin iskân mevzuatı 
muvacehesindeki durumlanna göre iskân hakkına sahip göç
menlerden bulundukları tahakkuk ettiği takdirde iskân edile
rek bir an evvel müstahsil duruma geçirilmeleri ve neticenin 
müstedilere tebliği 20 Haziran 1952 tarihinde Bilecik Valiliğine 
yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Başvekâlet cevabına göre
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi ICncümen karan ve ne sebepten verildiği

bu hususta encüm enim izce tâyini m uam eleye mahal olm adığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

1464 16 . I I . 1955

.‘{S  17, M u s l . ' i t ' i i  Kai 'c ' i.  / A r z ı ı l m l  h u l â s u s ı  : T ı r f i  ( I f ı r i l -

İ s k ' t n u '  Md. nic n u  d i ( ) i  ikI< >ı s i l , ( l ı/(  I hal, km d a ).

mııi'iı 4()(İ4S .sicilli,

M;ıliilv;ı.

M üstedi : 4620 sayılı Kanun gereğince maaşla terfi ettirile- 
KapıdcM' sl;ı.s\oıııı. y ılından beri istasyon şefi maaşı alm akta ise de unva

nının halen m em ur adaylığından kurtaram adığından ve on se
nedir terfiden  mahrum bıralald ığ ından  bahsile m ağduriyetinin  
giderilm esine emir verilm esini istem ektedir.

M ünakalât V ekâletinin  cevabi yazısında ; D ilekçinin  duru 
mu 1104, 981, 2885 ve 181 sayılı kararlara uyduğundan m um ai
leyhin terfi tarihleri geriye götürülm ek suretiyle intibak işlemi 
tashih edilm iş o 'd u ğu  bildirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : V ekâlet cevabına göre dilekçin in  ten 'ı 
tarihleri tashih edilm iş olm asına göre encüm enim izce bu husus
ta tâyini muaifıeleye mahal olm adığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

1465 1 6 .1 1 .1 9 5 5

/ l ' jM f i f l  () .s ın :m  A t ; m  w  a r .  ( A  r ı u l u ı l  I n ı l â s a s t  : l i ( i r ( ; l ( i n ( / ı n l

. \ h u ‘ ı‘ i l l  k r n ’ İ M K İ f .  >i(<ı S i i r t  h i f h  n  ı-i l t n  ( i r a i i  f i ı ı a h

' l ' i i T  l / ı n i i ' .  II n ı  I ( i l ı i s  o h l  ı i f j ı ı  l n ı l , l ,  ı i ı < h ı ).

M ustedıler : T oprak  kom isyonunca verilen arazinin borçlan 
dırma kıym etinin  tahiş olduğundan bahsile durum un incelene
rek m ağduriyetlerine m eydan verilm em esini istem ektedirler.

D evlet V ekilliğ in in  cevabi yazısında ; Kanıubuştınlan top- 
j'jiklaı kanunen Ivaınnlaştırnıa karşılığı m ukabilinde borçlan 
dırılm akta oklrLğımdan tapu ve  vergi k ıym etlerine göre usulü 
dairesinde borçlandırılmı.ş olup her hangi bir yanlı-^lık olm adığı 
bildirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin  tetkiki kaza m erciine ait o ld u 
ğundan bu hususta encüm enim izce bir muamele ifasına mahal 
olm adığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1466 1 6 .1 1 ,1 9 5 5
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
N o .  a d ı ,  s o y a d ı  v e  a d r e s i bJucümen kararı ve ne sebepten verildiği

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  

t n t ’ s i  h a k k ı n d a ) .

T e r f i  e t t i r i l -

Dilekçi ; 14 senedir 40 - 50 lira ücretle eğitmen olarak vazi
fesine seve, seve devam etmekte ise de yoksulluk içerisinde kıv
ranmakta ve başarı g’österen kendi gibilerin ücretlerinin artırıl
mamakta olduğundan bahsile devam eden bu adaletsizliğin kal
dırılmasını ve haklarının iade edilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Başarılı bulunan 
eğitmenlerin ücretlerinin 60 liraya kadar yükseltilmesi salâhi
yeti valiliklere ait olup daha yüksek ücret kadrosunun verilme
sine kanunen imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1467 16 . I I . 1955

; ? S 24 / r 2 87 2  O s m a n  D im i tok n .
( 'unılıuvivot M a lı ,  d f

f A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  t s k â n  n o l i y l e  

r ı  r i l f i ı  m a l l a r ı n  h s c U r  h a k k r m h ı ) .

ı>()<;moıı. 
S ;n ' k ö \ .

Dilekçi : İskân yoliyle verilen malların şimdiye kadar tapu
ya bağlanmamış olması mağduriyetini mucip olduğundan ve sa- 
ireden bahisle bu malların tapuya tescil edilmesini istemekte
dir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : 1950 yılında yurda 
gelen dilekçinin gayrimenkul tahsis edilmiş olduğu yolundaki 
iddianın varit olmadığı ve kanunda yazılı müddet içinde iskân 
dileğinde bulunmadığından dolayı hakkını kaybetmiş bulunan 
müstediye iskân yoliyle toprak verilmesine imkân görülememiş 
olduğu ancak toprağa muhtaç çiftçilerden bulunduğn takdirde 
4753 .savılı Kanuna tevfikan umum meyanmda toprak ihtiyacı
nın nazarı itibara alınması hususunun 9 . IV . 1952 tarihinde 
Teki- d̂ağ Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1468 16 . I I . 1955

F a t m a  0 ( ‘v i k  v<' mi-. 
S o ğ a n l ı  kövi in<lc N<

m.
K artal  ■ İsl.ınhn.l.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  Y a t ı l ı s  y a p ı  

l a n  k a d a s t r o  a n ı e l i y ( s i n i n  f i t  n i r h ı ı  

l/aI t ı l n ı a s )  h a k k ı n d a ) .

Dilekçiler : Kartal’da yapılmış olan kadastro neticesinde 
bir kısım g'ayrimenkullerinin yanlış tahdit, tesbit ve tescil edil
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diğinden bahisle bu kadastro ameliyesinin yenilenmesini iste
mektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Kartal kazası dâhilinde ka
dastrosu yapılmıyan yerlerin kadastrosu yapılmak üzere yeni 
bir kadastro müdürlüğü kurulmuş bulunduğu ve kanunun icap
ları tamamen yerine ketirilmek suretiyle yapılmış olan kadas
tronun yenilenmesine  ̂mevzuat müsait olmadığı ve müracaat 
eden vatandaşların taleplerinin tetkik ve intacedilmekte oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : tsteğin tetkiki Kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarih’

1469 16 . I I . 1955

138 2 8 /1 2 8 7 6  H ü s e y i n  H o v a r d a o ğ -  
lu ve ar.
Ş o fö r .
Ak hisaı- ,

( A r z u h a l  h u l â s a s t  :  \ ' < ! s a i t i  Nahli- 
f j e  R e s m i n i n  f a z l a h f p n d a n  ş i k n -

Dilekçiler : 1426 sayılı Vilâyetler İdaresi Kanununun 80 nci 
maddesine tevfikan kendilerinden alınan vergi miktarının faz
lalığından şikâyetle bu miktarın temdidi için mezkûr kanuna 
hükümler ilâvesini ve hususi otomobil ve vasıtalarda tatbikim 
temin edecek muamelelere tevessül edilmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Vilâyet hududu 
içinde ücret mukabilinde müşteri ve eşya taşıyan taşıt araçla
rından taksilerden 50, üç tona kadar kamyonlardan 100 ve 
daha jrukarı olan otobüs ve kamyonlardan 150 lira Genel Mec
lis karan ile resim alındığı ve belediyelerce hususi plâka nu
marası verilen otomobillerden 198 sayılı tefsir kararına istina
den resim tahaltkuk ettirilmemekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre encümenimizce bu 
hususta tâyini muameleye mahal olmadığına ve dilekçilerin ka
nuni bir haklarının ihlâl olunduğunda kaza merciine müracaat
ta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1470 16 . I I . 1955

1 8 8 2 0 / 1 2 8 7 7  H ü s e y i n  A l i  H o c a o ğ  
lu  ve ar.
K a h r a m a n l a r  l-l-l.‘ 5. 
So. N o .  44. 
tn n ir.

(Arzuhal hulâsas'i : t yi yerden 
toprak verihneai halkrnrJa).

Müstediler ; 1946 - 1949 senelerinde Yunanistan’dan Anava
tana efradı aileleriyle birlikte geldiklerini ve Seferihisar’ın Ga- 
linoz Çiftliğine iskân edilmiş iseler de verilen toprakların zira
at© elverişli olmadığından bahsile Bulgaristan göçmenlerinin 
almak istemedikleri ve sahipsiz kalan ziraate müsait topraklar
dan toprak verilmesini istemektedirler.
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Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Galinoz Çiftliğine is- 
kâh edilmiş göçmen dilekçilerin toprak dilekleri etrafında İzmir 
Valiliği ile yapılan muhaberede müstedilerin nüfuslarına müna
sip ve yeter miktarda toprağın emsalleri meyanında 3 numaralı 
toprak komisyonu tarafından tevzi edilmiş olduğu ve verilen 
bu arazilerin uzun zamandan beri işlenmemiş çiftlik arazisinden 
olup verim derecesinin iyi olarak tesbit edilmiş olduğu yalnız 
deniz kenarına isabet eden birkaç aileye ait arazilerin ikinci 
dereceli topraklardan bulunduğu ve ilerde arazi sağlandıkça 
bunların da takviye edileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekillik cevabına 
göre bu husuıta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1471 16 . I I . 1955

1 3 8 3 1 / 1 2 8 7 0  N a z m i  A k d a ğ .
B .  A  d a  K a d ı y o r a n  
A d i l  iye So. N o .  10. 
Îstîinbnl.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  T e k a ü t l ü k  J i n ı -  

a  m c  I  e s i n  i n  r v f ’ c d  i  I  y n  p s i  h  a k J :  ı ı u l a ) .

Dilekçi : İstanbul Orman kâtibi iken Bitlis’e tâyin edildiği
ni kendisinin ve eşinin ve kızının barapor hastalıkları dolayı- 
siyle Bitlis’ten Bandırma’ya nakli memuriyet ettirildiğini ve bu 
hastaların tedavileriyle meşgul bulunduğu bir sırada tekaüde 
sevk olunduğunu 29 senelik memuriyeti bulunduğunu ikramiye 
ve iki derece terfi hakkından mahrum edildiğini beyanla, sici
linin tetkik buyurularak ikramiyenin ve gerekse terfi haklaarı- 
mn sağlanmasını veya tekaütlüğünün ref'edilmesini istemek
tedir.

• Tanm Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin İstanbul 
Orman kâtibi iken naklen Bitlis’e tâyini dolayısiyle 14.1.1947 
tarihinden itibaren 2 sene 7 ay 4 gün rapor alarak vazifesi ba- 
şna gitmediği ve bunun üzerine 1683 sayılı Kanunun 43 ncü 
maddesi gereğince 18 . XI . 1949 tarihinde emekliye sevk edil
miş bulunduğu ve mumaileyhin bu emekli muamelesinin iptali 
hakkında Devlet Şûrasına açmış olduğu dâvanın da 16.V.1951 
tarihinde reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenip karara bazlanmış olan bir hususla iiğili istek hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1472 16 . I I . 1955
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S o iâ h a t tin  T a k ı r .
kö yiin-

(l<‘.

1 )<‘\ Tek.

Ax2uhiU Arzuhal lahibiııin
No. adı, soyadı ve adresi Kneümen karan ye ae sebepten rerildiği

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  Ç a v u ı ^ l u k  m a -  

t ı ş n n n  v e r i l m e s i  h a k k ı n d a ) .

Dilekçi : Kore Tugay Komutanlığında çavuş olarak vazife 
gördüğü ve Kore’de çavuş maaşı aldığı halde Türkiye’ye avdet 
ettiğinde er maaşı verildiğinden ve vâki müracaatlanna müs
pet bir netice alamadığından bahsile mağduriyetine meydan 
verilmeden gereken işlemin yapılmasını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
noksan tahakkuk ettirilmiş maaşlarının verilmesine dair ver
diği dilekçesine karşılık olarak Kore Savaş Birliğinin maaş iş
leriyle görevli 28 nci Tümen Kumandanlığının ilişik 14 Tem
muz 1952 gün ve 24975 sayılı yazılarında müstedi ere Kore’de 
bulunduğu müddetçe çavuşluk tazminatı verilmiş olduğu beyan 
olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına dilekçinin ken
disinde bir hak gördüğü takdirde kaza merciine müracaatta 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1473 16 . I I . 1955

;J8 84/r2S82 M u s t a f a  Kö ın ü ı- .
TcptH 'ik k ö y ü n d e  
M anisa.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  

a l ı n  m a s ı  h a k k ı n d a ) .

T e k r a r  i ş e

Dilekçi : Dört senedir Eskişehir Devlet Demiryolları Cer 
kısmında kazancı olarak çalışmakta iken Cumhuriyet Bayra
mında izinsiz olarak ihtiyar babasını görmeye gitmesi sebebiyle 
vazifesine son verilmiş, işsiz ve sefalet içerisinde kalmış oldu- 
ğundan bahsile eski meslekine tekrar alınmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Devlet 
Demiryollan Sivas Cer Atölyesinde 2 nci sınıf işçi olarak ça
lışmakta iken 1. X I . 1948 tarihinde işini terk ederek 21. X I I . 
1948 tarihine kadar vazifesine avdet etmediğinden mezkûr ida
re encümeni kararına göre kaydı terkin edilmiş, halen mezkûr 
idarece münhal kadro bulunmadığından tekrar vazifelendiril
mesine de imkân görülememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre tâyini muameleye 
mahal görülmediğine dilekçinin kaza merciine de müracaatta 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1474 16. I I . 1956
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13845/12892 S a li h  B ir s e n . 
1 8 ()15 /lG 7fi4  y a l v a ç  S o . N o .  H.

l'\‘ r'ik(h’ - ts1aııl)ul.

2 1 6 7 4 / 2 0 1W) E ı ı v o r  A l l ı n d a i .  
18847/1285)3 A k s a r a y  Ta şka sa p 

Alillel ( ’ad. X o .  H)2. 
İs tan b ul.

( A r z u h a l  h u l â s a n ı  :  T e k r a r  p o l i s  

m c s J e l d n e  a b n m a s ı  h a k l ı n d a ) .

Dilekçi : İmtihanla İstanbul polis kadrosuna tâjrin edildiği, 
girdiği kursu iyi derecede bitirdiğini ve beş sene çalıştığını 
ailevi bir meseleden dolayı meslekinden ayrıldığını, perişan bir 
vaziyette olduğunu bu mesleke girmesi için vâki müracaatla
rından bir netice alamadığını beyanla, tekrar polisliğe tâyin 
edilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin kendi 
arzusiyle görevinden ajn:ıldığı ve mumaileyhin ortaokulu ikmal 
etmediği polise istekli evrakı tekemmül etmiş birçok orta ve 
lise mezunlan tâyin sırasını beklemekte bulundukları, vekâlet
çe ahnan prensip karanna göre, müstedinin yeniden polisliğe 
tâyin edilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1475 16 . II . 1955

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  T e k r a r  m a a ^  

h a ğ I a n m a s ı  h a k k ı n d a ) .

Dilekçi : Eşinden tahsis olunan 101 kuruş maaşının kanun
suz olarak kesildiğinden bahsile tekrar tahsis edilmesini iste
mektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında 
aleyhine Devlet Şûrasına açmış olduğu 
mer’i hükümlere göre kesilen bu maaşın 
hakkında Tekaüt Kanununda bir hüküm 
pılan muamelede kanunsuzluk görülmediğinden reddine karar 
verilmiş) olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, kaza merciince 
incelenip karara bağlanmış olan bir hususla ilgili istek hakkın
da encümenimizce tâjâni muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

: Dilekçinin vekâlet 
dâvasının (Evvelce 
tekrar bağlanacağı 
olmadığından ve ya-

1476 16 . II . 1955

13848/12894 S e li m  C a v u ^ .
C.'evizlik kasa})asj ha
ne N o .  4 1 .
-Mac*ka - l ’ ı-ab/.on.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  İ s t i k l â l  H a r h i  

i k r a m i y e s i  v e r i l m e s i  h a k k ı n d a ) .

Dilekçi : İstiklâl Harbinde yaralandığından ve ânzasının 
nüksetmesi yüzünden çahşamıyacak bir hale geldiğinden bah
sile münasip ikramiye verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
sakathğının kanun ve talimata uygun bir şekilde tesbit ve ik-
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mal ettirilmesi Maçka Askerlik Şubesine yazılmış olup vesaik 
ve raporlannm ikmali halinde ârızasının 551 sayılı Kanunun 
emraz cetveline girdiği takdirde müstedi ere de emsali gibi 
maaş bağlanacağı aksi halde bir muamele yapılmasına imkân 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre, 
vâki istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Fincümen kurarı ve ue sebepten verildiği

1477 16 . II . 1955

1 3 8 5 1 / 1 2 8 9 7  Mehmet, A y j z ü n .  
19 3 4 8 /1 3 0 1 4  E l â z ı ğ  - V a n  b a llı  

2 1 8 3 1 / 2 0 3 1 5  insjaat tel (çavuşu.
( Jeııc - Binü:öl.

( A r z u h a l  h  u l â s a s ı  :  İ h t i y a r l ı k  S i -  

( / o r t a s ı u f / i r n  a ı / l ı k  t a h s i s a t ı  t a l c h i -  

n r  d a i r ) .

Müstedi : Birinci Cihan Harbine iştirakle yaralanıp tedavi 
edildiğini 1929 dan 1937 yılına kadar Cenup Demiryolunda 
Fransız Şirketinde vazife yaptıktan sonra Diyarbakır - Cizre 
Müdürlüğüne nakil ve 1944 yılında da Elâzığ - Van Hattı İnşaat 
Başmüdürlüğü emrinde çavuş olarak vazife görmüş ve tekaüt 
müddetini doldurmuş ve 5417 sayılı Kanuna göre sigorta mua
melesini ikmal ile Diyarbakır işçi Sigorta Kurumuna baş vur
muş ve belgesini vermiş ise de bir semere görmemiş bulundu
ğundan ve yaşının 312 olup çok yorulmuş bir hale gelmiş oldu
ğundan bahsile durumunun tetkikiyle Sigorta Kanununa göre 
son aldığı ücret hesaba katılarak tekaüt edilmesine ve sigorta
ya tam hakla alınmasına tavassut buyurulmasını istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 5417 
sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği 1 . IV . 
1950 tarihinden evvelki hizmet müddetine ait çahşma belgesini 
İşçi Sigortaları Kurumuna vermiş bulunmakta ise de : Çalış
makta olduğu Elâzığ - Van Hattı İnşaat Başmüdürlüğü iş yeri 
3/11889 sayılı Vekiller Kurulu Kararı ile yürürlüğe ginniş bulu
nan mevsimlik işler listesinin 2 numaralı fıkrasında tadat edilen 
mevsimlik işlerden mâdut bulunması dolayısiyle müstedii mu
maileyhin İhtiyarlık Sigortası Kanununa tâbi olmadığı anlaşıl
dığından kendisine tahsis yapılmasına imkân görülemediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında tâyini muameleye mahal görülmediğine ve dilekçinin id
diasında ısrar ettiği takdirde kaza merciine müracaatta muhta
riyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1478 16 . I I . 1955
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Arzuhal Arzuhal aahibinin
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( A r z u h a l  hulâsası  : V a lo v d a ş l ığ a  

ahnmas'i h a h h n ıd n )■

Dilekçi : 1946 senesinde mülteci olarak yurda gelip evlen
dikten ve iki çocuğu olduğundan bahsile Türk vatandaşlığına 
kabulü için karar verilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 11 . IX . 1946 tari
hinde tek başına kaçarak yurda gelen dilekçinin incelenen du
rumu sonunda o tarihte mer’i mevzuata evvelce bu maksatla 
ahnmış bütün kararnameleı? hükümsüz bırakan 21 . IX . 1951 
gün ve 3/13666 sayılı Kararnamede yazılı şartlan haiz bulun
ması sebebiyle müstedinin isteğinin yerine getirilememiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1479 16 . I I . 1955

A li  K ( ) ( ;  v e  i i f .  

V ı ip ız  kr»yiii)(|(‘. 
I hn ıs .

(  A r z u h a l  I n ı l â s a s ı  :  T n ] ) r < ı l ;  f a h h ı -  

ı n  d a i r ) .

Dilekçiler : Ötedenberi ziraatçi oldukları, alât ve edevat
ları ve tohumları bulunduğu halde arazileri bulunmadığından 
ve topraksızlıktan mağdur bir durumda olduklarından bahsile 
köylerinde veya civan yerlerde ziraatlerine yetecek miktarda 
toprak verilmesinin 25 numaralı Toprak Komisyonu Başkanlı
ğına emir verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedilerin sırası 
gelipte kazalannda Toprak Kanununun uygulanmasına başlan
dığında toprak komisyonuna müracaat etmeleri lüzumunun ken
dilerine tebliği valiliğe yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce bir muamele ifasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1480 16 . I I . 1955

1H 854 /12900  K<)<;ak \(‘

1S;Î.^)0/17070 ar.
T op ı-a k k a lc  kö> iin(l( ‘ 
11 ıms.

( A r z u h a l  k u f â s a s t  

m  e  s i  h a k k ı n d a ) .

T o p r a k  v e r i l -

Müstediler : Ötedenberi zeriyat sahibi olduklan ve alât ve 
edevatları bulunduğu halde arazileri bulunmadığından bah
sile köylerinde veya köylerine hemhudut bulunan köyler
deki hâzineye ait hoş arazilerden toprak verilmesinin 25 numa-
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rah Toprak Komisyonu Başkanlığına emir verilmesini istemek
tedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Toprak Komisyonun
ca dilekçilerin bulunduğu kaza ele alınıp toprak dağıtımına baş
lanıncaya kadar müstedilerin bulunduğu köyde kültüre elve
rişli boş hazine malı arazi bulunduğu takdirde Mâliyece belir
tilerek kiraya verilmesi ve keyfiyetin dilekçilere de duyurul
ması hususunun Erzurum Valiliğine yazılmış olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabı
na göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1481 16 . I I . 1965

:iMr,7/1290:} D ö n d ü  J^eııel.
K ı ı n ı ş a n ı y  lîöyinult 
hovabîil.

( A r z u h a l  huMsa.'H : 10 snıelik hir- 
(1(̂ 11 i ' f r ih n  m oa şınn ı  ia d e fen  hnq- 
l(nn)Ktsı h o h ln n d d ).

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde şehit düşen kocasından iki 
erkek çocuğu ile kendisine cüzi bir miktar bağlanan maaşın on 
seneliği birden verilmek suretiyle maaştan mahrum bırakılmış 
olduğımdan bahsile kesilen bu maaşının tekrar bağlanmasını 
istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin on seneliği 
verilmek suretiyle kesilen aylığının iadeten tahsisine kanunen 
imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre vâki istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1482 16 .II . 1955

;^ 862/12‘ »08 M u s a  Te])eli ve aı-.
Pekeriı;  kiiyi'mde. 
'rercan.

(A rzuhal hulâsusi 
nusi hakkında).

K r e d i  v e r i l -

Müstediler : 70 - 80 haneden ibaret olan kendilerinin ne ev
leri ne de ev yapmaya kuvvetleri olmadığından ve şunun bu
nun boyunduruğu altında bulunduklarından bahsile ev yaptır
mak üzere uzun vâdeli Ziraat Bankasından kredi verilmesini is
temektedirler.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedile
rin ev yaptırmak üzere kredi istedikleri, zirai bir maksat güt- 
miyen bu taleplerinin tervicine 3202 sayılı Banka Kanununun 
8 nci maddesi âmir hükmü muvacehesinde imkân sağlanama-
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dığı ve durtımun kendilerine de izahı hususunun banka tarafın
dan mahallî ajansa yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâ5âni muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1483 16 . I I . 1955

1.^ 866/12012 TTüsovİti TTüsnii 
A d a r .
A k ın o c it  ıVlah. ('?ın 
hal)a S o . N o .  I. 
Ai'von.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  T e k r a r ,  v a z i -  

! ' &} /<  f â y i r ı  ( ( l i l m e s i  h a k k ı n d a ) .

Müstedi : Malatya İşletmesinde Hareket Memuru olarak ça
lışmakta iken hareketiarz dolajnsiyle arkadaşlarının yaralah- 
mış ve yalnız başına mecburen vazife görmeye başlamış ve mü
dürlükten yalnız 24 saat uyumak için vekil bir memur gönde
rilmiş uykusuzluk ve takatsizlikten dolajn verilen 21 günlük 
istirahat iznini memleketinde geçirdiği sırada hastalanmış ve 
kendisinde takat kalmadığını ve çalışamıyacağını anlayınca is- 
temiyerek istifa etmiş, şimdi barapor eski kuvvetine kavuşmuş 
bulunduğunu vazifeye alınması hakkında idareye müracaat et
miş ise de münhal olmadığından tâyin edilememiş olduğundan 
mağdur ve perişan bir duruma düşmüş olduğundan bahsile bir 
hareket memuru kadrosu verilerek tekrar tâyin edilmesi husu
sunda Devlet Demiryollan Umum Müdürlüğüne emir verilme
sini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : İdarede istasyon 
personeline ihtiyaç olmamasından dolaja dilekçinin tekrar tâ
yinine imkân görülememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin-tekrar vazifeye alınıp alına- 
mıyacağı ciheti mensup bulunduğu idarenin takdirine bağlı 
bir keyfiyet bulunmasına göre vâki istek hakkında encümeni
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1484 16 . I I .. 1955

1.3868/12914 Ç ip id o re s i K ö y ü  İ h 
t i y a r  H o v e t i  M u h 
t a r lığ ı  
Koskirı.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  O r m a n  U m u m  

M ü d ü r l ü f f ü n d e n  ş i k â ı / e f  h a k k ı n 

d a ) .

Müstediler ; Ecdatlarından intikalen gelen ve ekserisi bag 
olup bir kısmı tapulu ve bir kısmının da 50 - 60 senedir tasar
ruflarında bulunan gayrimenkullerinin orman haritası içerisine 
alınmış olduğundan şikâyetle bu gayrimenkullerinin bedelinin 
verilmesini veyahut orman kanunu çıkıncaya kadar ölçü ve 
tesbitinin yapılmasını istemektedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında ; Bahis mevzuu yerlerin
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ormandan açılmış saha ve tarlalar olduğu tesbit edilmiş orman 
sınırlan içine alınarak devlet adına tahdit edilmiş ve bu tahdi
de müddeti içinde alâkalılar tarafından itiraz edilmemiş ve bu 
durum karşısında idare makamlarınca dilekçiler lehine yapıla
cak bir muamele bulunmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1485 16 . I I . 1955

8 8 0 0 / 1 2 9 1 5  KAırıl i  ( .^andaı ı .

D D Y  Doi)üsu işciic- 
riııdon 37H21 sicilli.
SİA'îlS.

I A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  T e r f i  n f t i r i l -  

m e s i  r e  n a k l i  h a k k ı n d a ) .

Müstedi : Devlet Demiryolları Sivas deposunda birinci sınıf 
işçi iken yapılan imtihanda ikinci sınıf ustalığı kazanmağa mu
vaffak olmuş ve tazminatını da almış olduğu halde unvanının 
verilmediğinden ve kendisiyle beraber imtihana girenlerin un
vanı verilmiş olduğundan bahsile unvanının verilmesini ve eski 
yeri olan Adana deposuna nakledilmesini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : İşçilerin yapılan 
imtihan neticesi gösterdikleri liyakat derecesine ve kıdem duru
muna g’öre sıraya konulmakta ve münhal oldukça terfileri yapıl
makta olduğu dilekçinin emsal olarak g-österdiği şahıslann ken
disinden kıdemli ve imtihanda üstün başan gösteren işçiler bu
lunduğu ve henüz sırası gelmemiş bulunan müstedinin terfüne 
imkân görülmediği gibi Adana işletmesinde hizmetine ihtiyaç 
bulunmadığından nakli de mümkün görülememiş olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1486 16 . I I . 1955

1 3 8 7 5 / 1 2 9 2 1  ^ e n o \  Y ı l m a /  Y e n i l 
mez.
Karaeima.s M a lı . 
l i i H i k  N o .  i:{ H .  
Zonjrnldak.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  

r a m i y  e s i n d e n  v e r ç / i  

h a k k ı n d a ) .

Kumharn İk- 
kesilmemesi

Müstedi : 1948 senesinde İş Bankası kumbara ikramiyelerin
den Anadolu Sigorta Şirketinin tahsil sigorta ikramiyesini iki 
buçuk sene müddetle kazanıp almakta olduğu paradan vergi 
kesilmiye başlanmış ve babası tarafından yapılan bütün müra
caatlar yanlış anlaşılmış olduğundan ve bu ikramiyenin vergi
ye tâbi olmadığından bahsiie hakkının iadesini istemektedir.
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Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hâdise hakkında di
lekçinin velisi Mehmet Ali tarafından itiraz edilmiş ve itiraz 
komisyonunun kararını temyiz komisyonu tasdik etmiş ve bu 
temyiz komisyonu kararma da taraflarca ademi kanaatle Dev
let Şûrası nezdinde idari dâva açılmış ve Devlet Şûrasınca da 
29 . V . 1951 ve 6 . X I . 1951 tarihli kararlarla temyiz komisyo
nunun kararının tasdik edilmiş olduğu görülmüş ve bu suretle 
dilekçi namına tarh edilmiş bulunan Veraset ve İntikal Vergi
si bütün idari kaza mercilerince incelenmek suretiyle kesinleş
miş olup vekâletçe yapılacak bir muamelenin kalmamış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, idari kaza mer
cilerince incelenip karara bağlanmış ve kesinleşmiş olan bir 
hususla ilgili istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1487 16. I I . 1955

18 8 70 /1 6 0 2 2  H ü s e y i n  f)enıir .
K u m s a l  S o . N o .  24r>. 
S a m n tv a  - îstan bııl .

( A r z u h a l  h v l n s a s i i  

haklttndo).
I m i f  i a d e s i

18880/12925 R ı z a  ( Jü ner.
K a y a b a ş ı  M a lı .  
N i p d e .

Dilekçi : Zejrtinburnu Çimento Fabrikasında 18 senedir sa
dakatle çalıştığı halde haksız olarak, îş Kanununun 16 ncı 
maddesine tevfikan işine son verilmiş olduğundan ve ticaret 
mahkemesine açmış olduğu dâva müessese aleyhine neticelen
diğinden ve kıdem tazminatını da aldığından bahsile tekrar 
işine almmasmı istemektedir.

Çahşma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin başka bir 
işe yerleştirilmesi imkânlarınm araştırılması mahallî iş ve işçi 
bulma teşkilâtma yazılmış, alman cevapta, Kartal Fabrikasın
da halen münhal bulunmadığı, ileride ihtiyaç hâsıl olduğu tak
dirde müracaat edebileceğinin mumaileyhe bildirilmiş bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta ko
misyonumuzca tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1488 16. I I . 1955

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  O ğ l u  S a l i h ' i n  

h a y a t  v e  m e m a h n m  h i l d i r i l m e s i  

h a k k ı n d a ) .

Dilekçi : Kore Tugayında bulunan gedikli başçavuş oğlu 
Salih’in şehit mi kayıp mı olduğunun bildirilmesi hakkında 
başvurduğu halde kesin bir cevap alamadığından bahsile oğlu-
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nun şehit düşmüş ise keyfiyetin Niğde nüfus siciline işarına de
lâlet bıiyurulmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin oğ
lu Salih’in Kore 10863 sayılı zayiat cetvelinde 29 Kasım 1950 
tarihinde muharebede kaybolduğu işaret edilmiş ve bugüne ka
dar da akıbefmi belirtecek başka bir bilgi alınamamış ve 5434 
sayılı Emekli Sandığı Kanununun 78 nci maddesi kayıpların 
kanuni yetimlerine maaş bağlama hususlarını açıklamış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekalet cevabına göre vâki istek hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ve di
lekçinin oğlunun harbde kayıplığı hakkında mahkemeye müra
caat edebileceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1489 16 . I I . 1955

8î)01/12î)4 4 T a h s i n  T a b a k  v(> aı-, 
İstanbul C a d .  N o .  10 
Pınorhis ai-  - Kıı-k-
la ıv ' l ı .

(A rzuhal hulâftan) 
h r i halkında).

îskân fdihiK-

Dilekçiler : 1951 senesinde Bulgaristan’dan göçmen olarak 
Anayurda geldiklerini ve bugüne kadar katî iskânlarının yapıl
madığını beyanla kanuni iskân yardımlarının bir an evvel ya
pılmasını istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçilerin iskân 
mevzuatı muvacehesindeki durumlarına göre iskân hakkına sa
hip göçmenlerden oldukları takdirde gereğinin yapılarak neti
cenin ilgililere tebliği 21 Temmuz 1952 tarihinde Kırklareli Va
liliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâjnni muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1490 16 . I I . 1955

I.‘ 5 î n 0 / 1 2 ‘ >r)3 A h m e t  P a z a r o ğ h ı .
<{jı/ikına! M alı .
*»'•
< i«*<li/.

(A rzuhal hulâsası : Tapulu mül- 
k ü n d tk i  ağai^lardan faifdalanmıısı 
h akk ınd a).

Müstedi : Tapulu mülkü içinde bulunan ağaçlardan fayda
lanmak suretiyle evini tamir edeceğinden ve Orman Bölge Şef
liğine ve îzmir Başmüdürlüğüne vâki müracaatlarına bir cevap 
alamadığından bahsile isteğinin yerine getirilmesi için ilgililere 
katî emir verilmesini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin tapulu ye
rinde yapılacak olan keşifte bulunması tebliğ edildiği halde gü
nünde gelmediği ve ibraz olunan tapu senedindeki hudutların



— 80 —
Arzuhal

No.
Ai’iiuluıl sahibinin

adı, soyadı ve adresi Kncünieıı kararı ve ne sebepten verildiği

arazidekine uymayıp müdahale edilmek istenilen sahanın tapu- 
dakinden çok fazla olduğu vc buradaki Karaçam ve Saçlı meşe
lerin topluluk arz ettiği ve Devlet ormanına üç kilometreden 
yakın bulunması itibariyle kanuna uymıyan dileğinin yerine ge
tirilmesine imkân görülememiş ve keyfiyetin müstedi muma
ileyhe mahalli işletmesince 10 . V I . 1952 tarihinde tebliğ edil
miş olduğu bildirilmektedii'.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1491 16 . I I . 1955

l 3 9 1 8 / 1 2 9 o 6  M u s t a f a  Kelobok
Basjlıüyük k ö y ü n d e .  
K a d ı n h a n  - K o n y ; ı .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  T o p r a k  v e r i l 

m e s i  h a l î k m d a ) .

Müstedi : 51 Numaralı Toprak Komisyonunca toprak sahip-̂  
lerine tekrar arazi verildiğinden şikâyetle kendilerine de nüfus
ları nispetinde toprak verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçinin şikâyet ve 
istek hususunun incelenerek gereğinin kanun ve tüzük hüküm
leri dairesinde yapılması ve sonuncundan merkeze ve müstediye 
de cevaben bilgi verilmesi hakkında 16 . V I . 1952 tarihinde Kon
ya Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1492 16 . I I . 1955

13944/120H5 Ş a b a n  B a lk a n .
A r a q a r ş ı d a  Tenekeci 
K â z ı m  A i ’ fia eliyl(>. 
F^abaeski.

(A rzuhal hulâsası 
si hakkında).

î s k â n  e d i l m e -

Dilekçi: 1950 tarihinde Bulgaristan’dan Anavatana geldi
ğini, mütaaddit müracaatlarına rağmen iskân hakkının verilme
diğini beyanla halen bulunduğu Babaeski’de iskân edilmesini 
istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçe sahibinin, is
kân mevzuatı muvacehesindeki durumuna göre, iskân hakkına 
sahip göçmenlerden olduğu tahakkuk ettiği takdirde dileğinin 
yerine getirilmesi ve neticenin ilgiliye tebliği 21 Temmuz 1952 
tarihinde Kırklareli Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu
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hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1493 16. I I . 1955

I.S05‘ ) /1 .?0 0 0  V oy s i  OzeiDokli.

lçk a Iod ( ‘ İst i d acı. 
I ) iv fn ‘1)nkır.

( A r z u h ü !  h u U ı s a s ı  :  K ı n e l c f i  

u m  t a h s i s i  h t t k l c v u f a ) .

Müstedi : Mahkûmiyetine binaen emekli maaşının kesilmiş 
olması mağduriyetini mucip ve adalet prensiplerine uygun ol
madığından bahsile emekli maaşının 5677 sayıh Af Kanunu ge
reğince iadeten tahsis edilmesine karar yerilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında ; Müstedinin 
sıhhi ârızasından dolayı 1927 senesinde emekliye ayrılmış ve 
ihtilas maddesinden dolayı Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesiu- 
ce iki yıl on bir ay ağır hapis ve ağır para cezasına mahkûm ol
duğundan askerlikten tardı 8. V . 1934 tarihinde yüksek tas
dikten geçmiş ve hapiste kaldığı müddetçe emekli maaşı 1683 
sayılı Kanun gereğince yetimlerine tahsis edilerek tahliyesinde 
kesilmiş olduğu ve 5677 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre 
sair hususi kanunlara tevfikan yapılmış ve yapılacak işlemlere 
affın şümulü olmadığından ve Askerî Ceza Kanununun 52 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrası mucibince tekaütlük hakkının gerive- 
rilmesi Umumi Af Kanununda böyle bir sarahat bulünmadığın- 
dan müstedinin emekli maaşının iadeten tahsisine kanuni im
kân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Divanı Muhasebat Umumi Heyetince 
ahiren ittihaz edilen 1951 2041, 1951 2039 sayılı kararların Mil
lî Müdafaa Vekâletince mütalâa ve tetkikiyle emekli maaşının 
iadeten tahsisi gerekip gerekmiyeceğinin tâyin ve takdiri ica- 
betmekte olduğundan iktizasının müşarünileyh vekâletçe bu 
yolda ifası ve neticesinin de müstediye tebliği lüzumuna karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1494 16 . I I . 1955

um7/130.^>.‘î K a s ın ı  Ge(*i1.
V'aj)il(lak kö yıim iı  
fpsfila - Rdiı-nc,

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  t s k â n  e d i l m e 

s i n e  d a i r ) .

Dilekçi : Bulgaristan’dan 951 30İmda Anayurda 11 nüfus
lu aile ile geldiğini altı aydır İpsala’nın Yapıldak köyünde pe
rişan bir durumda ikâmet etmekte olduğunu ve iskân hakkın
dan istifade edemediğini beyanla Kanunun bahşettiği hüküm
ler dâhilinde bulunduğu köyde iskân edilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçinin iskân mev-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

zuatı muvacehesindeki durumunun tesbiti ve iskân hakkına 
sahip göçmenlerden olduğu anlaşıldığı takdirde emsallerile bir
likte iskânının sağlanması ve keyfiyetin müstediye dujoırul- 
ması 2. V I . 1952 tarihinde Edirne Valiliğine tebliğ edilmiş ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1495 16 . I I . 1955

4 0 H ) / 1 .W ) r )  Jlastin M clıınctofîln. 
B e y l i k  M a h .  (1<“. 
rnıarlıisaı-  - K ı r k -

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  l s l , â ) i  ( f l U n ı ı  

s i ) i e  d a i r ) .

Dilekçi : 1951 yılında Bulgaristan’dan muhacir olarak yur
da geldiğini ve şimdiye kadar iskân hakkından mahrum edil
diğini beyanla iskân haklarına tetabuk ve tekabül eden mük
tesep kanuni iskânının bir an evvel yapılmasını istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçinin iskân mev
zuatı muvacehesindeki durumuna göre iskân hakkına sahip 
göçmenlerden olduğu takdirde gereğinin yapılarak neticenin 
ilgiliye tebliği 21 Temmuz 1952 tarihinde Kırklareli Valiliğine 
yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimi zce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1496 16 I I .1955

14 0 8 1 / 1 8 0 6 7  K â z ı m  B a b i y o ğ h ı .
Soğııklıav.-ı Dcposıııı- 
(la iş(;i.
Aff'i'siiı.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  P o l i s  m e n ı u  

r i (  i a r a j ' n i f l a n  ( / ö v u h l i i ğ i h ı d n ı  s i -  

hâı/i 11.

Müstedi : Soğuk hava deposu sahibine ait 11 parça kabla- 
rm kalaylarını yaptırarak götürmekte iken sivil polis memuru 
Muammer tarafından müdahale edilerek bu eşyalar kimindir 
ispat et diyerek zorla karakola -g'ötürülüp haksız olarak döğül- 
düğünden ve raporu olduğundan bahsile ve şikâyetle bu işin in
celenmesini ve döğme muamelesine nihayet verilmesini istemek
tedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen polis 
memuru hakkında düzenlenen soruşturma evrakı vilâyet idare 
kuruluna tevdi edilmiş ve suçu sabit görülemediğinden mezkûr 
kurulca 19 . IX . 1952 tarihinde meni muhakemesine karar ve
rilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kanuni icabı ya-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

pıldığı anlaşıldığından talep hakkında encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1497 16 . I I . 1955

140.S3/130fiî) A l  iş K o y a k .
B a r d a k ç ı  M a lı .  <lc. 
Ç u m r a .

{ A r z u h a l  hulnhası  : l i c l f d i y e  ü y e 

liğin  d en  ç ı k a n  l d iğ ı n d<ı n si k a y  e I 
h a k k ı n d a ) .

Müstedi : Belediye meclisi üyeliğinden haksız olarak çıkarıl
dığından bahis ve şikâyetle üyelik haklarının iadesini ve ka
nunsuz olarak işbaşına getirilen belediye başkanının da va-̂ i- 
fesine son verilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Meclis 
karariylç görevinden uzaklaştırılmış olduğu, bu karara karşı 
mumaileyh tarafından Devlet Şûrasına açılan idari dâvanın he
nüz bir karara bağlanmadığı ve Belediye Reisi Faik Şenjal 
hakkındaki iddia ve şikâyetler üzerine yapılan tahkikat sonun
da reisin il idare kurulunca meni muhakemesine karar veril
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine 
intikal etmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında encümeni- 
mizce tâyini muameleye mahal oimtıdığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1498 16 . I I . 1955

140.39/13075 M e h m e t  Ç a v d a r .
Seleen k ö y ü n d e . 
Ç a l.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  V e r i l e n  t o p 

r a ğ ı n  z i r a a t a  e l v e r i ş l i  o l m a d ı ğ ı n 

d a n  ş i k â y e t  h a k k ı n d a ) .

Dilekçi : îskân yoliyle tahsis edilen toprağın ziraate elveriş
li olmadığından ve mağdur duruma düştüğünden bahis ve şikâ
yetle verilen bu toprağın değiştirilmesini ve adilâne bir şekilde 
tevzi edilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin iddiası 
vârit ise durumun islâhı için mümkün olanın yapılması ve müs- 
tediye de malûmat verilmesi 20 Ağustos 1952 tarihinde Denizli 
Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1499 16 . I I . 1955



1 4 0 4 0 / J3 0 7 G  H ü s e y i n  Oökoeıı .
M e ş r u t i y e t  M a h .  A ! ı -  
d i a ğ a  S o . N o .  İH. 
()d<'iııis.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  l î a h a s ı n d a n  

) n a n ş  b a ğ l a n m a s ı  h a l ' l u n d a ) .

Dilekçi : Babası Hüseyin’in İstiklâl Harbinde Milis Üsteğ
meni olarak şehit düştüğünden bahsile hiç olmazsa Fen Fa
kültesinde bulunduğu 1943 yılına kadar yetim aylıklarınm 
veya ikramiyenin verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
1943 jnlında yaş itibariyle maaşa müstahak ise de 3107 sayılı 
Kanun gereğince beş yıl zarfında müracaat etmediğinden bu 
kanuna göre müracaatı takibeden ay başından itibaren maaş 
bağlanması lâzımgelmekte ve müracaat tarihinde de muma
ileyhin 25 yaşını geçirmiş bulunmakta olduğundan gerek 1683 
sayılı Kanunun 47 nci maddesi ve gerekse 5434 sajalı Kanu
nun 74 nci maddesi gereğince müstediye maaş bağlanmasına 
imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta» encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1500 16 . n  . 1955

1 4 046 /13082 Ö m e r  M e c it o ğ l u  ve 
ar.
A y a ş  k ö y ü n d e . 
S il i f k e .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  M e r s i n  - S i 

l i f k e  y o l u n u n  a r s u l a r u n l a n  

ınrsi haLL tnda).

Dilekçiler : Yapılmakta olan Mersin - Silifke yolunun ken
dilerinin yeğâne geçimlerine medar olan topraklannm orta
sından geçmekte olması perişan ve mağduriyetlerini mucip 
olacağından bahsile bu yolun müsait olan arsalarının sağ ve 
solundan geçirilmesini ve mağduriyetten kurtarılmasını iste
mektedirler.

Bayndırlık Vekâletinin cevabi yazısında : Mersin - Silifke 
yolunun dilekçilerin arazilerine tesadüf etmekte ve bu kısımda 
güzergâhın yola veya sol taraftaki kumluk üzerine alınması 
halinde standartların çok düşürülmesi gerekmekte olduğundan 
bu sebep dolayısiyle güzergâhta tashihat yapılması mümkün 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1501 16 . n  . 1955
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1 4 0 53/1308 9 N a i m e  KAıuı B u lu ş .
A ı ı a l 'a r t a l a r  c iv a rı  
A d l i y o  S o . N o .  1 7 .  
A n k a r a .

Arzuhal Arzulial salübinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  Y ı k ı l a n  ı r l e -  

r i n i n  h e d e l i n i n  b e l e d i y e c e  v e r i h n e -  

d i f j i n e  d a i r ) .

Müstedi : Hazinei mâliyeye ait arsa üzerine inşa etmiş oldu
ğu iki evinin Ankara Belediyesince 1936 senelerinde bedelleri 
ödenmeden yıktırılmış ve müteaddit müracaatlarına cevap ve
rilmemiş ve bu bapta Devlet Şûrasına açnuş olduğu dâvasının 
mürur müddetten reddedilmiş, kimsesiz ve mağdur bir duruma 
düşmüş olduğundan bahsile evlerinin vergi kıymeti üzerinden 
bedelleri olan 4 800 liranın verilmesini istemektedir.

Daniliye Vekâletinin cevabi yazısında : Umuru belediyeye 
ait Ahkâmı Cezaiye Kanununun birinci maddesine tevfikan 3 . 
III . 1936 tarihinde belediye encümenince yıkılmasına karar ve
rilen binalar mey anında dilekçiye ait binaların da bu kararın 
şümulünde bulunduğu, kararın infazını mütaakıp hiçbir vatan
daşa tazminat verilmediği ve müstedinin iddialarının vârit ol
madığı ve keyfiyetin mumaileyhaya tebliğ edilmek üzere An
kara Valiliğine yazılmış olduğu ve gecikmenin valilikle yapılan 
muhabereden ileri geldiği bildirilmektedir.

Uereğı düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına, dilekçi iddiasın
da ısrar ettiği takdirde mahkemeye müracaatta muhtariyetine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1502 16. I I . 1955

1 4 0 8 3 / 1 2 1 1 9  M u a ı u ın e r  M u t l u .  
1 4 3 3 7 / 1 3 3 5 2  K u l e d i b i  V a z ı c ı  S o .

T o p ç u  Ç ı k m a z ı  N o .  
5/7.’
B e y o îî l u  - İ s t a n b u l ,

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  V e r i l e n  m a h 

k û m i y e t  k a r a r ı n d a k i  a d l î  h a t a n ı n  

t a m i r i n e  k a n u n i  i m k â n  v e r m e s i n e  

d a i r ) .

Müstedi : Ankara Gümrük Ambarı memuru bulunduğu sı
rada rüşvet iddiasiyle Millî Korunma Mahkemesince yalan yere 
beyanatta bulunan bir müfettişin ifadesine müsteniden mahkûm 
edilmiş ve cezayı da çekerek tahliye edilmiş, mağdur ve lekeli 
bir duruma düşmüş olduğundan ve saireden bahsile haksız ola
rak verilen mahkûmiyet kararında bulunan adlî hatanın tamiri
ne kanuni imkânın bahşedilmesini istemektedir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet 
Demiryolları teşekkülü tarafından Suriye’ye sevk edilmek üze
re transit olarak İskenderun’a ve oradan da iki parti halinde 
Ajıkara’ya getirilen az kullanılmış kamyon dış lâstiklerin çarık
lık lâstikler ile değiştirilmesine müsaade etmesi için dilekçinin 
925 lira rüşvet aldığı sabit olduğundan müstedinin 2 sene hap- 
sine ve 200 Ura ağır para cezasına ve müebbeden âmme hizmet
lerinden mahrumiyetine dair verilen 9 . 1 .  1948 tarihli hülnnün 
Temyize» tasdiK edilmiş ve bu dunun kûrdiemda Memurin Kâ
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No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encüaıen karan re ne sebepten verildiği

nunu gereğince mumaileyhin 2 . VIII . 1948 tarihinde memuri
yetten ihracedilmis ve yeniden memuriyete alınmasına kanuni 
imkân kalmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukanya alman vekâlet cevabına göre 
vâki istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1503 16 . n  . 1955

14302/133 20 Z e h r a  ({ a y r e tli .
M uratpaşM  M a lı .  Sii-  
lü k Jü  O d i l  N o .  17.
A k s a r a v  - İsİMiıbul.

( Arzuhal hulâsası 
masına dair).

Yardım yapıl-

Müstedi : Dul ve kimsesiz olduğundan bahsile diğer göçmen
ler gibi Hükümetin yaptığı bütün yardımlardan faydalanmasını 
istemekledir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedinin müracaatı 
hakkında gerekli işlemin yapılması ve sonunun da mezbureye 
duyurulması 20 Ağustos 1952 tarihinde İstanbul Valiliğine ya 
zilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce bir muamele iftsına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1504 16. II-. 1955

14304/13322 Y a k ı ı p  ö z d e n  yc ar.
K ı r ı m ı m  k ö y ü n d e .
S .  K o e h i s a r  - Ankfu-a.

(A  rzuh al hulâsası 
me.si halikında).

Toprak veril-

Müstediler : Bulgaristan göçmenlerinden olduklarını veri
len 110 dönüm miktarındaki toprak mevcut nüfuslarının ihti
yacını karşılıyamadığını beyanla, nüfuslarına göre iskân olun- 
duklan köylerindeki boş yerden bir miktar daha toprak veril
mesini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedilerin iskân 
mevzuatı muvacehesindeki durumlarına göre gereğinin yapıla
rak neticesinin ilgililere tebliği 31 Temmuz 1952 tarihinde An
kara Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1505 16. I I . 1955
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14305/13323 M e h m e t  T a m s a n .
H a l  İQf eneri B a la t 
V a p u r  iskelesinde 
''rurıntLsan ( ' i v i  F a b 
rik asında işoi.
Ista II bul.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

( A r z u h a l  h n l f m m  :  T o p r a k  t a h -  

h İ 7 w  d a i r ) .

Müstedi : Toprağı olmadığından ve sefalette bulunduğun
dan bahsile Malatya’ya bağlı ve vâsi arazisi bulunan Aser kö
yünden tensip buyurulacak miktarda arazi verilmesini iste
mektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Bilfiil çiftçi olmayıp 
da sonradan çiftçilik yapmak istiyenlerin Çiftçiyi Toprakltndır- 
ma Kanunu hükümlerinden faydalandırılmalarına imkân olma
dığı, dilekçinin bilfiil rençberlik yapan hak sahibi çiftçilerden 
olduğu takdirde, köyünde de toprak dağıtımına başlandığında 
yetkili toprak komisyonuna baş vurması hususu 14 . VII . 1952 
tarihinde İstanbul Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1506 16 . I I . 1955

1 4 3 1 6 /1 3 3 3 4  N e c a t i  Ş i n i k .
Muratlıda Tüccar. 
Muratlı - Tekirdağ-

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  i ^ e k e r i n  h e r  

l / e r f ' -  h e r  c i n s  k a h l a  v e r i l m e s i y l e  d a 

i r ) .

Müstedi : Alpullu Şeker Fabrikasınca mâmul şekerlerin 
sandık, jut, çuval ve amerikan bez torba clarak üç cins kabla 
satıldığım, kablann fiyatlarında isabetsizlik bulunduğunu, jut 
çuvalın sadece İstanbul’a hasredildiğini, amerikan bez torbala
rın İstanbul’a gidemeyen alıcılara zorla verildiğini, bu halin 
alıcılar arasında bir sınıf farkı meydana getirdiğini beyanla, 
şekerin her yere her cins kabla verilmesini istemektedir.

işletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Şekerin her mu
hite her cins kabla verilmesi isteğinin, jut çuvallı şeker muba
yaa ederek bunlann fiyat farkından istifade maksadına mâtuf 
bulunduğu, zira bu hususta Trakya bölgesi müşterilerinden hiç
birinden mümasil bir şikâyet alınmadığı ve jut çuvalh şeker 
lerin İstanbul satışlarına hasredilerek Trakya’daki tüccarlara 
pamuk torba ambalâjh şeker satılmasının bölge ihtiyacını kar 
şıhyacak stokların idamesi maksadına dayanan bir tedbir oldu
ğu aksi takdirde bütün jut çuvalh şekerlerin geçen yıllarda 
olduğu gibi kamyonlarla İstanbul’a nakledilerek Trakya ihti
yacını karşıhyacak stokların tükenmesi neticesini tevlidedeceği 
ve keyfiyetin bu yolda dilekçiye duyurulmuş olduğu öildiril- 
mektedir.

Oereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekalet cevabına



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Eûcümen kararı ve ne sebepten verildiği

göre, bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1507 16 . n  . 1955

1 4 3 1 7 / i :i 3 3 . ')  Z e h r a  To z ^ a lı^ ır .
K ö y b a ş ı  C a d .  N o .  
318 .
Y e n i k ö y  - İ s t a n b u l .

( A r z u h a l  h u l â m s ı  :  T ü t ü n  i k r a m i -  

jiesİ7iin v e r i l m e s i  hakktnda).

Müstedi : Birinci Cihan Harbinde şehit düşen kocası Hüse
yin için almakta olduğu tütün ikramiyesinin kesilmiş olması 
mağduriyetini mucip bulunmuş olduğundan bahsile evvelki 
gibi tütün ikramiyesinin verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
senelerden beri tütün ikramiyesini muntazaman aldığı ve 1951 
yıh ikramiyesi olan 141 lira 27 kuruşun da 16 . VII . 1952 tari
hinde kanuni vekili İsmail Akbulut’a ödenmiş olduğu anlaşıl
mış ve ödeme yapmadan önce mezburenin sunmuş olduğu di
lekçesi üzerine yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Tütün ikramiyesinin muntazaman öden
miş olduğu vekâletin yukarıya alınan cevabından anlaşılmış 
olmasına göre, bu hususta encümenimizce tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1508 16 . II . 1955

1 4 3 2 1 / 1 3 3 3 8  S ü l e y m a n  A y d ı n .
K a r a v i r a n  k ö y ü n d e . 
F vızıle aham am  - P a 
z a r  - Ankara.

( A r z u h a l  h u l â s a m  :  J f i d e m a t t  v a -  

i a n i y e  t e r t i b i n d e n  i k r a m i y e  v e r i l 

m e s i  h a k k ı n d a ) .

Müstedi : Millî, Mücadeleye iştirak ettiğini gösterdiği yarar
lıktan dolayı İstiklâl Madalyasiyle taltif edildiğini beyanla 
emsali misillü kendisine de vatani hizmet tertibinden ikramiye 
verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Vatani hizmet terti
binden sağlanan maaşlar, hususi kanunlara müsteniden her se
ne bütçe kanununa bağlanan Ç cetvelinde gösterilenlere mün
hasır olup dilekçinin bu tertipten maaş bağlanmasını icabetti- 
recek hizmet ve fedakârlığının mahiyet ve derecesi hakkında 
umumi bir esas da vaz’edilmemiş ve bu itibarla mumaileyhin 
dileğinin yerine getirilmesine imkân görülemem.iş olduğnı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1509 16 . n  . 1955
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

14324/1334 1. A l i  Y e l k e n .
T a r i k l e i ’ k ö y ü n d e .  
Tüze.

Eneünieıı karan ve ne s(*beplen verildiği

( A r z u h a l  h u l â s a a t  :  H a s t a l ı ğ ı n ı n  

t e d a v i  e d i h n e s i n c  d a i r ) .

Müstedi : Müptelâ olduğu (Siroz) hastalığı ile sekiz senedir 
mücadele etmekte bulunduğundan kimsesiz ve yaşlı olup peri
şan bir durumda olduğundan babsile gerekli tedavi ve yardımın 
yapılmasını istemektedir.

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Müstedinin adresinde bulundurularak kabilse gerekli tedavisi
nin vilâyet devlet hastanesinde sağlanması ve mahallî hayır 
dernekleri veya başka münasip bir kaynaktan mümkün olan 
yardımın yapılması hususunun Rize Valiliğine yazılmış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta enclimenimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1510 16 . I I . 1955

1 4 3 2 Î ) / 13344 I l a l i l  ve ( l ü l l ü  D e 
m i r .
A r a b a n  k ö y ü n d e . 

S ü r ü ç .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  O ğ l u n u  ö l d ü 

r e n l e r i n  a d l i y e y e  t e s l i m  e d i l m e d i 

ğ i n d e n  ş i k â y e t ) .

Müstediler: Kore’den izinli gelen oğulları Abdülkadir’i ara
zi düşmanlığı yüzünden öldüren amcasının oğlu İzzet’in firar 
etmiş olması ve suç ortaklarından babası İsmail ve karısı Şem
se’nin tevkiflarinden sonra kefaletle tahliye edilmiş olmaları 
adalet prensiplerine uygun olmadığından şikâyetle kaatillerin 
her üçünün de birlikte adalete teslim edilmelerini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan tahkikat ne
ticesinde sanıklardan İsmail Taşdemir ile Şemse tevkif edilmiş 
ve diğer sanık İzzet suçu işlemeyi mütaakıp kaçmış ise de ni
hayet 15 . VIII. 1952 günü teslim olmuş ve tevkif edilerek ceza 
evine konulmuş olduğu ve sanık Şemse’nin 1 500 lira nakdî ke
faletle tahliyesine karar verilmiş ve dosyanın ağır ceza mah
kemesine sevk edilmek üzere C. Savcılığına bildirilmiş ve hâdi
se hakkında yapılan muamelelerde usul ve kanuna uymıyan bir 
cihet mevcut bulnnmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki şikâyetten dolayı haiz olduğu yet
kiye binaen lâzımgelen tahkikatı yapmış olan vekâletin yukarı
ya alınan cevabına göre bu bapta encümenimizce tâyini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1511 16. I I . 1955



— 40 —
Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

14330/1.3345 K a d i r  T a n y e r i .
T .  rv Z i r a a t  B a n k a 
sı A j a n s ı  ^ f n a v i n i .  
B a r t ı n .

£i'icümen kararı re ne sebepten yerildii^

(A rzuhal hulâsası : M ü teveffa  ba
hasına ait 750 lira yardım ın ya 
pılması hakkında).

Müstedi : Devlet DenizyoDarı Yardım Cemiyeti üyelerin
den babası Karadeniz Vapuru Aşçıbaşısı Haşan Tanyeri’nin 
vefatı dolayısiyle bu cemiyet tarafından kendisine 750 lira 
nakdî yardım yapılması gereken bâzı sebepler dolayısiyle ve
rilmediğinden bahsile irat kaydedilmiş olan bu paranın tara- 
fma ödenmesine delâlet buyurulmasmı istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısmda : Müstedinjn baba- 
smm, yardım nizamnamesi hükümlerine göre bu gibi hallerde 
yardım parasının kimlere verileceğine dair bir beyan kâğıdı 
vermemiş olmasına ve cemiyetlerinin miras hukuku müessese- 
siyle bir alâkası bulunmamasma binaen sözü edilen nizamname 
hükümleri haricinde yardım parasının mirasçılara tevziine im
kân bulunmadığı bildirilmektedir.

Ger«ği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğumdan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1513 16.11.1955

14333/1.3348 D u r s u n  A l k a n a t  ve
ar.
P e k e riç k ö y ü  k o n u n 
d a n  m e v k iin d o . 
T e r c a n .

(A rzuhal hulâsası : E v  yapm aları
na mâni olunduğundan sikâyel 
edildiğine dair).

Müstediler : Toprak komisyonunca dağıtılan arazi civarın
da ev yapmalarına köy ağaları engel olduğundan ve yersiz ve 
yurtsuz bulunduklarından bahis ve şikâyetle hiçbir kimseye 
aidiyeti bulunmıyan bu yerde ev yapmalarına müsaade edilme
sini ve mağduriyetlerine meydan verilmemelerini istemektedir
ler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedilerin istedik
leri arsalar üzerinde ev yapılması hususunun temin ve bu yolda 
köy muhtarhklarma da emir verilmiş olduğu Erzincan Valili
ğinden alınan 19 . IX . 1951 tarih ve 785 sayılı yazıdan anlaşıl
mış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1513 16. I I . 1955
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Arzuhal Arzuhal s a h ib in İA

No. a d ı , s o y a d ı v e  adresd

14 3 4 0 /13 3 5 5  C e m ile  M e r c a n .  
1 5 5 1 2 / 1 4 4 8 1  T e k e  M a h .  So.

N o .  24 evde, 
'farsus.

14C)

1 4 3 4 2 /1 3 3 5 7  A l i  CJankurt ve ar, 
S u d u r a ğ ı  köyünde». 
K a r a m a n .

{A rzuhal hulâsası : Belediyece  
İmardım, yajnimnst hakkında).

Müstedi : Kimsesiz, ihtiyar ve çalışamıyacak kudrette oldu
ğundan bahsile oturmakta olduğu evin kira bedeli ile iaşesine 
medar olacak yardımın mahallî belediyesince sağlanmasını is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan artık bu hususta encümenimizce muamele 
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan v<; ne sebepten verildiği

1514 16 . n  . 1955

( A r z u h a l  hulâsası  : I s t i r d a d e d i l c n  
g a y r in ıe .n k u l l e r d e n  h is s e le r in in  f ts -  

litiL vd i im es i  h a k k ı n d a ) ■

Müstediler : Nakle tâbi kimselerden olduklarını serbest du
rum iktisabeden aile efradından bir kısmının kendilerinden ay
rılarak eski memleketlerine gitmesi üzerine iskân yoliyle veri
len gayrimenkullerinin istirdadedilerek ellerinden alındığından 
bahsile halen mürettep yerlerinde oturduklarından istirdadedi- 
len gayrimenkullerdeki hisselerinin iade ve teslimini istemekte
dirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedilerin büyük 
kardeşleri eski memleketlerinde bırakmış olduğu gayrimenkul- 
lere tesahup ettiği anlaşılmış ve müstedilerin efradı ailesiyle es
ki memleketlerine gitmiyerek mürettep yerlerinde oturdukları 
tahakkuk etmiş ve mumaileyhlerin büyük kardeşleri Şam Ali 
Oan ve ailesi efradına ait hisseler Hazine uhdesinde bırakılmak 
suretiyle dilekçiler Ali Can ile Ali Cankurt ve aileleri efradına 
ait hisselerinin tekrar kendi uhdelerine iadesi lâzımgelmekte 
bulunmuş olduğundan haklarında bu suretle işlem yapılması hu
susunun Konya Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1515 16. I I . 1955

14 3 5 2 / 13 3 6 6  O s m a n  T o p ç u .
B o r n o v a  tstas3'o n n  
ile asfalt  arasında 
B u lg a r is ta n  j^öçmen- 
I e rin d en , 
î z m i r .

(A rzuhal hulâsası : iskân hakkın
dan faydalarınıasma dair).

Müstedi : Bulgaristan göçmenlerinden olduğundan ve 1951 
jalından beri iskân hakkından faydalanmadığından bahsile İz
mir dâhilinde bir an evvel iskân edilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Gerekli işlemin yapıl
ması ve sonunun dilekçiye duyurulması hususu 8 . V I I . 1952 ta-
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jLraııliAİ Arzuhal ımhibiniii
No. adı, soyadı ve adresi Eııcümcıı kai'arı ve ne sebepten verildiği

rihinde İzmir Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 

hususta encümenimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1516 16 . I I . 1955

1 4 3 5 4 /1 3 3 6 8  H ü s e y i n  A k g ü n .
B o r n o v a  İs ta s y o n u  
ile asfalt  a rasın da  
B u l g a r i s t a n  g ö çm e n 
le r in d e n ,  
î z m i r .

1 4 3 5 3 / 1 3 3 6 7  R a s i m  Y ı l m a z .
B o r n o v a  İs t a s y o n u  
ile a sfalt  a rasın d a  
B u l g a r i s t a n  giiçmen- 
l e rin d e n .
İ z m i r .

( A r z u h a l  h v l â s a s ı  

l e r i  h a k k ı n d a ) .

l a k C m  e d i l m e -

Müstediler : Bulgaristan göçmenlerinden olduklarından ve 
iskân haklarından faydalanmadıklarından bahisle îzmir Vilâ
yeti dâhilinde boş bulunan ve tevzie tâbi yerelere bir an evvel 
iskân edilmelerini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Gerekli işlemin yapıl
ması ve sonunun dilekçilere du30irulması hususu 23 . VI . 1952 
tarihinde İzmir Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1517 16 . I I . 1955

14 355/133 69 Z e n e i r l i  K ö y ü  M u h -  
ta r l ı ğ i y l e  ve d iğ e r  
k ö y l e r  m u h t a r l a r ı .  
T ö m e k  - K o n y a .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  S u  k a n a l l a -  

n n ı n  k ö y l e r i n e  k a d a r  f f e t i r i l m e s i  

h t l ' k ı n d a ) .

Müstediler : 27 sene evvel başlayıp yedi senedir devam eden 
kuraklık yüzünden köy halklarının muhacir olarak diyar, diyar 
dolaşmakta ve perişan bir duruma düşmekte olduklarından 
bahsile, eski keşif ve kroki mucibince sulama kanallannm köy
lerine kadar getirilerek kuraklık tehlikesinden kurtarılmasını 
istemektedirler.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Konya’nın Ova köyle
rinde tesis edilen sulama şebekesinin daha ileriye temdidine 
arazi seviyesinin müsaadesizliği dolaj^siyle imkân bulunmadı
ğından dilekçede adları geçen köylere kadar sulama şebekesi
nin tevsiine imkân görülemediği ve yapılan etüd ve araştırma 
sonunda bu mıntakada yeraltı suyunun mevcudiyeti, evsafı ve 
milrtan hakkında müspet bir netice elde olunduğu takdirde 
mezkûr bölgenin yeraltı suyundan faydalanması mümkün gö
rülmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına



Arzuhal Aı-zıılıal sahibinin
No. adj, soyadı ve adresi

göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  43 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1518 16 . I I . 1955

1 4 3 5 0 / 1 3 3 7 0  V o l i  Y c ş M s ı ^ .

Aroydan M a lı .  B u l g a 
r ista n  g()cjnıcnkn‘in- 
den.
M u t .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  A r a z i  v e r i l m e 

s i  v e  y a r d ı m  y a p ı l m a s ı  h a k k ı n d a ) .

Müstedi : Bulgaristan muhacirlerinden olduğunu bekâr ol
ması hasebiyle yalnız on dönüm tarladan başka hiçbir yardım 
yapılmadığını beyanla bir hane olarak emsali misillu yardım 
yapılmasını istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Kardeşleriyle birlik
te yurda gelmiş olan ve 2510 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine 
tevfikan beraberce iskân edilmiş bulunan müstediye aynca is
kân yardımı yapılmasına imkân görülememiş, ancak toprağa 
muhtaç çiftçilerden olduğu takdirde 4753 sayılı Kanun hüküm
lerine tevfikan umum meyanında muamele yapılması hususunun 
İçel Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1519 16 . I I . 1955

1 4 3 5 8 / 1 3 3 7 : K â z ı n ı  Y u r t .  
Kai'aca v i r a n  
de.
D e v r o k .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  K e n d i s i n e  a i t  

k ö y ü n -  a v  s i l â h v n ı n  m ü s a d e r e  e d i l d i ğ i n 

d e n  ş i k â y e t ) .

Müstedi : Askerde bulunduğu bir sırada baruhsatname evin
de bulunan 17 numaralı ev tüfeğini küçük kardeşi Selâhattin 
tarafından alınarak avlanmağa gittiği sırada kazaen iki şahsı 
yaralamış olmsından ötürü Devrek Müddeiumumiliğince silâ
hın adaletsiz olarak müsadere edilmiş olduğundan bahsile mez
kûr silâhın kendisine iade olunmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin kardeşi 
Selâhattinin öldürmeye teşebbüs suçundan dolayı yapılan son 
tahkikat safhasında suç yaralama şeklinde kabul ve tavsif edi
lerek sanığın 17 gün hapis cezasiyle mahkûmiyetine karar ve
rildiği ve sanığın duruşmadaki ifadesinde 17 sajnlı tüfeğin ken
disine ait olduğunu bildirmiş olmasından mezkûr silâhın müsa
deresine karar verildiği ve yapılan işlemlerde usul ve kanuna, 
uymıyan bir cihetin bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1520 16 . I I . 1955

14 36 2 /1 8 8 7 5  C dfıl Abanoz.

.Özel Iclaro CJolir M .‘ 
nuırıı.
T r a b z o n .

( A r z n h ı i l  h u l â s a s ı  :  î s t i m l â h  e d i 

l e n  v e l e v i n i n  r e  n r a z i s i n i v  k v m U -  

s i n r  r c r i l m e s i n r  d a i r ) .

Müstedi : Babasından müntekil ve kendisi tarafından bir
çok mahrumiyetlere katlanarak inşa ettirmiş olduğu iki evinin 
ve dört dönüm arazisinin Millî Savunma ihtiyaçları için 3887 
sayılı Kanun gereğince telsiz istasyonu olarak cebren istimlâk 
edilmiş ve yapılan istasyon bu arazisinden kaldırılmış ve mucip 
sebep zail olmuş olduğundan bahsile meşru hakkı olan ev ve ara
zinin kanun yoliyle mukassaten kendisine verilmesine bu müm
kün değilse adaleti ifade edecek kanuni maddenin çıkarılmasına 
delâlet buyurulmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Lüzumuna bi
naen 1941 senesinde istimlâk edilmiş olan dilekçi Celâl Abanoz’a 
ait telsiz istasyon arazisi ile müştemilâtının Kara Kuvvetlerine 
lüzumlu bulunması dolayısiyle mezkûr şahsa iadesi mümkün 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Millî Müdafaa ihtiyaçları için yapılacak 
istimlâk muamelelerinden ve netayicinden mütevellit ihtilâfla
rın tetkik ve halli kaza merciine ait olduğundan dilekçinin bu 
yola müracaatta muhtar olmak üzere vâki isteği hakkında en
cümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

1521 16 n.1955

1 4 3 6 4 / 1 8.S7 7  M e h m e t  E r d o ğ a n  vo 
ar.
E r k e k l e r  P a z a r ı n d a  
perakendeci ya s s(‘b- 
zeci e s n a fın d a n . 
K o n y a .

( A r z u h a l  h n l â s a s ı  :  

( H y e s i n d e n  ı ^ i k â y e t ) .

K onya Bele-

Müstediler : Konya Belediye Reisinin mevzuat hilâfında ce
za yazdırdığından ve bu cezalardan bizar olarak halkın başka 
taraflara nakle mecbur kaldıklarından ve köylerden gelen 
amele halka iş bulma ve çalışma imkânlarının verilmediğinden 
ve çalışma sahasındaki faaliyetlerine müdahale edildiğinden ba
his ve şikâyetle bu belediye istibdadının önlenmesini ve hükü
metçe tedbir alınmasını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan gerekli in
celemede sebzeci esnafının pazarlardan saat 13 e kadar peraken
de satışı yapmalanna belediyece müsaade edildiği halde niza
mı bozarak pazan devamh surette işgal ettikleri ve bu hare
ketlerinde devam edenlere ceza hükümlerine göre işlem yapıl-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi ]']ııcütu(‘n kararı ve ne sebepten verildiği

dığı ve her yerde olduğıı gibi Konya’da da kanunen teşekkül 
etmiş î§ ve îşçi Bulma Kurumu mevcut bulunduğundan köy
lerden g’elen vatandaşların dokudan doğruya bu kuruma baş
vurarak iş sahası temin ettikleri ve bunan haricinde hiçbir 
amele ve vatandaşa müdahale edilmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki şîkâyetten dolayı haiz olduğu yet
kiye binaen lâzımgelen incelemeyi yapmış olan vekâletin, ya- 
kanya alman cevabına göre bu hususta encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1Ö22 16. I I . 1955

1 4 3 6 6 / 1337Î) M u a ı n n ıe r  K a r a c a .
M a k s im  T i y a t r o s u .  
Beyojiinıı - İs ta n b u l ,

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  T a r h  o l u n a n  

d e l i r  V e r g i s i v i n  k d U h r ı l m a a ı  h a k 

k ı n d a ) .

Müstedi : 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 53 ncü mad
desine tevfikan götürü serbest meslek erbabı olarak Gelir Ver
gisine tâbi tutulduğu halde, aynı yıllarda, İzmir’deki faaliye
tinden ötürü mülga 2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanunu hüküm
lerine göre; vergiye tâbi tutularak namına re’sen vergi salın- 
dığı, bu suretle meydana gelen mükerrerliğin izâlesi ve mülga 
Kazanç Vergisi Kanununa göre salınan vergilerin terkin edil
mesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1950 yılında Gelir 
Vergisi Kanununa tevfikan serbest meslek kazancı usulüne göre 
vergiye tâbi tutulan dilekçinin aym işten ötürü 1 . 1 .1950 ta
rihinde yürürlükten kalkan 2395 sajalı Kazanç Vergisi Kanunu 
mucibince vergiye tâbi tutulmasına imkân yok ise de mumailey
hin, Kazanç Vergisiyle mükellef tutulması suretiyle vukua ge
tirilen hata vâki itirazı neticesinde komisyonca tetkik edilmiş 
ve verilen karar da kesinleşmiş bulunduğundan bu hatanın 
idarece düzeltilmesine imkân kalmamış ve emrivâki halini alan 
bu vergilerin müstediden tahsili zaruri bir hal aldığı neticesine 
varılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vergiden mütevelit ihtilâfların nihai 
olarak hal mercii kanunda gösterilmiş olmasına göre vâki istek 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1523 16 . I I . 1955

143 72 /13 3 8 5  H a m z a  Ata.s oy.
Ş o r u z b a lı  k ö y ü ıu lc  
M i d y a t .

(A rzuhal hulâmsı : M âlûliyet ma
aşı bağlanması hakkında).

Müstedi : Vatani hizmetini ifa ederken hastalanmış ve has
tanede tedavi edilerek taburcu edilmiş ve kıtasına döndüğü sı-
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rada tren altında kalarak sağ ayağının kesilmiş olduğundan 
bahsile mağduriyetten kurtarılması için mâlûliyet maaşının 
bağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
Zeytinburnu Hastanesinden bir hafta istirahatle taburcu edil
diği sırada abdest bozmak üzere trenden inmiş ve bilâhare ha
reket eden trene binmek isterken muvazenesini kaybedip sağ 
ayağının tekerlek altında kalarak kesilmiş olması bakımından- 
mâlûliyetin vazife ile ilgili olmadığı dolayısiyle mâlûliyet maaşı 
bağlanmasına kanunen imkân bulunmadığı ve Devlet Şûrasına 
açmış olduğu dâvasının reddedilmiş olduğu ve bu iş için yük
sek komisyonunuza vâki müracaatı üzerine 26 . XII . 1949 tarih 
ve 16041 sayılı cevap verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin daha önce kaza merciinde ve se
lef encümen tarafından incelenip 951/1337 sayılı karara bağ
lanmış olduğu anlaşıldığından bu hususta encümenimizce baş
kaca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

JiJiicümcn karan ve ne sebepten verildiği

1524 16 . I I . 1955

1 4 3 7 8 / 1 3 3 9 1  M i i n i p  A t a s e v e r .
E r z ı ı r ı ı n ı  ’lıı K a d ı z a -  
de ,  eski ko m ise rle r
den.
K a r s .

( A r z u h a l  hu lâsa sı  : ( j a y r i m c n k u l -  
Icre  f c c a u ü z d v n  şikâı/et) .

Dilekçi : Babasından intikal eden gayrimenkullerine kar
deşleri tarafından müdahale ve tecavüz edildiğinden bahis ve 
şikâyetle bu tecavüzün menedilmesini ve sefaletine son veril
mesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin şuuru
nun muhtel olduğu ve münazialı gayrimenkulleri hakkında 
mahkemeye izalei şuyuu dâvası açılarak taksim edildiği anla
şılmış ve idareten yapılacak bir muamelenin bulunmamış oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, kaza merciince 
incelenip karara bağlanmış olan istek hakkında encümenimizce 
bir muamele ifasına mahal olmadığına karar varildi.

Karar No. Karar tarihi

1525 16 . II . 1955

1 4 3 8 1 / 1 3 3 9 4  M u s t a f a  S e r i n .
Y a v r u c u k  k ö y ü n d e .  
Gölba.şı - A n k a r a .

( A r z u h a l  h u fâ m si  
h in e  d a i r ) .

T o p r a k  t a l c -

Müstedi : 6 nüfuslu olduğıınu bir karış toprağı bulunma
dığını ve mütaaddit müracaatlarının nazara ahnmadığım ve 
toprağa muhtaç olduğunu beyanla Hâzineye ait araziden toprak 
verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dâvacının bulunduğu 
köyde evvelce Toprak Kaaxunu uygulanarak kanuûeiD hak sahibi
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muhtaç çiftçilere arazi dağıtılmış ve komisyon vazifesini biti
rerek ayrılmış bulunduğundan müstedinin iddia ettiği gibi 
kültüre elverişli boş Hazine arazisi varsa Mâliyece kira ile 
mumaileyhe toprak verilmesinde bir mahzur olmadığının An
kara Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekillik cevabına 
göre, bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ohna* 
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1526 16 . II . 1955

] 4 3 8 8 / 1 3 4 0 1 i l a d a n  A t a l a y .  
1 5 0 2 0 / 1 4 0 1 0  lly a s a ğ a  Ç i f t l i ğ i  
170 5 9 / 1 5 8 0 2  köyiiıu îe .

Ç a n  - (îa na kkalo .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  A l e y h i n e  v e r i 

l e n  h ü k m ü n  y a z ü ı  e m r i  i l e  h o z u l -  

m a s ı  h a k k ı n d a ) .

Müstedi : Aleyhine verilen hükümde ve yapılan işlemlerde 
adli hata bulunduğundan bahsile dosyasının tetkik edilerek 
hükmün yazılı emirle bozulmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Halil is
mindeki bir şahsı dolandırmasından dolayı Bayramiç Asliye 
Ceza Mahkemesince 4 ay 15 gün hapis ve 375 lira ağır para ce- 
zasiyle mahkûmiyetine ve 800 liranında sahibine iadesine dair 
verilen hükmün sanığın temyizine binaen Temyiz Mahkemesin
ce tasdik edilmek suretiyle kesinleştiği ve mütaakıben vnku- 
bulan karar tashihi talebinin de Cumhuriyet Başmüddeiumumi- 
liğince reddedilmiş olduğu ve verilen hükümde bir isabetsizlik 
görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenip karara bağlanmış ve Temyiz Mahkemesince tasdik 
ve tashihi karar talebinin de reddedildiği anlaşılmış olan istek 
hakkında encümenimizce bir muamele ifasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1527 16.11.1955

1 4 3 8 0 /1 3 4 0 2  M iiz e y y c 'n  ö z ç e v i k .
E  di ı-neka p 1 A c ı  <;os- 
ıne T r a m v a y  D u r a ğ ı  
Ta şd cp o su  arkası 2/1 
X o .  A p .  ka t 2 K ü l l i  
su n y a n ı  n id a . 
İ s t a n b u l .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  E v i n i n  t a h l i 

y e  e d i l m e d i ğ i n d e n  ş i k â y e t  h a k k ı n 

d a ) .

Müstedi : Sahibi bulunduğu 21 numaralı evinin kiracısı bu
lunan Dr. Sadi May tarafmdan kira bedellerinin verilmemesin
den, evinin tahliye edilmemesinden ve kendisinin evinden çı- 
karılmış olması mağduriyetini mucip olduğundan ve mumaileyh 
Sadi’nin kaymakama tesir yaptığından bahis ve şikâyetle polis 
tarafmdan tutulan svraklanıı tetkik ve bir heyetçe taJıkika*
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

icrasiyle hakkının meydana çıkarılmasını ve mağduriyetine se
bep olanlar hakkında gereken kanuni muametlenin yapılmasını 
istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis konusu evin 
kiracısı Sadi May, zilyedliğinin mal sahibi müstedi Müzeyyen 
Erçevik tarafından ihlâl edildiğinden bahsile şikâyette bulun
ması üzerine, Fatih Kaymakamlığınca 5917 sayıll Kanuna müs
teniden ittihaz olunan kararla adı geçenin fuzuli müdahalesinin 
menedilmiş olduğu ve kiracının Demokratta faal âza bulun
ması yüzünden kaymakama tesir yaptığı yolundaki mezbu- 
renin iddiasının Dr. Sadi May’ın mezkûr partide kayıtlı bile 
bulunmadığı anlaşılmasiyle tamamen asılsız olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan istek 
hakkında encümenimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1528 16.n .1955

14801/13404 Osman ^nhin.
T ü r k l e r  k ö y ü n d e . 
Ç o r u m .

( A r z u h a l  h ulâsası  
d u ğ u n d a n  \far<hm 

k ı n d a ) .

■ Tlarikzede ol- 
edilm esi hnk-

Müstedi : Efradı ailesiyle uykuda iken evinin yanmış bütün 
mallan yiyecek ve giyecek eşyaları ahır ve samanlıkları yanmış 
ve perişan bir duruma düşmüş ve müteaddit müracaatlarına 
rağmen Kızılayca 20 lira bir yardım yapılacağı tebliğ edilmiş 
olduğundan bahsile bir çift öküz parasının bankadan verilme
sini ve ev yaptu’mak için malzeme temin buyurulmasını ve Kı- 
zılaydan miktarı kâfi yardım yapılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi ya.'îîsında : Afet ve felâketlere 
mâruz kalıp da. açıkta kalan âcil yardıma muhtaç ailelerin sa 
yıları çok olduğu zamanlarda felâketsedelerin mübrem ihtiyaç
larını karşılamak üzere aile başına 50 - 100 lira arasında Genel 
Merkezden ve münferit vakalarda şubelerinden ve hayır ku- 
rumlarınca yardım yapılmakta olduğu ve mü.stediye Çorum Kı
zılay şubesince 20 lira yardım yapılmak istenilmiş ise de parayı 
az görerek kabul etmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma 
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1529 16 . I I . 1955
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1 4 4 0 0 /1 8 4 1 2  K i r y a k o  T o lu 'v i ]«)»>•- 
lu. '

^in(lanku|)i İs-
k(‘ l('si Sa iT iilVm in  
S<>. X().
I' t̂ inıbııl.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

( A r z u h a l  J m h ı s u . ' i i  :  V a r l ı k  V e r f / î -  

s h u l o ı  s a t ı l a n  n ı a U a n n u ı  ( i c r i v ı -  

r i h ı i f  s i  h a L k ı ı t d a ) .

Müstedi : 200 bin liralık Varlık Vergisi borcundan dolayı 
bilûmum menkul ve gayrimenkul mallarının satıldığını, bu 
yüzden perişan bir hale düşerek iş yapamadığını, halen kendi 
evinin bir odasında kira ile oturduğunu beyanla satılan mal
larının geriverilmesini ve ziyanlarının tazmin edilmesini iste
mektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 4305 sayılı Varlık 
Vergisi Kanunu gereğince 15 gün içerisinde ödenmiyen vargi- 
lerin Tahsili Emval Kanununa tevfikan tahsil olunacağı gibi 
bunlara karşı idari ve adlî kaza mercilerine dâva açılamıyacağı 
ve bu vergi bakiyesinin terkini hakkındaki 4530 sayılı Kanun 
mucibince yeniden müracaat kabul edilemiyeceği ve bu iti
barla dilekçinin Varlık Vergisinden dolayı Tahsili Emval Ka
nununa tevfikan satılan malların idareten iadesine imkân ol
madığı ve keyfiyetin müstediye de tebliğ edilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine göre vâki 
istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1530 16 . II . 1955

1 4 7 2 3 / İ 3 7 2 4  O sm a n  Ka.«^ıkai'a. 
j  4 4 3 4 /1 0 6 2 5  C e /a  (‘v in d c .  

S ivas .

( A r z u h a l  h u l â s a ^ i t  :  M a l \ l ; û ) ) i \ ı i (  -  

h  h a k k n t d a  r c r i l o ı  k a r a r ı n  H (  > t i -  

d ( u  U f  k i l '  t ' d i h n c s i  h ( ( k k ı n < l a ) .

Müstedi : Sabıkalı ve eski kaatillerden Seyfi Ağasay adında
ki adam hiç yoktan kardeşi Ahmet’i öldürdüğünden ve ölüm 
hâdisesinden sonra dağa kaçarak halen yakalanmadığından ve 
bu düşmanlan tarafından samanlığa konulan ve arama sıra
sında zuhur eden bıçak yüzünden tutulan zabıt varakasını imza 
etmek üzere karakola gittiğinde orada bulunan Osman ismin
deki şahısla maktul kardeşi hakkında yapılan münakaşa ve 
kavga esnasında hayatını kurtarmak maksadiyle bu adamı ya
raladığından ve karakolda dövüldüğünden ve Jandarma Komu
tanı ve emniyet memurları ve jandarmalar düşmanlarını hima
ye ederek bu yaralama hâdisesine sebebiyet verdiklerinden ve 
Sivas Ağır Ceza Mahkemesince haksız olarak 8 yıla mahkûm
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ettiğinden ve bu hüküm temyizen tasdik edilmiş bulunduğun
dan bahsile bu mahkûmiyet dosyasının celp ve yeniden tetkik 
edilerek mağduriyetten vikaye edilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin mahkû
miyetini istilaam eden ve Temyiz Mahkemesince tasdik olunan 
hükümde usul ve kanuna aykırı bir cihet görülmemiş ve Yıl- 
dızeli Jandarma Komutanı ile komiser muavinleri ve jandarma 
erlerinin hâdisenin vukuu ve zuhuruna sebebiyet verdiklerine 
dair her hangi bir delil ve emarenin mevcut olmadığı bildiril
mektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Osman Aksoyu öldür
me tam derecede teşebbüsten maznun dilekçi Osman Kaşıkara 
hakkında Sivas Ağır Ceza Mahkemesince verilen sekiz sene 
hapis kararı Temyiz Mahkemesince tasdik olunduğu ve maznu
nun yaptığı iadei muhakeme talebinin de reddedilip kesinleştiği 
ve müştekinin jandarma komutanı ve komiserin emriyle dövül
düğü iddiasından dolayı dinlenen şahitlerin ademimalûmat be
yan etmiş ve iddia ve ihbarın diğer hususlarına dair de delil ve 
emare elde edilememiş ve yapılan muamelelerde kanuna aykırı 
bir cihete rastlanamamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletlerin yukarıya alınan cevapları
na göre kaza merciince incelenip karara bağlanmış ve Temyiz 
Mahkemesince tasdik edilmiş olan bir hususla ilgili istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1531 16 . I I . 1955

14375/13388 Tevfik Erbarut. 
16141/15074 Tepecik, Güney 

Mah. 1167. So. 36 
sayılı evde, 
tzmir.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  U s u l s ü z  o l a 

r a k  i ş i n e  s o n  v e r i l d i ğ i n d e n  v e  s a -  

i r e d e n  ş i k â y e t ) .

Müstedi : İzmir Birleşik Sanayi Türk Anonim Şirketi Deri 
ve Kösele Fabrikasında ve iş yerinde çalışan işçilere iş elbisesi, 
çizme, yemek ve ilâç parası ödenmediğinden ve kendisinin usul
süz olarak işine son verildiğinden bahis ve şikâyetle hakkının 
aranılmasını ve gereken muamelenin yapılmasını istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Mahallinde yapılan 
tetkikatta : Filhakika işçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti 
tüzüğü bakımından noksanların tesbit edildiği ve bunların bir 
kısmının yerine getirildiği ve zamana muhtaç olan diğer bir kıs
mının da telâfisinin takibedilmekte olduğu, dilekçinin sık, sık 
devamsızhğı ve iş veren tarafından kendisine yapılan ihtarlara 
rağmen izinsiz olarak işine gelmemesi sebebiyle tş Kanununun
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16 ncı maddesine uyularak işine son verildiği ve yürütülen mua
melede mevzuata aykın bir cihetin bulunmadığı ve keyfiyetin 
müstediye tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına, dilekçi dilerse 
ait olduğu kaza merciine müracaat edebileceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1532 16 . I I . 1955

Reis
K o n y a

M .  M . 

B in g ö l
<1. F .  A ğ n o ğ l u  .V.  A r a s

K â t i p  
l^lâzığ 

.S'. T o k e r

A f y o n  K .  K d i r n o  fildirıu'
N . K o r o l t a n  ( ' .  K ö p r ü l ü  H .  M a k f t u d o ğ l u

b r z ıı ı c a n  
T .  Ş e n o c a h

M a r d i n  
B .  E r d e m

S i i i ’cl 
N . B e d ü k

(Arzuhal sa3nsı : 119)
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ü st  kat.
Y e n iş e h ir  - A n k a r a .

2 1 1 0 / ‘2105 N a f i z  r e l i n o l .  ( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  l l a r h  z a m l a -

M cijru tiyct C a d .  i l a -  n m n  e m e k l i y e  a y n h h ğ t  t a r i h t e n

t a y  So. Ş c n y ı ıv a  A]>. i t i b a r e n  i ' e r i h n e d i ğ i n e  d a i r ) .

Müstedi : Balkan harb zammiyle İstiklâl harb zammının 
emeldiye ayrıldığı tarihten itibaren verilmesi lâzımgelirken ve
rilmediğinden bahsile 1 Nisan 1937 tarihinden evvelki sarih 
hak ve matluplarının verilmesini ve yapılan bu haksızlığın gi
derilmesini ve mağduriyetinin izalesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
bir sene Balkan harb zammından dolayı 36 kuruş tahakkuk et
tirilmiş ve emekliye ayrıldığı 1 Şubat 1926 tarihinden itibaren 
verilmiş ve İstiklâl harb zammının ise 946 sayılı Kanunla hak 
kazanmış ve mezkûr kanunun neşri 3 Ocak 1927 olup emekliye 
ayrıldığı tarihten sonra meriyete girmiş ve bu kanunun neş
rinden itibaren beş sene zarfında istifadesini istemediği için 
3i D7. sayılı Kanun gereğince müracaatını takibeden ay başın
da ol 1 Nisan 1937 den itibaren üç sene İstiklâl harb zammından 
dolayı emekli maaşına 110 kuruş ilâve edilmiş ve bu muamele
nin doğruluğu Divanı Muhasebatça tescil ve kabul edilmiş ve 
İstiklâl harb zammının eıjıekliye ayrıldığı tarihten verilmesi 
mümkün g-örülmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususda encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1533 16 . I I .1955

13 K .Î0 /İ2 8 78  İ b r a h im  T ı ı r a m a n .  ( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  M i l l î  E m l â k n

irâkiml)a.şı Ç i f t l i k  a i t  a r a z i y e  v â k i  t e c a v ü z  h a k k m d a

C’ad, N o .  3. s o r u ş t u r m a  y n p ü m - ı s m a  d a i r ) .

Kandilli - îstan})iıl. Müstedi : Kuvayi Millîye zamanında Yunanlılar hesabına
çetecilik yapan Andre isminde bir Rum Millî Emlâke ait Hâkim- 
başı çiftliğinde bin dönüm araziyi tapusu olmıyan ve Üsküdar 
tarafında bulunan kısım üzerine inek ve domuz mandırası yap-
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makta tuğlahane ve birkaç tane ev ve ağaç dikmekte olduğunu 
ihbarla tapusu olmıyan bu arazi üzerine soruşturma yapılmak 
üzere bir müfettişin gönderilmesini ve kendisinden izahat alın
masını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis konusu olan 
arazinin Hâkimbaşı çiftliğine ait haritaların mahalline tatbiki 
neticesinde tasarruf durumu tebeyyün edeceğinden bu harita
ların celp ve g-erekli tetkikat yapılacağı anlaşılmakta ve keyfi
yet vekâletçe takibedilmekte olup neticenin muhbire tebliğ edi
leceği bildirilnıelrtedir.

Gereği düşünüldü : Vâki ihbardan dolayı haiz olduğu yet
kiye binaen lâzımgelen tetldkatı yapmakta olan vekâletin yu
karıya alınan cevabına göre bu bapta encümenimizce tâ5dni mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1534 16 . I I . 1955

14 76 8 /1 3 7 G Î)  A h m o t  Yal(^ın 
K a r a ş  köyü nde 
T f a v r a b o h i .

VO {UV ( A r z u h a l  h u l â s a s t  

i n e s i  h a k k ı n d a ) .

T o ] > r a k  v e r i l -

Müstediler : Toprak komisyonunca köylerinde yâpılan arazi 
dağıtımı sırasında köyde olmamalan hasebiyle toprak verilme
diğinden şikâyetle çoluk çocuklarının geçimlerine medar ola
cak miktarda emsalü misüllü arazi verilmesini istemektedirler.

Devlet Velıilliğinin cevabi yazısında : Dilekçilerin dilek ve 
durumlarının ve süresi içerisinde arazi istek beyannamesi ver
memeleri sebebinin incelettirilerek gereken işlemin yapılması 
ve neticeden müstedilere bilgi verilmesi hususu 27 . VIII .
1952 tarihinde Tekirdağ Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili valilik cevabına göre bu 
Uususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1535 16 . I I . 1955

1 3 8 1 3 / 1 2 8 6 1  H ü s e y i n  T a y l a n .
E m n i y e t  B a şko n ıi-  
serliğinde N o .  25 4/ 
4838 y a k a  ve sicil 
polis m e m n n ı .  
B e rfram a .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  E m e k l i  S a n 

d ı ğ ı n d a n  h a r ç  p a r a  r c r i h n e s i  h a k 

k ı n d a ) .

Müstedi : Yaptırmakta olduğu evi için Emekli Sandığından 
memurlara yapılan yardımdan faydalanmak için beyanname ve 
evrakı müsbitelerini gönderdiği halde iki senedir müspet bir 
netice elde edemediğinden bahsile emsali misillû kendisine de 
mezkûr sandıkça yardım yapılmasına delâlet buyurulmasını is
temektedir.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında
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Sandık Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten evvele ait maze
retlerle para verilemiyeceği cihetle dilekçinin sandığa müracaa
tı esnasında veya daha sonra aldığı inşaat ruhsatını gönderme
si istenmiş olup bu şekilde bir inşaat ruhsatı gönderdiği tak
dirde havalesinin yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : fîmekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 
yukarıya alınan cevabına göre bu hususta encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1536 16 . I I . 1955

13S3,3/128S1 J)(>r(' k ö y ü  m u h t a r 
lığı  vc d iğ e r  k ö y  
m u h t a r l a r ı .
R o / k ı r .

( A r z u l i d l  h u l â s u s ı  :  K ö j f l f v i n i ı ı  

n ı e r a l a n n a  v e  o r m a n l a r ı n a  z a r a r  

İ ç e r e n  a ş i r e t l e r i n  ı t z a L l a ş f ı r ı h n a s ı  

h < ( k ] ; v n < l a ) .

Müstediler ; Antalya ve havalisinden gelen aşiretlerin köy
lerinin meralanna, mahsulât ve hayvanatlanna ve devlete ait 
ormanlara zarar verdiklerinden vâki şikâyetlerinden bir netice 
alamadıklarından bahsile mezkûr âşiret mensuplarının iskânla
rının ve bir an evvel köylerinden uzaklaştınlmalarmın temin 
buyurulmasını istemektedirler.

Başvekâletin cevabi yazısında ; Bahis mevzuu âşiretlerden 
iskân görmüş olanların iskân yerlerine gönderilmelerinin temi
ni ve henüz hiçbir iskân görmiyenlerin de olbaptaki kanun ge
reğince Hazine arazisi mevcut ve münasip mevkilerde ev yeri 
ve toprak verilmek suretiyle yerle.ştirilmeleri cihetine gidilme
si ve yayıldıkları yerler muhitindeki yerli halka ve köy ortamal- 
larına zarar verecek hareketlerinin önlenmesi için gerekli idari 
tedbirlerin alınması hususunun Konya Valiliğine 9 . VI . 1952 
tarihinde yazılmış olduğu bildii ilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Başvekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encÜTTienimizce tâyini mii ameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karnı No. Karar tarihi

1537 16. II. 1955

I'*«23/I2871 No,.ip 
-İ.O(,/ı!0.-!no .MhIl

S o . N o .  2(). 
Bal)aoski.

'' \ r z i i h t i l  I n ı l â s a s )  : ' l ' o p r d k  r c r i l -  

l i K s i  h . a k l n n d t ı ) .

Müstedi : İskân yoliyle namına yalnız bir ev tahsis edilip 
başkaca bir şey verilmemiş olduğundan bahsile toprak verilme
sini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Köyde oturmak iste
meyip ve toprak verilmesini talep etmiyeceğine dair taahhüt 
vermek suretiyle kaza merkezine nakledilerek namına bir cv 
tahsis ve tapuya tescil edilmiş bulunan dilekçiye çiftçi olma-
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l382:’')/r2S7.3 Ş ıu ı y y i ] )  S ü n o a r .
V o lo dik nrnluiş  i\rah. 
I-]lvl'trik So. N o .  <i. 
Splırenıin i - tr,tanl)ul

roası hasebiyle toprak verilmesine kanuni imkân görülmemiş an
cak toprağa muhtaç çiftçilerden olduğu takdirde 4753 sayılı Ka
nun hükmlerine tevfikan umum meyanında muamele yapılma
sının ilgili vâliliğe yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
g’öre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1538 16 . II'. 1955

( A n u h a ^  h v J â m s }  :  d â 

h i l i n d e  i s l > - â n  c d i ' r ı i e s i  h d h h n v l a ) .

Müstedi : Hayrabolu’da iskân ev ve arazi verildiğini ve 
Trakya’nın tahliyesi sırasında iskân yerinden ayrılmak mec
buriyetinde kaldığını ve gayrimenkullerinin Toprak Komisyo
nu tarafından muhtaç yerli halka dağıtıldığını beyanla iskân 
haklanın iade edilerek mahalli mürettebi civarındaki köyler
den birine, olamadığı takdirde İstanbul vilâyeti dâhilinde 
iskân edilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçinin 1939 
yılında iskân yerinden aile efradiyle birlilrte bilâmezuniyet 
ayrılmış olduğuna göre 2510 ssayılı Kanunun 29 ncu maddesi 
hükmü karşısında iskân hakkı kendiliğinden düşmüş ve bu 
vaziyet karşısında iskânına kanunen imkân kalmamış oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekillik cevabına göre 
vâki istak hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahul 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1539 16 . II . 1955

13835/1288.3 .Salih Z o k i  A k l ) u l u t .
D e liily a s  l)Uf‘ak m e r 
kezi k ö y ü n  rle. 
ftarkıshı.

e  A r z u h a l  J ı u l â s a s ı  :  Y o U u k  v e r i l -  

m e d i ğ i n d c n  ş i k â y e t ) .

Müstedi : Çiftçilikle iştigal ettiğinden ve çiftçiliğin inki
şafı için traktör ve saire almak zorunda kaldığından ve yar>- 
tığı müracaat üzerine henüz mevcut traktör olmadığından sıra 
beklemek icabettiği bildirilmiş ve lâzımgelen parayı da Ziraat 
Donatım şubesine yatırmış olduğundan ve iki defa alanlara 
pulluk verildiği halde kendisine verilmediğinden bahsile bir 
an evvel pulluk ve sair malzemenin verilmesini istemekte aksi 
takdirde müsebbipleri aleyhine dâva açacağını bcyen etmek
tedir.

Tanm Vekâletinin cevabi yazısında : Dosyada mevcut 
Ziraat Donatım Kurumu Umum Müdürlüğünün 11 . VI . 1952 
tarihli yazısında : Dilekçinin yeni gelmiş bulunan Eherhart
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pulluklardan bir aded almak istediği takdirde gönderileceği 
ve teslime hazır duruma girdiğinde Kayseri şubesine muma
ileyhin adresine malûmat verileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi. •

K arar No. K arar tarihi

1540 16 . II . 1955

14 î) ; U / K } 9 : î 1  A y ş e  Sa;^an. 
l4r)99/ı;j(îo:> A s k o r i  d ik in ıo viııd c  

ınelhusat kisııınKİa 
te rzi  N u .  2r)2.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  Ç o c u h  p r i m i  

v e r i h u e s i  h d k k n t i l a ) .

Müstedi : Kayseri Askerî dikim evinde terzi işçi kadını ola
rak beş senedir çalıştığını diğer müesseselerde çocuk primi ve
rilmekte iken kendi müesseselerinde yalnız erkek ve dul kadın
lara prim verilmekte ve kocasının hiçbir yerden çocuk primi 
almamakta olduğundan bahsile kendisine de çocuk priminin 
verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 3008 sayılı İş 
Kanununun 5518 sayılı Kanunla tadil edilen 29 ncu maddesi 
hükmüne göre düzenlenen Millî Savunma Vekâleti askerî iş 
yerleri işçi iç yönetmeliğinin 67 nci maddesi hükmüne tevfikan 
dilekçi işçi Ayşe Sazan’in evli bulunması sebebiyle kendisine 
çocuk priminin verilmesine imkân görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1541 16 . I I . 1955

138 50/128 90 S ü l eyıuaıı Soıııne/,. 
r>nıoi’ağa ^Nfah. A d -  
M/ Sü. N o .  14. 
I'^skisehir.

( A r z u h a l  h u l ö s - t s ı  

m'ISI hakknula).
Y a r d v n  y a p ı l -

Müstedi : Yurda gelen Bulgaristan göçmenlerinden olup ih
tiyar ve aynı zamanda meflûç bulunduğunu ve çalışamıyacak 
bir durumda olduğunu beyanla, gerekli yardımla*rın yapılmasını 
istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : 17 . III . 1949 tari
hinde serbest göçmen sıfatiyle ve tek nüfuslu bir aile olarak 
yurda gelen ve Vekiller Kurulunun 16 . IV . 1951 tarih ve 
3/12911 sayılı Kararın şümulü haricinde kalan ve çalışamıya- 
cak derecede ihtiyar ve mâlûl bulunan dilekçinin iskân tahsi
satından bir yardım yapılmasına kanunen imkân görülemedi
ği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekillik cevabına
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3859/1290;") T a l i i r  İ m l i b a y  
A n ı iU  köyiin(l<‘ 
\̂ aıı.

göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1542 16. n  . 1955

( A r z u h a l  h u l â m s t  :  O k u l  i n ş a a r n -  

( i a n  a l a c a k } ^  o l d u ğ u n a  d a i r ) .

Müstedi : Van vilâyetinin Güllü köyü okul inşaatında köy
lüye ait 27 gün çalıştırmış oldugTi iki amele ücreti olan 160 li
ranın ödenmeii için mütaaddit müracaatta bulunmuş ve ala
mamış olduğundan bahsile mağduriyetine meydan verilmeden 
mezkûr 160 liranın lâzımgelenlerden alınmasına emir verilme
sini istemektedir.

Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Güllü köyü 
okulunun, dilekçiye değil Mehmet Tatlı’ya ihale edildiği, iç sı
va ve bacalarm yapımını Mehmet Tatlı tarafından müstedi 
Tahir’e devredildiği ve bu iş için hak ettiği 191 liranın kendi
sine ödendiği, eğer mumaileyhin bir alacağı var ise Mehmet 
Tatlı’dan istemenin icabettiği Van Valiliğinin 24.1.1951 ta
rih ve 300 sayılı ilişik yazısından anlaşılmış olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

1543 16 . I I . 1955

I38(i4/12{)10 S a lAh attİJi  T^ekdnnı 
ve ar.
Ö z s o y  ,S(). X (( . 101.  
('chcci - A n k a i i i .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  ( i a ı j r i m e n h u l  

h  e d e l i  e r i n i n  2 0  t a k s i t t e  t a h s i l  e d i l 

m e s i  h a k k ı n d a ) .

Müstediler : Fen Fakültesi inşası için 1945 yılında kanflı- 
laştınlarak hazine namına tescil edilen ve bilâhara istimalin
den sarfmazar edilen gayrimenkullerinin istimlâk bedellerini 
ödemek şartiyle iadeleri tahakkuk etmiş ise de istimlâk bedel
lerini şimdi ödiyecek durumda olmadıklarından bahsile mez
kûr gayrimenkul bedellerinin 20 taksitte tahsil edilmesi husu
sunda bir karar verilmesini istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Kamu hizmetlerinin 
ifası için bedeli karşılığında kamulaştırılmış iken sonradan is
timalinden sarfınazar edilip, Danıştay Genel Kurulunun isti- 
şari mütalâası gereğince eski sahiplerine iadesi icabeden gay- 
rimenkuUere ait kamulaştırma bedellerinin taksitle tahsili hak
kında kanuni bir hüküm mevcut bulunmadığından, dilekçile
rin isteklerinin yerine getirilmesine imkân olmadığı bildiril
mektedir.
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Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1544 16.11.1955

'3 ^ 7 2 / 1 2 9 1 8  R .'in z i
2. A s.  No. !ıı Dikiııi-  
c\-i iş(;i l('rind(*'! N'o.
ı :U4.
Attkfn a.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  Y e v m i y e s i n i n  

a r t ı n l m a s )  h a k k ı n d a ) .

Müstedi : 1949 yılında Millî Savunmanın dikim evinde ayda 
160 - 170 lira ile çalışmakta iken iş kolunun lâğvedilmesi sebe 
biyle müessesenin hesap işlerinde yevmiye 450 kuruşla çalıştı
rılması mağduriyet ve perişaniyetini mucip olduğundan bahsile 
yevmiyesinin önce aldığı ücret seviyesine çıkarılması veya baş
ka bir pranjda evvelld ücretle çalıştırılmasını istemektedir. ’

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
bilâhara açılan ambarcı kadrosunda evvelce eline geeçn ücret 
miktarına uygun olarak 640 kuınış gündeliğe geçirilerek dile
ğinin yerine getirilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan artık bu hususta encümenimizce bir mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1545 16 . n  . 1555

13898/12941 H a l i l  Bal]>ınar.
H a n ı i d i y ( ‘ M a lı .  
Babaeski.

(A r z : ı h a l  hulâsası  : i s k â n  e d i l m e -

hr:!:L ında).

Müstedi : Bulgaristan’dan 1940 yılında Anayurda geldiğini 
muhacir kâğıdında serbest göçmen yazılmış olduğundan şim
diye kadar iskân yardımı görmediğini beyanla, iskânının ya
pılmasını istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında: Dilekçinin kanuni süre 
içerisinde isk;ın dileğinde bulunmadığı anlaşılmış olup bu va
ziyet karşısın-ia kanunen iskânına imkân kalmamış ancak, top 
rağa muhtaç çiftçi olduğu takdirde yerli halk meyanında ve 
4753 sayılı Kanun hükümleri dairesinde topraklandınimasının 
KIrklareli Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1546 16 . II . 1965
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1 8 9 0 2 / J 2945 M u s t a f a  Y ü r ü k l e r .
( ’ alıilli k ö y ü n d e . 
Babaeski.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

13 906/129 49 I l u r ş i t  Ç a p a r iz e .  
B a t u m l u .
F a t s a .

( A r z u h a l  h ulasası  
si  l ıa k k n ıd a ) .

l s l : â n  e d i h n e -

Müstedi : 1937 yılında yurda geldiğini, muhacir kâğıdına 
serbest göçmen yazılmış olduğunu, bu yüzden şimdiye kadar 
iskân edilmediğini beyanla hakkının verilmesini ve müstahsil 
hale getirilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçinin 1937 yılın
da Bulgaristan’dan tek nüfus ve serbest göçmen olarak yurda 
geldiği, 2510 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin C bendinde yazı
lı olduğu üzere iki yıl içinde iskân talebinde bulunmadığı ancak 
27 . VII . 1944 tarihli dilekçe ile iskânını istediği anlaşılmış ve 
bu durum karşısında mumaileyh hakkında yapılacak bir mua
mele görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1547 16 . I I . 1955

( x l r z  u h a l  h u l â s a s ı  

b i n e  d a i r . )

T o p r a k  t a l e -

Müstedi : 23 Mart 1933 tarihinde Batum’dan kaçak olarak 
yurda geldiğini ilk gelişinde hal ve vaktinin yerinde olduğun
dan kimseye yük olmak istemediğini ve fakat halen yardıma 
muhtaç vaziyette bulunduğundan bahsile Ordu veya Samsun 
illeri dâhilinde topraklandırılmasını istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Kanunla konulan 
süre içerisinde iskân dileğinde bulunmadığı ve bu suretle iskân 
hakkını zayi ve iskat eylediği anlaşılan dilekçinin iskânına ka
nunen imkân bulunmamış ancak mumaileyhin ziraatle meşgul 
toprağa muhtaç çiftçilerden olduğu takdirde 4753 sayılı Ka
nunun uygulanması sırasında durumunun göz önünde tutulma
sı ve keyfiyetin kendisine de bu suretle tebliğ edilmesi hususu
nun Ordu Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi. to

Karar No. Karar tarihi

1548 16 . I I . 1955

1 3 9 3 6 / 1 2 9 7 7  Ş a b a n .
M e r a  K ö y ü  M u h t a r ı .  
K o ş a n  - E d i r n e .

( A r z u h a l  h ı d â s n s ı  :  i ş g a l l e r i n d e  

h u l u n a n  a r a z i n i n  g ö ı ^ m e n l c r e  v e r i l 

m e s i n d e n  ş i k â y e t ) .

Müstediler : Köy halkının kira ile işgallerinde bulunan ara
zinin ellerinden alınarak göçmenlere tevzi edilmekte elmasın-
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Arzuhal
No.

AıvAilıal sahibinin
adı, soyadı vc adresi Encümcıı karan \e ne sebepten verildiği

dan dolayı fena ve müşkül duruma düşeceklerinden ve mağdu
riyetlerini mucip olacağından balısile bu tevziin durdurulmasını 
ve bu arazinin kendilerine borçlanma suretiyle verilmesini iste
mektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Köyleriyle olvar olmı- 
yan Beylik mera mevkiinden adı geçenlere kira ile verilen top
raklara elkonulnıakla bir kısmının 32 göçmen ailesine tevzi ve 
temlik edildiği bir kısmının da bu mıntakaya hudut olan köyle
rin topraksız lıalkına dağıtıldığı ve toprak sıkıntısı olmıyan di
lekçi köy halkının dileklerinin yerine getirilmesine kanunen im
kân olmadığı bildirilmelrtedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekilliît cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1549 IC . I I . İ955

l'‘îî).‘] ; ) / 1 2 0 S 0  Kinin Ivaraahnıelo ğ 

l u  ve ar.
Tirebolu.

(Arzuhal hulâsası : Çiftçi Malları
nı Koruma Kanununun tatbik 
('dilmediğinden şikâyet hakkında).

Müstediler : Çiftçi Mallarını Koruma Kanununun kifayetsiz 
ve bu Kanunun tatbilanden bir fayda temin edilmediğinden ve 
hayvan sahiplerinin amansız zararlarına artık fazla tahammül 
etmek imkânı kalmadığından bahis ve şikâyetle ciddî bir suret
te tetkik ve tahkikatla memleket bünyesini za’fa uğratan bu ha
lin bir an evvel önlenmesine delâlet buyurulmasını istemekte
dirler.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu .şikâye
tin mahallinde tetkik edilerek gereğinin yapılması hususunda 
Giresun Valiliğine yazılmış ve alınan ilişik yazıda zarar ve ziya
nın elde mevcut kanun hükümlerine göre katî surette önlenme
si hususunun Kaymakamlığa önemle yazılmış ve keyfiyetin müş
tekiler adına Emin Karaahmatoğluna haber verilmiş olduğu be
yan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1550 16. I I . 1955

13940/12981 Dursun 
lu.
Bakkal
eliyle.
Turhal.

Bayramoğ- 

Onıer Atalı

(Arzuhal hulâsası : lifinden haksız 
yere çıkarüdujından vc hakki7iin 
verilmediğinden ş ikâyet).

Müstedi : Yıllardan beri çalışmakta olduğu Turhal Şeker 
Fabrikasındaki işinden haksız ve sebepsiz yere çıkarıldığından
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

ve haklarının tam olarak verilmediğinden şikâyetle gerekli in
celeme icrasiyle kanuni hakkının tamamen verilmesini istemek
tedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : 1952 yılı kadrola
rında daraltma yapılması neticesinde iş akdi bozulmuş olan di
lekçiye hizmet müddetine göre 1 737 lira 50 kuruş işten çıkma 
tazminatı ödenmiş olduğu ve müstedinin alamadığını iddia ey
lediği prim ve fazla mesai ücretlerinin hizmet sırasında tama
men ödenmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait'oldu
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kaıarı ve ne sebepten verildiği

1551 16 . I I . 1955

1.^967/13006 Şamil Yıldının. 
\'e ar.
Kürdi köyünde. 
U n ı ı s .

( A r z n h d I  h n l â s < ı s >  : T o } > r < ı k  v e r i l 

m e s i  h a k k ı u f l a ) .

Müstediler : Öteden beri ziraatla iştigal etmekte olduklann- 
dan hayvanat ve alât ve edevatları olup yalnız toprakları olma
dığından ve fena bir durumda olduklarından bahsile Hâzineye 
ait yerlerden toprak verilmesini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Program gereğince 
toprak komisyonu tarafından dilekçilerin kazaları ele alınıp 
toprak dağıtımına başlanıncaya kadar mumaileyhlerin köyün
de kültüre elverişli boş Hazine malı arazi varsa Mâliyece be
lirtilerek pazarlıkla kiraya verilmesi ve sonucundan müstedile- 
re de haber verilmesi hususunun Erzurum Valiliğine yazılmış 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1552 16 . I I . 1955

1399,3/1.3031 Gülali Perçin.
Akdağ köyünde 
Kolkil.

(Arzuhal hulâsası 
mesi hakkında).

Toprak veril-

Müstedi : Köyünde toprağı olmadığından ve toprağa muh
taç bulunduğ-undan bahsile köylerindeki Hazine arazisinden ol
madığı, takdirde Kelkit kazası veya Erzincan vilâyet merkezin
deki Hazine arazisinden miktarı kâfi toprak verilmesini iste
mektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Toprak Kanununun 
uyguladığı yerlerde mahallî halkın ihtiyacından fazla arazi 
mevcut olmadığından başka yere nakil ile yerleştirilmesi şimdi
lik mümkün olmadığı ve dilekçinin bulunduğu köyde uygulama
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen karan v(; no sebepten verildiği

yapılıncaya kadar boş devlet toprağı var ise kendisine kira
lanması hususu Gümüşane Valiliğine yazılmış olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1553 16 . I I . 1955

1003/13040 llü?icvin K u ı-1 .
K fiıiiilp a şa  Alalı. 
S()k(‘ -

(A  rzuhal hulâsası 
hine d air) .

Tojtrak tale-

Müstedi : Selanik mübadillerinden olduğunu bugüne kadar 
iskân olmadığını, toprak verilmesi baklandaki dileğinin yerine 
getirilmediğini beyanla bir miktar toprak verilmesini istemek
tedir.

Dovlöt Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçiye iskân yoliy- 
le bir ev verildiği, bilfiil çiftçi olmadığından dolayı toprak ve
rilmemiş olduğu, 2510 sayılı Kanunun 17 nci maddesi, ancak 
çiftçi olan göçmenlere toprak verilmesini âmir bulunmakta ol
duğundan kanunun bu hükmü karşısında müstediye toprak ve
rilmesi hususundaki dileğinin tervicine imkân görülmemiş ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Kanır No. Karar tarihi

1554 16 . I I . 1965

>4004/i;k)4: r ia ru n  Alı.^ır. 
Kundui-aeı (Ja>'ii)a.şa 
(^ad. X(). 73. 
ZonunMak.

(ArznJud hulâsası : Satmalmı§ ol
duğu cA'inin ıniistecirrııin tahliye 
f / mediğinden sihâye t ).

Müstedi : Zonguldak'ta iki katlı bir bağhaneyi 1950 tari
hinde satınalarak mülkiyetini iktisabetmiş ve tamir ettirmek 
teşebbüsünde bulunmuş ise de eski fiyat üzerinden içinde otu
ran C. Savcı muavinlerinden Ziya Saygıner tahliyeye yanaş- 
mamakta ve açnuş olduğu dâvasının da haksız olarak reddine 
hüküm verilmiş olduğundan bahis ve şikâyetle bu mülkünden 
istifade edebilmesi için gereken emrin verilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyet konusu edi
len hükmün temyizi üzerine Temyiz Mahkemesi Altıncı Hukuk 
Dairesine sevk edildiği ve yapılan muamelelerde usul ve kanu
na aykırı bir cihetin bulunmadığı anlaşılmış olup müştekinin 
Yargıtay sonucuna intizar etmesi gerekmekte olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

intikal etmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında encümeni- 
nıizce tâyini muameleye mahal ohnadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  12 -

Enoümon karan ve ııc .sobv})t',‘iı verildiği

1555 16 . II . 1955

1 4005/1304 2 Va.<}ar A r d a .
Pafja köyiiiKİo. 
H a v / a  - l 'M in u ' .

(Arzuhal hulâsası : İskân hakkı
nın verilmesi hakkında).

Blüstedi; 3 nüfuslu olarak Anayurda iltica edip nüfusa kay
dedildiğini, iskân için sonradan vâki müracaatının kanuni sü
resi içerisinde vukubulmadığından reddedilmiş olduğunu, Top
rak Komisyonunca bir dekar bile toprak verilmediğini beyanla; 
kanuni hakkının verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında: Müstedinin 1947 sene
sinde yurda gelerek Burhaniye kazası nüfusuna kaydedildiği 
ve halen oturduğu Edirne’nin Oğulpaşa köyüne 1952 yılında 
gelerek naklinüfus eylediği, iskân şeklinin serbest olup j'urda 
gelişi tarihine nazaran kanuni süre içerisinde iskân dileğinde 
bulunmadığı ve bu köyde tevziat yapan 15 numarah Toprak 
Komisyonunca oğlu Sami Arda ve efradı ailesine emsalleriyle 
birlikte toprak verildiği anlaşılmış ve bu itibarla müstedi Ya
şar Arda hakkında iskân bakımından yapılacak bir muamele 
kalmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâjdni muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1556 16 . II . 1955

1 4 0 0 7 / 1 3 0 4 4  ll)r a h im  B a l k a n .  
1 7 3 5 5 / 1 0 1 5 5  M e lo k h a t ıın  M a h .

]\IevlAnakapı ( 'a d .  
N o .  7 1 .
S'‘)('hreınini - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : iskân yardı
mından faydalandtniması hak
kında).

Müstedi : 1951 yılında Bulgaristan’dan göçmen olarak se
kiz nüfusla yurda geldiğini, iskân yardımından mahrum edil
miş olduğunu beyanla iktisabetmiş olduğu kanuni iskân hak
larının verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçinin iskân mev
zuatı muvacehesindeki durumuna göre iskân hakkına sahip 
göçmenlerden olduğu anlaşıldığı takdirde emsalleriyle birlikte 
bir an evvel iskânının sağlanması ve neticenin müstediye teb
liği 8 Temmuz 1952 tarihinde İstanbul Valiliğine yazılmış ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu
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A ] V A i h a l  A r z u h a l  s a h i l ) ! M İ ı ı

No. ndı, soyadı vc adresi lOn -iiıucn karai’i \c no sohcjjtcn verildiği

hususta encümen imizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1557 16.11 .1955

1400î)/!;5()4(; S a d i  T a l i  ve ai'. ( A r z u J u t l  I m l â s a s ı  :  T o p r a k  v e r i l -

kiiv iindcıı.  )/(r.sı h a l : 1 n u ( h ı ) .

H ınıs . Müstediler : Kore’de askerî vazifelerini yapmakta iken 
köyleri ahalisine toprak komisyonunca arazi verilmiş olup ken
dilerine toprak tefrik edilmemiş ve mağdur edilmiş oldukla
rından bahsile emsali misillû, Ermenilerden metruk araziden 
ziraatlerine yetişecek miktarda toprak verilmesini istemekte
dirler.

Başvekâletin cevabi yazısında : Toprak komisyonunca dilek
çilerin kazaları tekrar ele almıp toprak dağıtımına başlanın
caya kadar bu köyde kültüre elverişli boş hazine malı arazi 
varsa Ivlaliyece belirtilerek pazarlıkla kiraya verilmesi ve so
nucundan müstedilere de malûmat verilmesi hususu 24 . V .
1952 tarihinde Erzurum Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Başvekâeltin yu
karıya alınan cevabi yazısına göre bu hususta encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1558 16 . I I . 1955

İ 0 I 2 / i . ‘ )04>! A l i  Deni/,, / i y n  H n -  ( A r z u f u t !  h u l â s a s ı  :  K a i f m a h a m -

d('i‘ v(' aî'. d ' i n  ş i J : â u <  I ) .

A d ıv a ı ıı j ı n . Müstediler : 19 Mayıs Spor bayramı dolayısiyle ortaokulda 
öğrencilerin verdikleri müsanierede halkın salonu doldurmuş 
ve kaza kaymakaınma yer bulmak için polislerin halk üzerine 
hücum edip vatandaşların sopa ile dışarıya atılmasından ve sü
rüyerek karakola götürülmüş ve bunu tenkiden yapılması ta- 
lebolunan mitinge de müsaade edilmemiş olduğundan bahis ve 
şikâyetle miting haklarının tanınmasını ve bu haklarını gaspe- 
den kaymakam Ali Sabit Bilgen hakkında kanuni takibat ya
pılması için bir müfettişin gönderilmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan inceleme 
sonundîı bahis mevzua müsamerenin intizam ve asayişini temin 
ile görevli bulunan zabıtayı dinlemiyen ve davetsiz içeriye da
lan kimselerin çıkması okul müdürü tararfından söylendiği hal
de buna muhalefet edildiği, kadınlara çiçek ve nohut atılmak 
gibi küstahane harekette bulunulduğunu haber alan kaymakam 
salonun boşaltılmasını ve davetiye ibraz edenlerin içeriye ahn- 
malarına smir verilmek suretiyle sükûnun yerine getirilmiş ol
duğu ve Halk Fartili .şahısların ortalığı bulandırmak maksadiy-
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

le ertesi grün talebettikleri mitingin de (Devlet nüfuzu ve oto
ritesi aleyhine) bir hareket olacağından müsaade edilmediği ve 
kaymakamca Yeşil Adıyaman gazetesi muhabiri olan şikâyet
çilerden Ali Deniz’in yapılan ikazları dinleme3rip kaymakamı 
makamında tehdit ve hakaret ettiği ve mumaileyh hakkında 
açılan dâva üzerine 3 ay hapis ve 500 lira ağır para cezasına 
mahkûm edilmiş ve mezkûr cezanın da kaldırılmış olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki şikâyetten dolayı haiz olduğu yet
kiye binaen lâzımgelen tahkikatı yapmış olan vekâletin yukan- 
ya alınan cevabına göre bu babta encümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sehopten verildiği

1559 16 . I I . 1955

14020/13056 Şükrü Tekeli.
Burfffi köyünde 
Tnrhjıl.

(Arzuhal hnlâsası : Toprak rcril- 
hakkında).

Müstedi : 1935 yılında serpiştirmeye tâbi tutularak Tokat'
ın Gülpınar köyünde yerleşmiş iken îskân Kanununun tadilin
den istifade ederek eski yerine dönmüş olduğundan bahsile bu 
mıntakanın Gazgölü ayağından bir miktar toprak verilmesini 
istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçinin bulundu
ğu kazada Çiftçiyi Topraklandırma Kanuni hükümlerine göre 
toprak dağıtımına başlanıncaya kadar mumaileyhin toprağa 
muhtaç çiftçilerden ise şimdilik kendisine kira ile toprak veril 
meşinin mümkün olduğunu Tokat Valiliğine yazılmış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususda encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1560 16 . I I . 1955

14021/13057 İbrahim 
ve ar. 
Telsizler 
nidoğan 
No.
Ankai'îi.

Venihayat

karilisi Ye- 
Mah. 409

( A r z } ( h a l  h u l n s a s i  :  Ev ) / a } ) i h n a s ı  

r e  k r e d i  r ı r i h n e s i  h a k k ı n d a ) .

Müstediler : Bulgaristan göçmenlerinden olup Ankara’da 
ikamet etmekte olduklarından ve hiçbir yerden iskân haklarını 
almadıklarından bahsile Pclatlının Temelli köyünde Muzaffer’e 
ait çiftliğin kendilerine satılmasını ve burada evlerinin yapıl
masını ve muhtaç oldukları kredinin sağlanmasını istemektedir
ler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçilerin iskân 
mevzuatı muvacehesindeki durumlarına göre iskân hakkına sa
hip göçmenlerden oldukları takdirde dileklerinin yerine getiril-
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mesi ve neticenin alâkalılara bildirilmesi 8 Temmuz 1952 tarihin
de Ankara Valiliğine tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îstekle ilgili Vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

A561 16 . n  . 1955

14025/İIU)()1 Yusuf İzzettin Kji- 
sar vo ai’.
Kırnııtlı köyüuch'. 
Toeirli - ( '<>h(>lil)(Mc- 
kot.

(Arzuhal hnlâsası : Hâzineye ati 
(trazinin muhtaç çiftçiye verihne- 
nne dair).

Müstediler : Topraksız çiftçilerden olduklarından bahsile 
köylerindeki üç bin dönüm kadar olan nehir metrukâtı Hazine 
arazisinin şagili bulunan kimselerin ellerinden alınarak muhtaç 
durumdaki çiftçilere Toprak Kanunu hükümleri dairesinde da
ğıtılmasını istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında ; Dilekçilerin bulundu
ğu bölgede faaliyette bulunan Tapulama Müdürlüğü tarafından 
her köyün arazi durumu tetkik edilerek şahıslara ait arazi ay
rıldıktan sonra tesbit edilecek Hazine topraklarının dilekçilerin 
köyünde toprağa muhtaç çiftçi ailelerinden hak sahibi bulunan
lara dağıtılmasının temini 17 Numaralı Toprak Komisyonu ta 
rafından sağlanacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1562 16 . I I . 1955

1.3063 Salih Özcan.
S()ğütlü - Adnpazfin.

(Arzuhal hulâsası : Tarlasına vâ
ki müdahale ve tecavüzün mene
dil mesi hakkında).

Müstedi : Öteden beri zilyedinde bulunan ve vergisi tarafın
dan ödenen Topalak mevkiindeki tarlasına Mehmet Alper is
mindeki şahıs tarafından haksız olarak müdahale ve tecavüz 
edildiğinden bahis ve şikâyetle uğradığı bu haksız muameleden 
dolayı hukukunun vikayesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis konusu yerin 
vergi kaydı her ne kadar müştekinin babası adına kayıtlı ise de 
bu yere uî̂ un zamandan beri Mehmet Alper’in zilyedi bulundu
ğu tahakkuk ettirildiğinden 2311 sayılı Kanun gereğince teca
vüzün mcnedildiği ve hâdisede bir yolsuzluğun bulunmadığı 
Kocaeli Valiliğinin işarından anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve vâki istek hakkın-
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da encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1563 16 . I I . 1955

14028/18004 Tcvfik Adıyaman.
IJaeıhamza JFah. Ha
fi piri Cad. No. 133. 
Sn mat ya - Istaniml.

(Arzuhal hulâsası : Ttkd  idare
sinden iş vcrihıesinc dair).

Müstedi : Ailesinin sıhhi durumu dolayısiyle Vezirköprü’
den İstanbul’a gelip Samatya kasasına yerleştiğini, mübrez ve
sikaya göre tütün işçisi olduğunu, iş verilmesi hakkında Tekel 
İdaresine vâki müracaatlarından müspet bir netice alamadığını, 
fakir olup hiçbir yerden geliri olmadığını, sefalet ve perişan 
bir halde bulunduğunu beyanla. Tekel İdaresinden her hangi 
bir işin verilmesi hususuna delâlet buyurulmasmı istemektedir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında ; Tekel 
İdaresi iş yerlerine re’sen işçi alınmayıp mezkûr idarenin işçi 
ihtiyacı 4837 sayılı Kanun hükümlerine göre İş ve İşçi Bulma 
Kurumundan temin edilmekte ve bu duruma göre dilekçinin is
teği hakkında Vekâletçe yapılacak bir muamele görülmemekte 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına, dilekçinin bulunduğu bölgede İş ve İşçi Bulma Kunt- 
muna müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1564 16 . I I . 1955

14030/l;J0Gfi l-h.ıin Taşkın.
Knıokli onbaşı. 
Karaeor - Pahı.

( A r z u h a l  h u J â s a s i  :  M ü k â f a t  v e  

r i l m e s i  v e  m ü n a s i i )  b i r  v a z i f c ı j f  

t â y i n  ( d i h n o s i  h a k l ı n d a ) .

Müstedi : Jandarmada 16 seneden fazla hizmet gördükten 
sonra yaş haddi dolayısiylee terhis edildiğinden bahsile hizme
tine mukabil mükâfat verilmesini ve ailesi efradının geçimini 
Bağlıyacak bir vazifeye tâyin edilmesini istemektedir.

Dâhiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1324 doğumlu olan 
dilekçi onbaşımn 1861 sayılı Jandarma Erat Kanununun 19 
ncı maddesi gereğince 14 Temmuz 1951 tarihinde yaş haddinden 
terhisi yapılmış ve mezkûr kanunun 18 nci maddesine göre 
hizmeti 20 seneyi bulmamış olduğundan mükâfat verilme?i 
mümkün olamamış ve mumaileyhin yaşının 28 i geçmiş olmabi 
ve yaş haddi dolayısiyle terhis edilmiş bulunmasiyle tekrar 
jandarmaya alınmasına da kanuni imkân görülememiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili
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olan istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1565 16 . II . 1955

1 40.‘{ 2 / 1 ıjOnS V(\vs('I (' îikn u ık \<*
ar.
D i k il it a ş  S o ın a ko l’ 

So. N ü .  37S.
R(!!}ikla;} - Yıldı/ ,  
Istj'.ııhul.

(Arzuhal fudâsası : (Ucckondn 
evlerinin yıkıhnasnulnn şikâyet).

Müstediler : Emlâki milliyeye ait topraklan imar ve ihya 
ederek üzerine kurmuş olduklan gecekondularının bu kere 
belediyece 3nkılacağının tebliğ edilmiş olması perişaniyetleriııi 
mucip olacağından bahis ve şikâyetle bu evlerinin yıktırılmu- 
masını ve bir an evvel huzur ve sükûna kavuşturulmalannı iste
mektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin başka- 
lannın arsası üzerinde kaçak olarak yaptırmış olduklan ge- 
cekondulann, yıkılmasında 5431 sayılı Kanuna ay kın bir 
cihet görülmemiş ve durumun müştekilere tebliği hususunda 
İstanbul vali ve Belediye Reisliğine yazılmış ve yapılacak başka 
bir işlem de bulunmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına, dilekçilerin 
hedim münasebetiyle kendilerinde bir hak görüyorlarsa mah
kemeye müracaatta muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1566 16 . II . 1955

1403.5/1;:î 07 I Z iy a  Hro l.
(^anuı/.aî>:llı köyüınlc 
( Vylum.

(Arzuhal hulâsası : Hazine ara
zisinden toprak verilmesine dair).

Müstedi : Topraksız çiftçi olduğundan yancılıkla idarei 
maişet etmekte bulunduğundan bahsile nüfuzlu kimselerin 
fuzuli işgalinde bulunan binlerce dönüm Hazine arazisinin şa- 
gilleri elinden alınarak muhtaç çiftçilere tevzi edilmesini iste
mektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Toprak komisyonla
rınca dilekçinin köyüne el konulduğunda belirtilecek Hazine 
topraklan hak sahibi çiftçilere dağıtılacağından o zamana ka
dar Mâliyece kiraya verilmesi mümkün olduğu takdirde gere
ğinin ona göre yapılması ve sonucundan müstediye de bilgi ve
rilmesi hususunun Seyhan Valiliğine yazılmış olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekillik cevabına
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göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1567 16 . I I . 1955

J4036/13072 TTilunct Şcngör.
Bayandii'an köyün
de.
Dicle.

( . \ r z \ ( h ( d  h t ı l â s d s ı  :  I ) <  v l e t l c ş t i r i -  

h ı ı  o D i ı a n h ı r n u n  h a r s ı l ı f f i m v  ( t r h -  

n l n u t s ı  İ k i I : k ı n d a ) .

Müstedi : 4785 sayılı Kanunla devletleştirilen ormanlarının 
ödenmekte bulunan karşılığının pek az ve mağduriyetini mucip 
olduğundan bahsile bu miktarın artırılmasını veya iskân kanuni 
hükümlerine göre iskâna tâbi tutulmasını veya terki tebaa mu
amelesinin yapılmasını istemektedir.

Tanm Vekâletinin cevabi yazısında : Ödenmekte olan dev
letleştirme karşılığının 4785 sayılı Kanunun hükümlerine uy
gun bulunduğu ve bu kanuna ek olarak hazırlanmış olan ka
nun lâyihasının Büyük Millet Meclisi komisyonlarında tetkik 
edilmekte bulunduğu ve keyfiyetin dilekçiye de bildirilmiş bu
lunduğu iskân ve terki tebaa talebinin de vekâletlerini ilgilen
dirmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1568 16 . I I . 1955

14041/13077 İffet Akalın.
Apticelebi Malı. 
(Jaınçak So. No. 22/3 
S a mat ya - İstanbul.

(A rz uhd l  Inılâsdsı : (! (<( l'onıl u 
I rİHİH tdlıliıırsi hdl;l;uidahi L’arıı- 
rnı İrilir (dilinısint  dai r) .

Müstedi : İstanbul - Samatya’da Zeytunibaba Camii arsası
nın bir köşesine birçok para sarf etmiş olduğu gecekondu evinin 
evkaf idaresince mahkemeden alınan kararla tahliyesi cihetine 
gidilmiş olması mağduriyetini mucip olduğundan bahsile o yer
de başka şahıslara ait mahkemeden alınacak kararın infazı gü
nüne kadar aleyhindeki tahliye kararı infazının tehirine delâ
let buyurulmasını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçi ve bâzı şahıslar ta
rafından İstanbul’da Zeytunibaba Camii arsası üzerinde gece
kondular yaptırılmış olmasından dolayı vakıflar idaresince 
aleyhlerinde açılan hedim ve ecrinıisil dâvaları sonunda : Ec- 
rimislin reddine ve gecekonduların yıkılmasına karar verilmiş 
olup ecrimisil dâvasının Temyizen tasdik ve tashih karar tale
binin reddedilmiş ve hedim kararının infazının tehiri hususun
da idari bir işlem yapılmasının mümkün bulunmamış olduğu 
bildirilmektedir.
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Gereği düşünüldü : Başvekâlet cevabına göre kaza merciin
ce incelenip karara bağlanmış olan bir hususla ilgili istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1569 16 . I I . 1955

1404Vi;^OS() lia h a ttin  Balcı.
Ceza evi nuMuuru İ s 
mail ()zj>iinci‘ M<y.- 
(linde.
K usjKh ısı.

(Arzuhal Intlâsiisı : lsl>ân i)<tr(h- 
7>u nfi]jih)utsı İKihkındo)•

Müstedi : Aslen Iskeçe’li olup 1943 senesinde yurda iltica 
ettiğini, iskân yardımı yapılmadığını beyanla emsali mülteci
lere yapılan iskân yardımlarından kendisinin de faydalandırıl
masını istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçinin 1941 yılın
da yurda geldiği Manisa Vilâyetine tertip ve buranın nüfusuna 
kayıt ve tescil edildiği, sonradan iskân yerini terk ederek Me
nemen kazasına gidip yerleştiği ve mumaileyhin iskân yerine 
dönmesi hususunda yapılan tebligata rağmen mahalli mürette- 
bine dönmediği ve bu suretle iskân hakkından feragat etmiş 
olup iskânla bir ilgfisi kalmamış ve iskân bakımından yapılacak 
her hangi bir muamele görülmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1570 16 . I I . 1955

H04r)/!8()81 A b d iin -a lıin ı A »a i‘-
IDrUl.
D D Y .  J.  İşletme S o 

r u m l u  S a y m a n l ı ğ ı  
memurlai'i?i(hııı. 
Flay(laî-])aşa - İ s t a n 
bul.

(A rz u h a l  hulâsası : K ıtarla li  su- 
htn/ ohırak (jc(;.en halnyc. h izm eti
nin htdeınino ek lenm esi hakkında)

Dilekçi : Yedek Subay Okulunda ve kıtada subay olarak 
geçen hizmetinden bakiye kısmının, halen bulunduğu 12 nci 
derecedeki kıdemine eklenmemiş olması mağduriyetini mucip 
olduğundan bahsile bu müddetin de kıdemine eklenmesini ve 
5585 sayılı Kanunun alâkalı maddesinin ne şekilde tefsiri ica- 
bedeceğinin bildirilmesini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : 5585 sayılı Ka
nunun geçici 4 ncü maddesi hükmüne istinaden dilekçinin 13 
ncü derecedeki iki sene üç ay 29 günlük kıdemine Yedek Su
bay Okulunda ve kıtada yedek subay olarak geçen iki sene 
27 günlük hizmetinden sekiz ay bir günü eklenmek suretiyle 
12 nci dereceden 212 lira aylığa terfi ettirilmiş olup bu gibile
rin bakiye hizmetlerinin terfi ettirildikleri derecedeki terfi sü
relerinin hesabında nazan itibara alındığına dair bu kanunda 
her hangi bir sarahat mevcut olnladığmdan mumaileyhin geri
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kalan bir sene dört ay 26 günlük hizmetinin 12 nci derecede
ki hizmetine eklenmesi yoluna gidilememiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1571 16. I I . 1955

14001/18097 Salih Yıldız.
fîeyv(>li()ğlu köyüıı- 
do muhtar.
V()Zf>ad.

( A r z u h a l  h u l â s a m  :  S a  r e  m r r a l a -  

r ı v a  v â k i  h a k s ı z  m U d a h a h  v c  i r -  

ı  a v i ( Z ( l c 7i ş i k â t j L ’ i ) .

Müstedi : Eskiden beri kendilerine aidiyeti vilâyet idare 
heyeti, Devlet Şûrası ve mahkeme kararlarına istinadeden mera 
ve sularına haksız olarak müdahale ve tecavüz ediUii^Inden 
şikâyetle gereken kanuni muamelenin bir an evvel yapılması
nı istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin köyüne 
ait su ve meralara yapılan tecavüzün meni ve topraklarının 
kendilerine teslim edilmiş olduğu cihetle ortada şikâyetlerini 
mucip hâdise kalmadığının müşteki Salih Yıldız ve köy ihti
yar heyeti âzalarmca imzalı 8. X I I . 1955 tarihli mazbata ile 
valiliğe bildirilmiş bulunduğu Yozgad Valiliğinin işarından 
anlaşılmış ve mezkûr mazbatada ilişik olarak sunulmuş oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yapılan müdahale ve tecavüzün mene
dilmiş olduğu vekâletin yukarıya alman cevabından anlaşıl
mış olmasma göre vâki talep hakkında encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Kanur N®. K»nur tarihi

1572 16. I I . 1955

14003/1309:) ^Muharıvm Saraç 
ar.
Kcmalöz Mah. de. 
T ŝak.

(Arzuhal hulâsast : îskân edilme- 
hri hakkında).

Müstediler : 9 ay evvel Bulgaristan’dan Ana Yurda geldik
lerini bugüne kadar iskân edilmediklerini sefalet içinde olduk
larını beyanla bir an evvel iskânlarının yapılmasını istemekte
dirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi j’̂ azısında : Dilekçilerin iskân 
mevsuat; muvacehesindeki durumlarına göre iskân hakkına sa
hip göçpıo:2İerdc:ı oldııldarı takdirde gereğinin yapılarak neti-
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cenin ilgililere tebliği 8 Ağustos 1952 tarihinde Kütahya Vaiih- 
ğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekillilt cevabına göre bu 
hususta encünıenimizce bir işlem yapılmasına malıal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1573 le . I I .1055

14065/13101 Emine Toprak.
Altuııuzadc Kısıklı 
Cad. Xo. 71.
İ^sküdar - Oanılıca.

(Arzuhal hitlâsusı 
iKitması İKtkkı.iKİd).

llastdneıjf

14067/13103 Hüsnü Kutlııay.
Mercimek köyünde. 
Ceyhan.

Müstedi : Müptelâ olduğu hastalığın tedavisi için İstanbul 
Baltalimanı Hastanesine başvurmuş ve iki senedir sıracı geldi
ğine dair bir haber gelmemiş ve hastalığı devam etmekte bulun
muş olduğundan bahsile icabeden tedavisinin yapılması hakkın
da Baltalimanı Hastanesine yatırılmasına tavassut buyurul- 
masını İstemektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Kemik veremi musabı dilekçinin gerekli muayenesinin jrîıptırı- 
larak acele hastaneye yatmasını icabettiren bir hali varsa, Bal- 
talimanı Kemik ve Mafsal Veremi Hastanesine yatu’ilması hu
susu 11. Vin . 1952 tarihinde İstanbul Valiliğine yazılmış oldu- 
^  bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1574 IC . I I . 1055

(Arzuhal hulâsası : Zil yed hulun- 
fhığu arazinin nomınn iescUi hak
kında).

Müstedi : Şam muhacirlerinden olduğunu vaktiyle Ceyhan’
ın Mercimek köyünde merhum Atatürk’ün yüksek müzaheretle
ri neticesi olarak kendisine verilmiş olan toprakların tescili ya
pılmadığından bahsile mezkûr toprakların namına tapulanma- 
sını istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : 1340 yılında iskân 
mevzuatı dairesinde dilekçinin Mercimek köyünde yerleştirile
rek üç parçada (180) dönüm toprak tahsis edilip namına tapu
ca tescil edilmek suretiyle iskânla ilgisi kesildiği ve zilyedinde 
bulundurup kendisine tahsis edildiğini iddia ettiği 25 dönüm 
bahçe ile 800 dönüm arazinin iskânca tahsisine mütedair resmî 
bir ka3̂ t bulunmadığı anlaşıldığından hakkında iskân bakımın
dan yapılacak bir işlem olmadığının kendisine tebliğ ve toprağa 
muhtaç çiftçi olduğu takdirde 4753 sayıh Kanunun hükümleri
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

dairesinde işlem yapılması için Seyhan Valiliğine tebligatta bu
lunulduğu tesbit edilmiş ve keyfiyet 3 . IV . 1952 tarih ve 13036/ 
12141 sayılı yazılarınıza cevaben 15 . IV . 1952 tarihinde Yük
sek Başkanlığınıza arz edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha önce aynı mevzu hak
kında yapmış olduğu müracaat üzerine selef komisyon tarafın
dan incelenip 24 . X I . 1952 tarih ve 5129 sayılı Karara bağlan
mış olduğu anlaşıldığından bu hususta encümenimizce başkaca 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Eacümen kararı ve ne sebepten verildiği

1575 16 . I I . 1955

1 4 0 70 /1 3 1  (H) Isa T a n n k u l u .
I ]̂ski k ö y  k â tib i  ka.\- 
ıııakanılık j)dacısı 
^'alıya B ü y i i U y a v ı ı /  

oliyle.
A k c a k a h ' .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  I H r  ( j ö r e v e  t â -  

l l i n  ( ‘ ( l i l m e s i  h a h k ı n d a ) .

Müstedi : Ortaokul 3 ncü sınıfından aynidığını daktilosu
nun süratli olduğunu Akçakale merkez köy kâtipliğinde bulun
duğu sıra hastalığı dolayısiyle bu vazifeden ayrıldığını halen 
açıkta ve sefalet içinde olduğunu beyanla durumuna uygun bir 
göreve tâyin edilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Dilekçinin maliye 
odacılığına tâyin edilmiş ve 1 . VIII . 1952 tarihinde işe başla
mış olduğu Urfa Valiliğinden alınan 15 , VIII . 1952 tarih ve 
19/1250 sayılı yazıdan anlaşılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine geti
rilmiş olduğundan artık bu hususta encümenimizce muamele tâ
yinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1576 16 . I I . 1955

1 4 0 7 1 / 1 3 1 0 7  KlİK'in A p a k .
D o ı n i ı r i l i k  M a lı .  B a 
har S o . N'o. 10. 
B a v ıı ı d ıi ' .

(Arzuhal hulâsası : Tahipsizlik 
ha ra n u ı n kaUhnl mas ı h al,'kında) .

Müstedi : Hükümetin mânevi şahsiyetini ve kanunları tah
kirden sanık Raif Parmaksız hakkında verilen takipsizlik ka
rarının yerinde olmadığından bahsile mezkûr kararın kaldırıl
masını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hükümetin mânevi 
şahsiyetini tahkir ettiği ihbar ol ĵnan Raif Parmaksız hakkın
da Ödemiş C. Müddeiumumiliğince tanzim edilen somşturma 
evrakının, takibat icrasına izin verilmesi kaydiyle vekâlete 
gönderilmesi üzerine yapılan inceleme sonunda sanık hakkında 
kovuşturma yapılmasına izin verilmiyerek evrakın 6.IX.1951 
gün ve 238 sayılı yazı ile mahalline iade edildiği ve mahallince 
de bu sebeple takipsizlik karan verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alman vekâlet cevabına göre
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bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1577 16 . II . 1955

m . V l . ' n O i )  j l)ra h im  A y ı k .
( îödcno k()yiin(U‘. 
H a t if )  - K o n y a .

( A r z ) i h < ı l  h u l â s a s ı  :  K ö i f  O i s t i t ü  

h f i r a n ı ı n ı  <ı f f c d ' U )tu s i  İ n i l ,  k ı n d a ) .

Müstedi : Oğlu Murat îvriz köy enstitüsünde iki defa sınıf
ta kalmış olduğundan okuldan çıkarılmış ve iki bin lira tazmi
nat istenilmiş bulunduğundan ve kendisinin hiçbir kusuru oL 
madığından bahsile oğ-lunun tekrar bu okula kabuliyle tahsili
nin yapılmasına olamadığı takdirde istenilen tazminatın alın
mamasına emir verilmesini istemektedir.

Milli Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin oğlu 
Murat Ayık’ın köy enstitüsünde iki yıl sınıfta kaldığı için 
4274 sayılı Kanun gereğince okulla ilişiği kesilmiş ve 3803 sa
yılı Kanun mucibince tazminat talebine girişilmiş ve enstitüye 
tekrar alınmasına veya tazminattan muaf tutulmasına imkân 
olmadığı ve müstedinin beyan ettiği 4486 sayılı Kanun Teknik 
Ziraat ve Bahçıvanlık Okuluna ait olup köy enstitüleriyle 
hiçbir alâkası bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına dilekçi iddia
sında ısrar ettiği takdirde kaza merciine müracaatta muhtari
yetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1578 16 . II . 1955

l"^07G/i;]| Melmıot A l i  T u t a r .  
A c a r  k ö y ü n d e ,  
l iı 'v h a n lı  - II at av.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  K n u l i s i n e  a i t  

( / a s p c d i l m i s  o l a n  f a r l a s n ı n ı  l u r i l -  

i ı i i s i i K  d a i r ) .

Müstedi : Toprak Komisyonunca köylerinde yapılan arazi 
dağıtımı sırasında kendisine verilmesi lâzııngelen arazinin isim 
benzerliği dolayısiyle hak sahibi olmıyan Mehmet Ali Döğere 
verildiğinden ve bu kişinin arazi dağıtımından evvel ölmüş ol
duğundan ve bu hususta yaptığı müracaatlarının semeresiz kal
dığından bahis ve şikâyetle bir an evvel kendisine ait Mağsup 
çopinin ve tarlasının teslim edilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : İddia edildiği gibi 
Mehmet Ali Döğere isim benzerliğfi dolayısiyle değil hak sahi
bi olarak ve kanuna uygun bir şekilde toprak verildiği ve bu 
kişinin de dağıtımdan sonra öldüğü anlaşılmış ve dilekçinin de 
hak sahibi çiftçilerden ise bunun da ayrıca topraklandırılması
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Arzuhal Arzuhal sahibiuia
No. adı, soyadı ve adresi

imkânının aranması 6 . V I . 1952 tarihinde Hatay Valiliğine ya
zılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususda encümenimizce tâjâni muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1579 16 . I I . 1955

14078/18114 Mehmet tibay ve ar. 
Sakır köyünde. 
Manvas Balıkesir.

(Arzuhal huhhosr : Toprahsiz kol- 
<hl;}ann(i<u\ sikâyfi).

Müstediler : 1950 )alında Toprak Komisyonunca köylerinde 
yapılan arazi dağıtımı sırasında köyleri ihtiyar heyetinin hilâfi 
hakikat beyanı üzerine işgal altındaki Hâzineye ait yerlerin be
lirtilmediğinden ve kendilerinin topraksız kaldıklarından bahis 
ve şikâyetle bu yerlerin kendilerine dağıtılmasını istemektedir
ler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçilerin köyün
de dağıtıma tâbi yerler, komisyonca 1950 yılında belirtilmiş ve 
dağıtılmış olduğu, iddia edildiği gibi bu köyde dağıtım dışı kal
mış toprak varsa Mâliyece Hazine namına tescillerinin yapılması 
lüzumu 15 . V I . 1952 tarihinde Bahkesir Valiliğine yazılmış ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususda encümenimizce tâjâni muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1580 16 . I I . 1955

14081/13117 Ilamdi Çağatay.
Merkez İlkokulu öğ
retmeni.
.Ma(,*ka.

(Arzuhal hulâsası : Kaybolan kı
dem zammının verilmesi hakkın
da).

Müstedi : Ekim 1951 tarihinde 40 lira maaşı asliye yükseltil
mesi lâzımgelirken bu maaşa ancak Mayıs 1953 te kavuşabil
mesi mağduriyetini mucip olduğundan bahsile iki yıllık zamana 
ait hakkının verilmesini ve kıdeminin Ekim 1951 olarak yapıl
masını ve mağduriyetten vikâye edilmesini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin askerlik 
hizmetini öğretmenlikle alâkası kesilmeden Yedek Subay Oku
lunda üçte bir ve subaylıkta tam olarak maaş almak suretiyle 
yapmış olduğundan 5585 sayılı Kanundan faydalandırılmasına 
imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu-
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No. adı, soyadı ve adresi E’.ıcüuıen kararı ve tıe sebepten verildifi

1408(5/l.'îl'J'i Ali Karasu.
T a ş b u n n ı  k(iyüınl(' 

- K a r s .

ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1581 16 . I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Idiiflrrinc of- 
lakijfi n ıınyla rcnlmesı hal,'kın
da).

Müstedi : İlişik 9 köy ihtiyar heyeti tarafından tanzim edi
len mazbatalarda İğdır kazasının Taşburun bucağına bağlı ova 
köyleri halkından olduklarından yaylaları bulunmadığından 
bahsile hayvancılıklarının ilerlemesi ve sıhhatlerinin vikayesi 
bakımından bilâhara yasaklığı kaldırılan Ağrı mıntakasından 
köylerine otlakiye ve yayla tahsis edilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : 5826 sayılı Kanuna 
tevfikan yasaklığı kaldırılan mezkûr mıntakalarda yeniden 
köyler ihdas edileceğine, buralara evvelce Garb vilâyetlerine 
nakledilmiş olan yasak, boşaltılmış ve serbest bölge halkından 
iskân şartlarını haiz olanların iskânları icabetmekte olup iskân
la bir ilgileri bulunmıyan müstedi ova köylerine mera tahsisi
ne imkân olmadığı ve keyfiyetin dilekçilere tebliğ edilmek üze
re Kars Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1582 16 . I I . 1955

H.307/1 Hiknıel Ozpolat.
Mimar Hayrettin 
Malı. M. Hattat So. 
\o. IS/I.
<i(\likj)aşa - İstan
bul.

(Arzuhal hulâsası : Aleyhine ve
rilen hüküm'le isabet olmadifjtna 
dair).

Müstedi : Kiracısı Ahmet Kaynar’dan gûya aldığı kontra- 
toyu iade etmemek suretiyle inancını kötüye kullandığından 
dolajn aleyhine verilen hapis ve para cezası hükmünde isabet 
olmadığından bahis ve şikâyetle rencide edilen hak ve adale
tin yerine getirilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Kiracısı Ahmet Kay
nar’dan 1950 yılına ait kontratoyu son aylığı aldığına dair 
imza koymak üzere alıp iade etmemek suretiyle emniyeti sui
istimalden dolayı açılan dâva neticesinde dilekçi sanığın 20 
gün hapis ve 83 lira 30 kuruş ağır para cezasiyle mahkûmiye
tine ve cezanın teciline dair İstanbul Asliye Dördüncü Ceza 
Mahkemesince verilen hükmün sanığın temyizi üzerine Temyiz 
Mahkemesince tasdik edilmek suretiyle kesinleştiği ve tashihi 
karar talebinin de Cumhuriyet Başmüddeiumumiliğince red-



AmıhaJ Aj-/ıılıal 5>ahil)ijiiıı
No. adı, soyadı ve adresi

2 6

Encümen kararı ve ııe sebeplen verÜdif’ i

dolunduğu ve şu hale göre kanun yolundan geçen hükümde 
bir isabetsizlik görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza medciinee 
incelenip karara bağlanmış ve Temyiz Mahkemesince tasdik 
edilmiş ve tashihi karar talebinin reddedilmek suretiyle kesin
leşmiş olan bir hususla iiğili istek hakkında encümenimizoe 
bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1583 16 . II . 1955

14341/1335f) Ali Bulul ve ar.
Tınıraş köyünd(‘. 
('um ra.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  : T o p n t h  rr/-?7- 
m c s i  t a U  h i n c  d a i r ) .

Müstediler : 1936 senesinde Bulgaristan’dan yurda gelen 
muhacirlerden olduklarını şimdiye kadar hiçbir iskân ve top
rak yardımı görmediklerini beyanla topraklandınimalarının 
temin buyurulmasını istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçilerin muha
cir olduklarına dair her hangi bir kayda raslanmamış olmakla 
beraber bu sıfatla memlekete gelmiş bulunduklarını tevsik 
edecek ellerinde bir belgeleri de olmadığı anlaşılmış ve bu va
ziyet karşısında haklarında iskân bakımından bir muamele 
yapılmasına kanuni imkân görülmemiş, ancak müstedilerin 
muhtaç yerli çiftçilerden iseler 4753 sa3alı Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanunu gereğince Çumra kazasında toprak tevziatı
na başlandığı sırada toprak isteklerinin gözönünde bulundu
rulması Konya vilâyetine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekillik cevabı
na göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1584 16 . II . 1955

14344/13359 Cafer özbaran.
Çiftçilerden. 
Cihanbeyli - Kulu.

(Arzuhal hulâsası : Ziraat Jîalika
sı Müdür Muavini Suat liaııman'- 
dan şikâyet).

Müstedi : Cihanbeyli Ziraat Bankası Müdür muavini Fuat 
Bayman eski idare zamanından beri yolsuz ve kanunsuz, mev
zuatsın ve eşitsiz işler görmekte olduğundan ve 2 bin dekar ara
ziye ve 50 bin lira değerinde bir değirmene malik olduğu halde 
talebetmiş olduğu traktör plâsmanının verilmediğinden şikâyet
le kazalarının saadet ve selâmeti için mumaileyh müdür mua
vinine demokrat kanunlarının öğretilmesini istemektedir.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
ajansa, plâsmanlan olmadığı bir zamanda müracaat ettiği ve
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

l ‘+'348/1.33f)2 K A z ı ı n  Ç e lik .
K ö p r ü b a ş ı  M a lı .  
H o z a t .

« 3 6 1 / 1 3 3 7 4  A l u n c t  E r ,m i .  
l-'or,/12r,3 i,

Malı.
I^ilecik.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği
_______________________________________________________________________________ _— -------------------------------------------------------------1_________________________

dileğinin ilerde yerine getirilmek üzere not edildiği, fakat bi- 
lâhara pilâsman verilmesini beklemeden peşin para ile traktör 
aldığı bu itibarla ajans müdür ve memurlarının her hangi bir 
kusurları bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1585 16 . I I . 1955

(ArznhuJ hulâsası : Tekrar j)olis 
meslekine almmasina dair).

Müstedi : Polis memuru iken mafevkiyle aralarında vuku 
bulan bir kavga neticesinde mahkemeye verilerek üç aya mah 
kûm edilmiş ve meslekten çıkarılmış. Devlet Şûrasına açmış ol 
duğu dâvasının da süre aşımından reddedilmiş olması mağdu 
riyetini mucip olduğundan bahsile Emniyet Müdürlüğiindeki 
dosyasının celp ve tetkikiyle tekrar polis meslekine alınmasına 
karar verilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Âmirine sözle ve 
bıçak çekmek suretiyle tehdidetmek ve üniforma ile gizlenmi- 
yecek derecede sarhoş görülmek suçlarından dolayı meslekten 
çıkarılan müstedinin çıkarma kararına vâki itirazı üzerine ge
rek Emniyet Genel Müdürlüğü İnzibat Komisyonunca ve gerek 
Devlet Şûrasınca müddet mürurundan dâvasının reddine karar 
verilmiş ve bu durum karşısında mumaileyhin tekrar mesleke 
alınmasına imkân görülememiş olduğıı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenip karara bağlanmış olan istek hakkında encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1586 16 . I I . 1955

(Arzuhal hulâsasf 
ne dair).

İskân talchi-

Müstedi : 1941 yılında Bulgaristan’dan anayurda geldiğini 
iskânı için müteaddit müracaatlarına rağmen bugüne kadar bir 
muamele yapılmadığından bahsile iskânının yapılmasını iste
mektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçinin daha evvel 
bir müracaatı üzerine durumu incelenmiş ve kanuni süre içinde 
iskânı için müracaatta bulunmadığı anlaşılmış ve hakkında ya
pılacak bir muamele olmadığı hususunun da valilik vasıtasiyle 
mumaileyhe tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına
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A r z u l i a l

Xo.
A r z ı ı h î i l  s a h i b i n i n

a d ı ,  s o y a d ı  v c  a d r e s i K u c ü ı ı ı e ı ı  k a r a n  v e  n o  s e b e p t e n  v e r i l d i ğ i

göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1587 16 . I I . 1955

14.384/13.‘^07 S u p h i  Ö zc i' .
DDY. (i.
S a y m a n l ı k  l u e n ı u r ı ı ;
S. X ( i .  :î004(İ. 

Adan;^

(Arzuhal hulâsast : Mer.ıuriyet 
intibakının tashihi hak!:ın(ta).

Müstedi : Mersin Liman İşleri İnhisar Türk Anonim Şirke
tinden Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğüne devren geçtiği
ni 3659 sayılı Kanunda derecesi 11 olup demiryolları bareminde 
iki derece aşağı 13 ncü derecesine 4303 sayılı Kanundaki takyi- 
datla intibak ettirilmiş ve bu hal mağduriyetini mucip bulun
muş olduğundan bahsile 1942 yılından bu tarihe kadar intibakı
nın tashihini ve 10 senelik inhitatının önlenerek mağduriyetten 
vikaye edilmesini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 3659 
sayılı Kanuna tâbi bir müesseseden naklen idareye intisabeden 
memur durumunda olmadığından ve hakkında da 4303 sayılı 
hususi bir kanun mevcut olduğundan istidasında bahsettiği gi
bi 3173 sayıh Kanunun 3 ncü maddesi hükmü ile 2847 sayılı Ka
nunun muvakkat 4 ncü maddesi hükmünün uygulanmasına im
kân görülememiş ve yapılan intibak işleminin de kanuna uygun 
bulunmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine göre vâla 
istek hakkında encümenimizce bir muamele ifasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1588 16 . I I . 1955

14385/13398 H a ş a n  özçift(,*i.
14f) 11 / 1 3 1 9  I st asyon a rkası 

neı So. X o .  24. 
Z o y t i n b ı ı r n n  - 
t a n b n l.

{ A r z u h a l  h u l â s a n ı  :  h i n d e n  r ı k a -  

()0 n l d ı y n u J a n  s i k â t f e i ) .

Müstedi : Gazlıçeşme Foti Dulus ve Şürekâsına ait Dabak- 
hanesinde ve İstanbul Sigorta İdaresinde kayıtlı incilerinden 
olup 10 seneden beri bu müessesede çalışmakta iken mezuniyet 
istihsal ederek memleketine gitmiş avdetinde beş bin lira taz
minat verilmesi lâzımgelirken 25 lira verilmek suretiyle hiçbir 
sebebe müstenit olmaksızın işinden çıkarılmış olması mağduri
yetini mucip bulunmuş ve Çalışma Vekâletine vâki müracaat ve 
talebinin de nazara alınmamış olduğunda,n bahis ve şikâyetle 
hukukunun aranılması için icabeden kararın verilmesini iste
mektedir.

Çahşma Vekâletinin cevabi yazısında : Yerinde yapılan in
celeme neticesinde : Dilekçinin iş yerinden kendi arzusiyle ay
rıldığı anlaşılmış ve keyfiyetin müstediye Bölge Çalışma Mü
dürlüğü vasıtasiyle duyurulmuş olduğu bildirilmektedir.
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Gereği düşünüldd : îsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu 
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1589 16 . n  . 1955

14-387/DUOO Alnnol Vüc('l.
M u lıta r; T h I juI 
yün(](‘.
(Jö\ nük.

(Arzuhal hulâsası : Köy yaylası- 
kn- n(i müdahaU ( ‘lihliğindcn şikâ-

! / < n .

Dilekçi : Akyazı kazasının Haydarlar ve Yeniköy halkı ken
dilerine pişdar olan muhtarlarının tahrik ve teşvikiyle kanun ve 
nizamatı hiçe sayarak ve 700 nüfusun maddi istinadı olan bin
lerce hayvanatiyle birlikte geçimini temin eyliyen ve mülkiyeti 
kendilerine ait bulunan yay al alarma tecavüz edilmekte ve Tah
dit Komisyonunun 150 kişilik bir kuvvetle gelerek yaylayı tak
sime kıyam eylemekte ve bu hal mağduriyetlerini ̂ ucip  bulun
makta olduğundan bahis ve şikâyetle bu müdahalenin menedil- 
mesi ve kanuni haklarının ihlâl edilmemesini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis konusu olan 
yaylaya Akyazı kazasına bağlı civar köyler halkı tarafından te
cavüzde bulunulduğu ve bu tecavüzün önlenmesi mak^adiyle 
5917 sajah Kanuna müsteninden Göynük kaymakamhğınca alı
nan bir kararla vâki müdahalenin menedildiği ve bu suretle di
lekçinin dileğinin yerine getirilmiş bulunduğn, Tahdit Komis
yonunun 150 kişilik bir kuvvetle gelerek menfaat mukabili iş 
yapıldığı iddiasının tamamen yolsuz olduğu ve keyfiyetin köy 
muhtarı dilekçiye tebliğ edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1590 16 . I I . 1955

14702/1370.3 Ilofiye Fil.
O a v n ş lu  k ö y ü n d ' '  
Vakfıkebir.

(Arzuhal hulâsası : i^ehit oğlu ir 
nardini !fa)»hnası hahi, nida)

'Ui

Müstedi : Oğlu Ahmet Kore Muharebesinde şehit olmasın
dan dolayı yardım talebinde bulunmuş olduğu halde, gûya oğ
lunun kıtadan firarla ordugâh civarındaki lâğım tarlasına 
düşmüş olması yardım yapılmasına mâni teşkil etmiş ve bu 
hal mağduriyet ve perişaniyetini mucip bulunmuş olduğundan 
bahsile şehit oğlu için, kimsesiz olan kendisine yardım yapıl
masını istemektedir.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında 
11. IV . 1952 tarihinde müteveffa Ahmet ’in intikal ettirilen
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dosyasındaki resmî kayıtlara göre harb esnasında kıtasından 
firarla ordugâh civarındaki lâğım tarlasına düşmek neticesi 
vefat ettiği ve bu duruma göre müteveffanın ölümünü gerek
tiren hâdisenin, kanun, tüzük ve emir dışında hareket etmiş 
olmaktan mütevellit bulunması ve yasak fiilleri yapmaktan 
doğmuş olması hasebiyle müstedi anasma aylık tahsisi müm
kün olamamış ve keyfiyet yönetim kurulunca 21. I V . 1952 ta
rihinde karara bağlanmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki nihai olarak kaza mer
ciine ait olduğundan bu hususta encümenimizce bir muamele 
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1591 16.11.1955

14704/13705 Mehmet Topuz.
Jlamidiye Mah. Is- 

17605/16390 tasyon (^ad. No. 35. 
Bal)a(‘.ski.

( A r z u h a l  l n ı l â . s a s ı  

h u  s i  h ( i k k ı n d a ) .

! s l , â n  ( d ü -

Müstedi : 1934 yılında Bulgaristan’dan yurda geldiğini, 
Babaeski kazasına yerleştiğini, iskân haklarının verilmesi için 
ilgili makamlara mütaaddit defalar müracaatta bulunmuş ol
masına rağmen gerekli yardımların yapılmadığını beyanla is
kân edilmesini istemektedir. ^

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısmda : 1934 yılında serbest 
göçmen sıfatiyle Babaeski kaza merkezine gelip yerleştiği ve 
sanatı olan berberlikle geçinmekte olduğu anlaşılan dilekçiye, 
kendisi tarafından üzerinde ev inşa edilen 600 metrelik bir 
arsanın borçlanma suretiyle verildiği ve başkaca bir yardım 
yapılmasma imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabma 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1592 16. I I . 1955

14705/13706 lOmiııo Tülmen.
Evkani Malı. No. 3 
Terzihanede Üavnt 
(lüngör yanında. 
Nizip.

(Arzuhal hulâsası : Ölü bahasın
dan ()ağlanıı/ hilûhara kesilen ma
aşının mâlûliyeti haselyiı/le tekrar 
bağlanmasına dair).

Müstedi : Babası yüzbaşı ölü Nurettin’den bağlanmış olan 
maaşının ikmali sin dolayısiyle kesilmiş olması perişan ve mağ- 
ruriyetini mucip bulunmuş olduğundan bahsile bu kesilen ma
aşının mâlûliyetine binaen tekrar bağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında Dilekçinin Ada
na Askerî Hastanesinden almış olduğu raporda ânzanınherne 
kadar 1683 sayılı Kanuna uygun ise de bugünkü mevcut hastalı-
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ğınm maaşının kesildiği 1334 yılında da kendisinde mevcut olma
sı Divanı Muhasebatın 22 Şubat 1947 tarih ve 80/21 sayılı kararı 
icabından bulunmasına binaen mezkûr tarihi taşıyan eski bir 
rapor, reçete veya bir hastane kaydı ibraz edilemediğinden 
Divanı Muhasebat kararı gereğince müstediye maaşının tekrar 
bağlanmasına imkân görülememiş ve mezburenin 3 Ekim 1952 
tarihli dilekçesiyle Devlet Şurasına dâva açmış ise de henüz 
bir karara bağlanmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 6216 sayıh Kanundan kendi
sinin de istifade ettirilmesi talebiyle mahallî mâliyesine müra
caatta muhtariyetine ve bu sebeple istek hakkında encümeni- 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1593 16 . II . 1955

İ470()/1,‘}7()7 lliis (\ v iıı Dcmiı-el 

;u\
Paınuklu Sa ııa\i 
A1 i i ('ss( 's('si M (‘ 1 ıs  ui' a 1 
1̂ 'abrikası boyallaıiı* 
iş ( ; il( 'iiıi( l( 'n .
Malatya.

( A r z u h a l  h ^ ı l â s n s ı  :  I ş c i l e r c  y a -  

j > ı l ( n ı  ( ; e ş i l l i  j i c r d l u ı d t n ı  m a h r u m  

( ‘ ( l i l d i h  i (  r i n c  d a i r ) .

İ47ln/ı.^
Musa A H u ııla ş.
'Î üccai'.
Aı-(I;)haıı.

Müstediler : Ağır şartlar altında çalıştıkları halde bu du
rumdaki işçilere yapılan çeşitli yardımlardan mahrum bırakıl
dıklarından bahis ve şikâyetle diğer fabrikalarda tatbik edilen 
usulün'tatbikini ve mağduriyetlerine meydan bırakılmamasını 
istemektedirler.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin du
rumları tetkik ettirilmiş asıl maksatlarının çalıştıkları sırada 
tutulacakları hastalıkların meslek hastalığı olarak kabul edil
mesini ve kendilerine buna göre yardım yapılmasını istedikleri 
neticesine varılmış ve bu husus için de yetkili makam olan 
Çalışma Vekâletine müracaat etmeleri icabetmekte olduğu bil 
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1594 16 . II . 1955

1 r z u h a !  h  u l â s a s ı  

l > ( t (  h a k J n n d a ) .

Müstedi : Ardahan Asliye Ticaret Mahkemesinden verilip 
Temyizen tasdik olan ilâmla Millî Müdafaa Vekâletine izafeten 
3 ncü Süvari Alayı Komutanlığından 1 149 lira 23 kuruş alacak
lı bulunduğu icraya vâki müracaatından bugüne kadar hiçbir 
şekil ve surette bu parasına ait ödenek verilmediğinden bahsile 
iki senedir sürüncemede kalan bu alacağına ait gerekli ödeme
nin yaptırılmasını istemektedir.
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Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Adliye Vekâ
letinden alman yazı üzerine ikinci defa olarak dilekçi adına 
1 149 lira 23 kuruşluk ödenek 23 . IX . 1942 tarih ve 425415 sa
yılı tediye emriyle ödeneğin 3 ncü Süvari Alay Komutanlığı 
emrine ve saymanlığı adına gönderilmiş olduğu ve bu ödeneğin 
5 . XI . 1952 tarihli telgrafla birlik adına emvale geldiği mezkûr 
komutanlığın işarından anlaşıldığı ve alacaklının henüz müra
caat etmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin alacağı baklandaki ödeneğin 
gönderilmiş olduğu yukarıya alınan vekâlet cevabından anlaşıl
mış olmasına göre bu hususta encümenimizce bir muamele ifa
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1595 16 . I I . 1955

14718/13714 Haydar Beken.
.1 (gıklar köyünde. 
Kırıkkale'.

(Arzuhal hufâsdsı : Ahtcağınnı 
inkâr ('dildiğinden şikâyet).

Müstedi : Mudanya’nın Vezir Çiftliğinde aylığı 35 liradan
10 ay 18 gün çalıştığını ve beş lira da ödünç vermek suretiyle 
ceman 376 lira alacağını çiftlik sahibi Ali Ruhi Eker inkâr et
miş ve açmış olduğu dâvanın da reddedilmesi üzerine Temyiz et
miş ve şimdiye kadar da bir netice alamanuş olduğundan bahis 
ve şikâyetle bu hakkının alınması için evraklarının Adalet Ve
kâletinde tetkik edilerek gereken muamelenin yapılmasını iste
mektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin açtığı ala
cak dâvasının yargılanması sırasında dâvacı ve tanıklarının be
yanları mahkemece hükme yeter derecede görülmemiş ve teklif 
edilen yemini de dâvâlı kabul ve eda, etmiş olduğundan dâvanın 
reddedildiği ve müstedinin temyizi üzerine hükmün temyizen 
de tasdik edilmek suretiyle kesinleşmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağ
lanmış ve Temyiz Mahkemesince tasdik edilmek suretiyle kesin
leşmiş olan istek hakkında encümenimizce bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1596 16 . I I . 1955

1 4 7 1 4 / 1 3 7 1 5  TTalil îb r a h i n ı  ( İ ü n -  
1 o O f U / 140o3 «îöreıı.

K ı lı n ç a r s l a n  M a lı .  
M a m a m  S o . N o .  1 de. 
l îü s n ii  O l e a y l a r  »'liy- 
le.
A n t a l y a .

(Arzulud hulâsa.'n : K<ırdeşinden 
(i'jn hir lıanr olarak iskân rdil- 
)H( si)t( dair).

Müstedi : Bulgaristan göçmenlerinden olduğunu ve evlene
ceğini beyanla kardeşi Salih İbrahim’den ayn bir hane olarak 
iskân edilmesini istemelrtedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçinin evvelce
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Antalya ilinde kardeşinin reisliği altında iskân edildiği bilâha- 
ra Manisa vilâyetine naklolunduğu ve bu vilâyet çevresinde bu 
göçmene toprak verilmesi imkânı olmadığı anlaşılması üzerine 
kendisine sadece bir ev verilmek suretiyle Akhisar kazasında 
iskân edilmeye razı olmadığı takdirde arazisi müsait başka bir 
vilâyete nakli cihetine gidileceği 14 . VIII . 1952 tarihinde Ma
nisa Valiliğine yazılmış olduğu ve müstedinin henüz evlenme
miş olduğuna nazaran 2510 sayılı tskân Kanununun 16 ncı 
maddesinin Ç fıkrası gereğince ayrı olarak iskân edilmesine im
kân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1597 16 . I I . 1955

Hulki Kren. 
Halafan kö̂ ’-ünde. 
Tekman.

(Arzuhal hvlâaast : ./(uıdarmd hu- 
mandamnâau re Avukat Heşai 
liudak'fan şikâyet).

Müstedi : Kazaları merkezinde öteden beri avukatlık eden 
Reşat Budak’ın yaptığı fenalıklar yüzünden huzursuzluğa uğra
dığından, intikam almak maksadiyle akrabalarını sulh yargıcına 
ve jandarma lîarakol kumandanına birtakım bahanelerle dön
dürdüğünden ve jandarma komutanının hakaretine mâruz kal
dığından bahis ve şikâyetle bu huzursuzluğun bir an evvel 
önlenmesini ve tahkikat icraamı istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: Erzurum C. Müddeiu
mumiliği tarafından yapılan tahkikat evrakı incelenmiş ve neti
cede müştekinin iddia ettiği şahısların jandarma kumandanı 
Fehmi Kırıcı ve avukat Reşat Budak taraflarından döğüldüğü 
ve hakarete uğradığı sabit olamamış ve esasen müşteki ile avu
kat arasında husumet bulunduğu ve jandarma başçavuşu Yaşar 
ile iki onbaşı hakkında dâva açıldığı ve şikâyetçiye de bu yolda 
tebliğat yapıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki şikâyetten dolayı haiz olduğu 
yetkiye binaen lâzımgelen tahkikatı yapmış olan vekâletin yu
karıya alınan cevabına göre bu bapta encümenimizce tâyini 
muayeneye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1598 16 . I I . 1955
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1 4 7 1 7 Masan (h -flil.
'Te rz i I I  lisey i M Se 
\ i t)f; ( ' l i A 'h ' .

K(»fu'('ne - r;ıvk;u '< ı.

471.'^/i:!71‘  ̂ Ş i i k i ’ii 'I'iirivy ı!n ı;t/ '.
T a l l i s u  k ö \ i i n d e .  

K a i ' a d e i - e  - [ » i /e.

(Arzuhal hulâsanı : Maaş 
arazi verilmesi hakkında).

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

veya

Müstedi : Yavuz gemisinde askerlik vazifesini yaparken has
talanarak sakat kalmış olduğundan bahsile emekli maaşının 
bağlannıasmı ve efradı ailesinin medarı maişeti için nakdî 
yardım yapılmasını ve çocuklarının parasız içtimai müesseselere 
alınmasını veya arazi verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
maluliyetinden dolayı maaş bağlanıp bağlanamıyacağı halanda 
kanunlarımızın aradığı vesaik ve raporların ikmaline çalışıl
makta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; istekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1599 16. n . 1955

(ArzuhaJ hulâsası 
hakkında).

t s verilmesi

Müstedi : Rize Sanat Enstitüsü üçüncü sınıftan ayrıldığın
dan, fakir olup g^çim zorluğu çekmekte olduğundan bahsile 
yurdun her hangi bir yerinde olursa olsun bir vazife verilmesi
ni istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : îş ve işçi Bulma 
Kurumu Umum Müdürlüğü Teşkilâtı vasıtasiyle müstediye iş 
teminine çalışılmış ve Trabzon’da temin edilen 3 - 4 lira yev
miyeli marangoz yardımcılığı işi için yapılan tebligata muma
ileyhin cevap vermediğinden hakkında başka muamele yapıl
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

1600 16 . I I . 1955

I 4 7 1 ! V I ' Î 7 ‘J 0  O s m a n  A lt ın la ş.
1'^ai‘a ş  k ö y ü n d e .  

l !H\ ı -a l )< ) i ı ı .

(Arzuhal hulâsası : Tapulu ara
zisinin fazlasının elinden alındı
ğından şikâyef hakkında).

Müstedi : Tapulu arazisinin tapudaki miktarından fazlası
nın Toprak Komisyonunca dağıtıldığından ve kendisine de baş
ka yerden arazi verilmek istenildiğinden bahis ve şikâyetle 
kanunsuz olarak yapılan bu muamelenin önüne geçilmesine 
delâlet buyurulmasını istemeketedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Şikâyet konusumın 
incelendirilmesi 8 . X . 1948 ve 4 . IV . 1950 gün ve 24 7̂8 sa-
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No. adı, soyadı ve adresi
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Incürnen karan ve ne sebepten verildiği

yılı yazılarla ve 5618 sayılı Kanunun ek ikinci maddesinin göz 
önünde bulundurulması ve bir yanlışlığa ve hak ziyama meydan 
verilmemesi suretiyle gereken işlemin yapılması ve neticeden 
dilekçiye de bilgi verilmesi hususu 21 . VIII . 1952 tarihinde Te- 
kirdağı Valiliğine yazılmış olduğa bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi,

Karar No. Karar tarihi

I G O l 16 . I I . 1955

1 72 0 /1 ,3 7 2 1  S{\vit (Jağlaı- ve ai'.
K ( 'thiy o  k ö y ü ıu K '.  
V n / ı h a n  - .M ahıtva.

( A r z ı ı İ K i l  I n ı l â s d s ı  : T n ı ı r a l , '  r < r i ( -  

ı ih s ı  h ( i l , l . u t ( { < ı ) .

Müstediler : Zengin toprak sahiplerinin yeni tevziattan is
tifade ettikleri halde kendilerinin topraklandırılmadıklarındaü 
ve toprağa muhtaç olduklarından bahis ve şikâyetle toprağa 
kavuşturulmalarını ve çiftlik sahiplerinin köleliklerinden kur- 
tanlmalannı istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Şikâyet ve istek ko
nusunun incelettirilerek gereğinin kanun ve tüzük hükümleri 
dairesinde yapılması ve sonucundan merkeze ve dilekçilere Jp 
cevaben bilgi verilmesi hususu 11 .• VIII . 1952 tarihinde Ma
latya valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1602 16 . II . 1952

•4721/13722 flüsmon Vava.ş.
D D Y .  V o z iH H İa n  

S;ıkiıı  ('liyli'
Adanfi.

(Arz uha l  hulâsası  
ıi}<si Idhhiliı <l(i>r).

lsl,-(hı c d il-

Müstedi : Bulgaristan muhacirlerinden olup 1950 senesinde 
Anavatana geldiğini müracaatına binaen bugüne kadar iskân 
edilmediğini, sefalet içerisinde bulunduğunu beyanla bir an 
evvel iskân edilmesine emir verilmjesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazsında : Dilekçinin iskân hak
kına sahip Bulgaristan göçmenlerinden olduğu anlaşıldığı tak
dirde emsalleri ile birlikte bir an evvel iskânının sağlanması 
ve neticesinin müstediye duyurulması 9 Ekim 1952 tarihinde 
Seyhan valiliğine tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; İstekle ilgili valilik cevabına göre bu
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1603 16 . II . 1955

14726/13727 Ali Moded.
Selâmsız Cad. No. !»4 
Üsküdar - Istaııbııl.

(Arzuhal hulâsası 
hakkında).

K v n  r ilnusi

Müstedi : Mısır’dan iltica suretiyle yurda geldiğini ve yar
dıma muhtaç bir durumda bulunduğunu beyanla bir ev tahsis 
edilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçinin 1949 yılın
da serbest göçmen olarak Kahire’den yurda gelmiş bulunması 
hasebiyle iskân yardımlarından faydalandırılamamış olduğu ve 
yağlı boyacılıkla geçimini sağladığı anlaşılan mumaileyhin iskân 
mevzuatı muvacehesinde dileğinin yerine getirilmesine imkân 
görülememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar Verildi.

Karar No. Karar tarihi

1604 16 . I I . 1955

14727/13728 İbrahim Köçeri.
Selâmsız Cad. No. !)4 
Üsküdar - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası 
hakkında).

Ev verilmesi

Müstedi : Yurda gelen Avrupa kamp mültecilerinden oldu
ğunu şimdiye liadar hiçbir yardım görmediğini beyanla Rami 
veya Zeytinburnu’nda yapılan evlerden birisinin kendisine ve
rilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçiye 400 lira ser
maye ve 386 lira da iaşe ve ibate yardımı yapıldığı esas mesle
kinin işçilik olup halen Rekor Emprime ve Boya Fabrikasında 
yevmiye ile çalıştığı, Rami ve Zeytinburnu’nda yaptırılan evle
rin yeni gelen ve açıkta bulunan göçmenlere dağıtılmış bulun
duğu cihetle dileğinin yerine getirilmesine imkân görülemediği 
ilerde gerek yer ve gerekse tahsisat bakımından imkân husu
lünde müstedinin ve emsalinin ev ihtiyaçlarının da karşılanma
sına çalışılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1605 16 . I I . 1955
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Arzuhfti
No.

Arsuh&l lahibinİB
adı, soyadı ve adresi

İ472.S/1372!) Melııuot; İslâm liay- 
f*aıı.
Dıramarı (Jad. K('<;('- 
d  So. No. 1. 
Rdirnokapı - Istjın- 
hul.

Bncamen kararı re ae lebepten yerildiği

(Arzuhal hulâsası 
halikında).

Ev verilmesi

Müstedi : Suriye’den kaçak olarak yurda geldiğini, serbest 
göçmen olarak İstanbul’da ikamet ettiğini ve hiçbir yardım 
görmediğini beyanla; Rami veya Zeytinbumundaki göçmen 
evlerinden birisinin kendisine verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçinin serbest 
iskân şekli ile Türk tabiiyetine kabul edildiği 26 . X . 1950 ta
rihinde iskânı için müracaatta bulunduğunu iddia etmiş ise de 
dosyasında tabiiyete ahnması yolunda verdiği dilekçe 28.VIII .
1950 tarihli dilekçeden başka müracaatı olmadığı gibi bu mü
racaatının da iki senelik müddetinin mürurundan sonra yapıl
dığı anlaşılmış ve kanunen muayyen süre içinde iskân dileğinde 
bulunmıyan müstedi hakkında iskân bakımından bir muamele 
yapılmasına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1606 16 . II . 1965

14729/13730 Garip Mahınutoğhı.
U/Ainçarşı No. 3U)/.‘} 
Süleynıaniyo - fstaıı- 
bııl.

(Arzuhal hulâsası : Göçmen evle
rinden bir ev verilmesi haklctnda).

Müstedi : 1948 senesinde yurda gelen Avrupa kamp mülte
cilerinden olduğu şimdiye kadar hiçbir yardım da görmediğini 
beyanla; Rami ve Zeytinbumunda yaptırılan göçmen evlerin
den birisinin kendisine tahsis edilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçiye 207 lira 
iaşe ve ibate yardımı yapıldığı Rami ve Ze3rtinbumunda yaptı
rılan göçmen evleri yeni gelen ve açıkta bulunan göçmen ve 
mültecilere tevzi edilmiş bulunduğu bu itibarla bu evlerden 
birisinin mumaileyhe verilmesine imkân olmadığı ancak ileride 
gerek yer gerekse tahsisat bakımından imkân husulünde müs
tedi ve emsalinia ev ihtiyaçlannm da karşılanmasına çalışıla
cağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimijzce bir muamele tâ3rinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1607 16 . n  . 1965
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(A rzuhal hulâsası 
m (Sİ hakkında).

Bir ('}' veril-

Müstedi : Avrupa kamp mültecilerinden olduğunu ve şim
diye kadar hiçbir yardım görmediğini müşkül bir durumda bu
lunduğunu beyanla Rami veya Zeytinbumu’nda yaptırılan ev
lerden kendisine bir ev tahsis edilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçiye 157 buçuk 
lira iaşe ve ibate ve 350 lira da döner sermaye yardımı yapıldığı 
ve terzilik yapmak suretiyle de geçimini temin etmekte bulun
duğu, bir ev verilmesi baklandaki dileğinin is’afı^a imkân gö
rülmediği, gerek yer ve gerekse tahsisat bakımından ileride im
kân husulünde müstedi ve emsalinin ev ihtiyaçlarının da karşı
lanmasına çalışılacağı bildirilmektedir.

Geroği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1608 16 . I I . 1955

147.'^! l ' ! 7 : 5 l ’ A l i  İ l ) r i i h i i n .

S c I T ı I I I  .1/, ( X ( i .  ! l ! 

( L s k i i ' l ; ! ! '  - İ s l . - m h ı ı l .

( A r z u h a l  h ı d â s a s ı  :  ( i ö v m e n  t v U -  

r i ) i d ( ' U  h i r i s i t ı i ı ı  r ( ' r U ) i K ‘ s i ı ı c  d a i r ) .

Müstedi : 1948 tarihinde Napoli’den yurda geldiğini, şimdi
ye kadar yardım görmediğini ve müşkül bir durumda bulundu
ğunu beyanla Rami ve Zeytinburnu’nda yapılan göçmen evlerin
den birisinin kendisine verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçiye 723 lira ia
şe ve ibate, 400 lira da sermaye yardımı yapıldığı ve esas sa
natının seyyar satıcı olup halen Topane Boyahanesinde çalış
tığı, Rami ve Zeytinburnu’nda yaptırılan evler yurda kütle ha
linde yeni gelen Bulgaristan muhacirlerine tevzi edilmiş bulun
duğu ve bu itibarla müstedinin dileğinin tervicine imkân bu
lunmadığı, ileride gerek yer ve gerekse tahsisat bakımından 
imkân husulünde dilekçi ve emsalinin ev ihtiyaçlarının da kar
şılanmasına çalışılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Devlet Vekilliği
nin cevabi yazısına göre bu hususta encümenimizce bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1609 16 . I I . 1955

I 4 7 : U  '1:î7:1' ' ) S ; ı l i h  M vvn l v(> ai ' .

( ) s ı ı u n ı l  I k ö y ü i H İ c n .  

Safa.\- - T ( ' k i i ' ( la ^ - .

(Arzuhal hulâsası : iskân hakla
rından fafidalandırıhnaları hak- 
kında).

Müstediler : Bulgaristan göçmenlerinden olup 1951 tarihin
de Anayurda geldiklerini Saray kazasına kaydolunduklannı
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümcu kuran ve ne sebe])teıı verildiği

iskân haklarından faydalanmadıklarmı beyanla iskân hakları
nın verilmesini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedilerin toprak 
ve iskân müdüriiiğiine verdikleri aynı meal ve tarihteki diîelc- 
çeleri üzerine g’erekli işlemin yapılması ve sonunun dilekçilere 
de duyurulması 10 . IX . Iü52 tarihinde Tekirdağ Valiliğine 
yazılmış ve gereğinin çabuklaştırılması da hu defa tebliğ edil
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1610 16 . II . 1955

•4 73 5 /18 73 ()  Veysol K a r a ı ı i .  
'^On8/ir,S2!) v(‘ aı-.

I s k i l i( ‘ .Mah. (Ic.
ırsn s.

/A  n u l ı n l  I n ı l â s t n  

h  i'i  I

İsl,(hı

Müstediler : Bulgaristan göçmenlerinden olup Tarsus ka
zasına göç ettiklerini, hayat pahalılığından çok müşkülât çek
mekte olduklarını, bugüne kadar iskân edilmediklerini beyan
la bir an evvel topraklandırılmalarını istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçilerin iskân 
mevzuatı muvacehesindeki durumlarına göre iskân hakkına 
sahip göçmenlerden oldukları anlaşıldığı takdirde emsalleriyle 
birlikte bir an evvel iskânlarının sağlanması ve neticenin alâ
kalılara duyurulması 9 Ekim 1952 tarihinde îçel Valiliğine 
tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

K a r a r  N o .  K i U ' a r  t a r i h i

1611 16.11.1955

137o7 Alnnot vc ai'.
Î «‘ş1a ınal('ilfir ('a<l.
X o .  r)().
T(*k i ı-'l

( . 1 I Z U İ K I İ  h  lt/âs(/.'< 
l( 11  h o l : ! , ' I ı i ' h ı ).

İ s L t h ı  ( i l  ı h ı n

Dilekçiler : Bulgaristan göçmenlerinden olup üç sene evve
lisi ana yurda kabul edildiklerini, vâki müracaatlarına bina
en bugüne kadar iskân edilmediklerini beyanla bir an evvel 
iskân edilmelerini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçilerin, iskân 
hakkına sahip göçmenlerden olduğu anlaşıldığı takdirde iskân
larına mütaallik muamelenin çabuklaştırılması ve bir an evvel 
müstahsil duruma geçirilmelerinin temini hususu 9 Ekim 1952 
tarihinde Tekirdağ Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Ktıcümen karan re ne sebepten yerildiği

hususta encümenimi zce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1612 16.11.1965

14740/18741 Ihsan Kangal.
Tersakan köyÜDdc* 
Kangal.

(Arzuhal hulâsası : II ayvanları- 
Hin cehren kaçırılmasından ve za
bıta kuvvetlerinin mümanaahndan 
şikâyet).

Müstedi : Tapu senedi ile zilyedinde bulunan ihtilaflı ara
zinin mahallinde kendisine vazifeli memur tarafından teslimi 
sırasında 600 e yakın koyun ve sığırının Kocakurt köylüleri 
tarafından cebren kaçırıldığından ve zabıta kuvvetinin buna 
mümanaat edilememesinden bahis ve şikâyetle mahallen tahki
katı lâzımenin icra buyurulmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mahallinde yapılan 
tahkikat sonunda • Dilekçi ile Kocakurt Tersakan köyleri ara
sındaki bir arazi ve mera ihtilâfının men’i müdahalesi ve tesli
mi sırasında müstedinin getirmiş olduğu bir sürü koyunun köy
lülerin tarlalarının çiğnetilmesi yüzünden halkın heyecana ge
lerek sürünün köylerine götürdükleri ve ertesi günü merkez
den gönderilen bir müfreze vasıtasiyle koyunlann geri alına
rak sahibine teslim edildiği ve jandarmaya muhalefette bulu
nanların yakalanarak adalete tevdi edilmiş ve görevlerinde, ih
malleri müfettiş raporiyle tahakkuk eden kaymakam ve jan
darma komutanı haklarında kanuni takibat ifasına girişilmiş ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki şikâyetten dolayı lâzımgelen tah
kikatı yapmış olan vekâletin yukarıya alınan cevabına göre bu 
bapta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1613 16 . I I . 1955

14744/1874;') Siilc^ ınan Beeorir.
Kaı-ahaeılı kilyinuh* 
Dinar - Afyon.

(Arzuhal hulâsası : İskân hakkı
nın verilmesi hakkında).

Müstedi : Bulgaristan göçmenlerinden olup sanatkâr olma
sı ileriye sürülerek iskân haklarından mahrum edilmek istenil
diğinden bahsile bu haktan mahrum ve mağdur edilmemesini 
istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçinin iskân hak
kına sahip çiftçi göçmenlerden olduğu anlaşıldığı takdirde em
salleri ile birlikte bir an evvel iskânının sağlanması hususu 9 
. X . 1952 tarihinde Afyon Valiliğine yazılmış olduğu bildiril
mektedir.
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Arzuhiâl Arzukal sahibinin
No. adı, MTadı re adresi Eooüıaeu karan ve ne sebepte» rerildiii

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususda encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1614 16 11.1955

U74o/18746 Ahmet Keseı*.
öteyüz köyü 11(1 (' 
Filvos.

(Arzuhal hulâsası : Dâvası hak
kında gösterilen mü§kilâttan şikâ
yet).

Müstedi : 40 kuruş saat ücretle 15 gün Filyos Tuğla Fab
rikasında çalıştığı halde 4 saatlik hakkının ödenmediğinden do- 
la}a açmış olduğu dâvasının Zonguldak İş Mahkemesince redde
dildiğinden vâki temyizi üzerine evrakının mahkemeye havale 
edilmediğinden bahis ve şikâyetle aşikâr olan hakkının meyda
na çıkanimasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyet konusu dâva
nın Zongnıldak Iş Mahkemesince reddedilmek suretiyle karara 
bağlanmış ve dâvacının temyizi üzerine dosyasının Temyiz Mah
kemesi Ticaret Dairesine gönderilmiş olduğu ve yapılan muame
lelerde bir yolsuzluk bulunmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağ
lanmış ve Temyiz Mahkemesine gönderilmiş olduğu anlaşılan 
bir hususla ilgili istek hakkında encümenimizce bir muamele 
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1615 16 . I I . 1955

■>4747/13748 Ali Sankaya.
1775 So. No. 40. 
Karsıvaka - îzmir.

(Arzuhal hulâsası : îskân yoliiflr 
(i)t(t ve bahasına verilen ev ve ara
zi hakkının meydana cıkardmasına 
dair).

Müstedi : Menemen’de bir evle 60 dönüm arazi verilmek 
suretiyle iskân edildiklerini, bilâhara babasının vefatı hasebiy
le mezkûr toprak üzerindeki haklarını arayamadıklannı beyan
la kayıtlarının tetkikiyle haklarının meydana çıkanimasını is
temektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Bir ev verilmek sure
tiyle iskânla alâkası kesilmiş olan dilekçi bu ailenin yurda ge
lişleri tarihine nazaran çoktan yerli halk meyanına girmiş ve 
dilekçesinde iddia edildiği veçhile namına tahsis edilmiş her han
gi bir arazi kaydı ve dosyası olmadığı ve iskân bakımından 
yapılacak bir muamelenin bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Devlet Vekilliği-



Alcuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

nin cevabına göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

—  42 —

Encümen kararı ve ne, sebepten verildiği

1616 16 . I I . 1955

14748/13749 İsmail Sever ve ar.
Muhacirlerden.
Silivri.

(Arzuhal hulâsası : İskân yoiiylf 
(tükkân yapmak iahsisatımn ve
rilin esi h (tkkmda).

Müstediler : Bulgaristan göçmenlerinden olup Silivri’ye is
kân edildiklerini iskân yoliyle ev ve dükkân arsası verilmiş ve 
evlerinin parası verilerek yaptırılmış ise de dükkânlarını yap- 
tıramamış ve fena bir duruma düşmüş olduklarından bahsile 
dükkânlarını yapabilecek kadar bir sermayenin verilmesini iste
mektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Silivri kazasına ev
leri yapılmak suretiyle iskân edilmiş olan dilekçilere tahsis edi
len arsalar üzerinde birer de dükkân yaptırılması için lüzumlu 
tahsisatın İstanbul Valiliği emrine verilmiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekillik cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan artık bu hususta encümenimizce tâyini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1617 16 . I I . 1955

14752/13753 Mehmet Tayoğlu.
(iaziler Tad. .\o. «5. 
İzmir.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  İ s t i m l â k  e d i 

l e n  a r s a n ı n  i a d e  e d i l m e s i  h a k l ı n 

d a ) .

Müstedi : İzmir’in Hatuniye mahallesindeki 62 parselde ka
yıtlı bulunan arsayı bamüzayede almış ve bina yaptırmak üze
re belediyeden müsaade istihsal etmiş ve icabeden malzemeyi 
de ihzar etmiş olduğu halde gûya bu arsanın Agora hafriyatı
na dâhil bir yer olduğundan istimlâki cihetine gidilmiş ve is
timlâk bedelini de almış ise de 10 senedir aynı yerde hiçbir 
kazı yapılmaması sebebiyle kanunen bu yerin kendisine iadesi 
lâzımgelmekte olduğundan bahsile ortada hiçbir faydası olma
dan muattal kalan bu yerin parası alınarak kendisine verilme
sini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : İzmir Valiliğinden 
alınan cevabi yazıda; dilekçinin iddia ettiği arsanın istimlâk 
işinin kanun ve formalitelere uygun olarak yürürlükte bulu
nan Asan Atika Nizamnamesinin 8 ve 2290 sayılı Belediye ıve 
Yollar Kanununun 4 ncü maddesi gereğince yapıldığı anlaşıl
mış ve bu durum ile Agora’ya bitişik olup halen özel kişilerin 
elinde bulunan evlerin, ödenek müsaade ettiği nispette, zamanla



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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İOiK'üriH'n i<araı - ı  \ c  n c  s e b e p l e n  v e r i l d i ğ i

A y ş e  D enıirel.  
K a b a iî ü ll ü k  X o .  10. 
A n k a r a .

satmalınması cihetine gidileceğinin müstediye duyurulmuş ol
duğu bildirilmektedir.

aereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine göre vâki 
istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olma- 
dığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1618 16 . I I . 1955

( A r z v h a l  h u l â s a s ı  :  / I a k s ı z  ı j e r c  

m i i d a h a h  ( ( i i h H f j h u l e n  ş i k ( h / ( t  

h a k k ı n d a ) .

Müstedi : Ulus İlkokulu altındaki Kabagüllük mevkiinde 
kendisine gösterilen bir yerde başını sokacak bir baraka yap
tığından ve bu defa komşusu Mustafa Arpacı tarafından hak
sız yere müdahale edildiğinden ve karakolda döğüldüğünden 
ve mütaaddit müracaatlarınşn nazara alınmadığından bahis ve 
şikâyetle bu haksızlığın önüne geçilmesini ve gereğinin yapıl
masına emir buyurulmasmı istemektedir.

Dahiiye Vekâletinin cevabi yazısında ; Yaptırılan tahkikat 
neticesinde tecavüz edildiği iddia edilen yerin Mustafa Arpa
cı’ya ait buhmup Temyiz Mahkemesi Birinci Hukuk Dairesi
nin 10 . 1 .1950 gün ve 91/579 sayılı kararına müsteniden yık- 
tırıldığı ve müştekinin bahis konusu yerle hiçbir ilgisi bulun
madığı ve müştekinin akıl hastalığından muztarip bulunduğu 
ve istidasındaki iddialarının da tamamen asılsız olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1619 16 . I I . 1955

1 4 7 5 8 / lî-JTr)}) T e v f i k  'l 'u ra n . 
1 ^ 4 5 0 / 1 7 1 7 4  İhsaniyc' M a lı . 

4 1 4  X(». : î-J. 
K o n v a .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  A ş ı  n  S r r u t ) i  

So. M i K İ v r ü n d e n  ş i k â y e t ) .

Müstedi : Konya Aşı Serum Enstitüsü Müdürü Cevat Grediz 
hademeleri hem daimi kadroda hem de yevmiyeci kadrosunda 
gösterdiğini, Devletin arabası ile gece yanlarında merama gi
dip araba hayvanını hasta ettiğini, resmî dairede efradı aile
siyle otel gibi on beş gün oturduğu, dairenin gazlannı evine 
taşıttırdığı, daire marangoz ve hademelerine ucuz fiyatla 
yaptırdığı camekânlara yüksek fiyat gösterdiği bir kuyu için 
50 lira masraf gösterdiği, îıhır ve tavşanlık yaptırmak gibi 
haksızlıklar ve sahtekârlıklarda bulunmuş olduğunu vekâlete 
bildirilmiş ise de nazara alınmadığından ve işine nihayet veril
miş olduğundan, perişan ve mağdur bir duruma düşmüş bu-



Arzttiıal ArzuİMÜİ sakibûûa
No. adı, soyadı v© adresi

14706/13767 Mümin Ozon.
Faraş köyıindı 
lTavvn})olu.
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lunduğımdan bahsile tahkikat açılmasını kendisi ve arkadaşla
rına bu hususta sual sorulmasını ve evvelki vazifesinin veril
mesini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Konya valiliğinden 
ahnan yazıda ve yapılan tahkikat neticesinde : Müstedi tara
fından vâki isnatların bir kısmının suç teşkil etmiyeceği ve 
tekerrür etmemesi için lüzumlu tebligatın yapıldığı, bir kısım 
isnatların ise gayrivarit olduğu görülmüş ve müessese içeri
sinde çalışmakta olan bir müstahdemin işini ve gücünü bıraka
rak âmiri bulunan müessese müdürünün her harekâtını fena 
bir görüşle kritik etmesi ve tezvir atta bulunması müessesenin 
mesai ahengiyle ve ahlâk kaideleriyle kabili telif olamyacağiii- 
dan bu müstahdemin vazifesine son verilmesi hususu müessese 
müdürlüğüne tavsiye edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki ihbar ve şikâyetten dolayı haiz 
olduğu yetkiye binaen lâzımgelen tahkikatı yapmış olan vekâ
letin yukarıya alınan cevabına göre bu hususta encümenimizce 
bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar t̂ u’ihi

Bnoüuıeıı kararı ve ne sebepten verildiği

1620 16 . II . 1955

(Arzuhal hulâsası 
nusi haklımda).

A r a z i  r r r i l -

Müstedi : Evli ve babasnın yanında oturmakta olup ko
misyona verdiği arazi talebnamesinde yanlışlıkla babasına ait 
araziyi de kendi arazi vatlığına dâhil etmiş bulunmasından 
dolayı kendisine arazi verilmediğinden bahis ve şikâyetle em
sali misillû toprak istihkakına dâhil edilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinini cevabi yazısında : Dilekçinin dilek ve 
durumunun incelettirilerek kanunen gereken işlemin yapılması 
ve neticeden mumaileyhe bilgi verilmesi hususu 27 . VIII . 1952 
tarihinde Tekirdağ valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedâ’.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1621 16 . II . 1955

U767/18768 Zeliha Ürck.
Faraş köyün<l( 
Tfavraholu.

(Arzuhal hulâsası 
})\esi hahhmda).

Arazi veril-

Müstedi : Beş çocuklu dul ve az topraklı olduğu halde ko
misyonca kendisine arazi verilmediğinden bahis ve şikâyetle 
nüfusuna ve emsaline göre arazi verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçinin şikâyet ko
nusu incelettirilerek kanunen gereken işlemin yapılması ve ne-
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No.
Arzuhal sahibinİB

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

ticeden mumaileyhaya bilgi verilmesi hususu 27 . IX . 1952 ta
rihinde Tekirdağ Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili Vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1622 16 . I I . 1955

147(;î ) / 18770 Recep Mercan.
Kara.s kö}'iiıı< l('. 
I favrabolu.

(Arzuhal hulâsası 
mesi hakkında).

Arazi veril-

Müstedi : Toprak Komisyonunca köylerinde yapılan arazi 
dağıtımında babası ile birlikte oturması dolayısiyle kendisine
15 dönüm arazi verildiğinden bahis ve şikâyetle noksan kalan 
39 dekar toprak tevziinin yapılmasına delâlet buyurulmasını 
istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçinin şikâyet 
konusunun incelettirilerek kanuni durumu hakkında mumailey
he bilgi verilmesi hususu 21 . VIII . 1952 tarihinde Tekirdağ 
Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1623 16 . I I . 1965

H 771/18772 Y u su f Y ılm a z.
Aletlrese jMah. d(' 
Kn-sehir.

(Arzuhal hulâsası : Maluliyet ma
aşının bağlanması hakkında).

Müstedi : 1314 doğumlu olup barapor Garp cephesinde askerî 
mâlûl olduğunu, fakir olması yüzünden bugüne kadar hakkını 
arayamadığını bir sürü çoluk çocuk sahibi bulunduğunu beyan
la, mâlûliyet maaşının bağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Askerlik şu
besiyle yapılan muhaberede dilekçinin 30 sene evvel her iki 
ayağının donduğunu beyan etmiş ise de hangi kıtada iken bu 
halin vukubulduğu, kıta subaylarının isimleri ve rütbelerini 
bilmediğini gerek raporlarının incelenmesinde ve gerekse evrak 
arasındaki ifadesinde bu mâlûliyeti askere gitmeden önce de 
mevcut olduğu anlaşılmakla 325 sayılı Tekaüt Kanunu gereğin
ce maaş bağlanmasına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1624 16. I I . 1955
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

1477fi/1:5777 Tayy;)i- O^nı/.
( ;0r atciyesi ıncmıır- 
hıi’HKİaıı.
SİA-{)S.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsas) : Yomcn iş üc- 
rctinİH kadrosuz re rihnedmiev 
isfirrfadı cihrtivi (jûNbnfsi hal- 
l,ni(la).

Müstedi : Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğüne bağlı çe
lik kömür ve madende memur bulunduğu sırada 4620 sajalı Ka
nunun 6 ncı maddesine istinaden verilen bir üst derece yorucu 
iş ücretinin kadrosuz verilmiş olmasından istirdadı cihetine gi
dilmiş olması mağduriyetini mucip olduğundan bahsile kanunen 
bu paranın istirdadı icabedip, etmiyeceği hakkında bir karar 
verilmesini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : 1610 sayılı tefsir 
Kararına istinaden 1 . VIII . 1947 tarihine kadar olan tatbik 
devresinde üst derece kadrosuna müstenit olmaksızın yapılmış 
gayrikanuni tediyeler varsa bunlann usulen istirdadı için teş
kilâta emir verilmiş olduğu ve müstediden istirdat edilen bu pa
ranın da mezkûr tefsir kararına müstenit bulunmuş olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1625 16 . I I . 1955

14780/137^1 İbrahim Bayar.
Maliye lahsihian. 
Fothivc.

(Arzuhal hulâsası : Îskâ77 edihne- 
sine dair).

Müstedi ; Balkan Harbinin ilânını mütaakıp Selanik’ten 
yurda geldiğini, karısının da 12 . VI . 1945 tarihinde Rodos’dan 
hicret ettiğini ve şimdiye kadar iskân edilmedikleri ve muhtacı 
muavenet bir durumda olduklarını beyanla iskân edilmelerini 
istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedi ile eşinin ka
nuni süre içinde iskân talebinde bulunmamış olmaları sebebiyle 
iskân haklarını kendiliklerinden kaybettikleri anlaşılmış oldu
ğundan iskân edilmelerine kanuni imkân görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Devlet Vekilliği
nin cevabına göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1626 16 . I I . 1955
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A r z ı ı l ı a l

N o .

Af/uhal Scihibiııin
adı. soyadı ve adresi

I 4 7 8 ‘J/US7S.S l l a y d a ı -

(. 'a)>ai‘ köy ı i ı ıd ( ' .  

S aİ Ki no / i i ,

l'iJK'ünıcıı kanın ve ne sebepten verildiği

(ArzuhdI hulâsası : Oglunn öldii- 
n nlerin jfalialaınuadtf/ındav şikâ- 
i)(f hakkında}.

Müstedi : 16 yaşındaki oğlu İbrahim’i pusuya düşürerek ta
ammüden öldüren Ahmet, Hüseyin, Haydar, Muzaffer ve Ziya- 
eddin haklarındaki takip talebine bakılmadığından ve bu sanık
lar yakalanamadığından jandarmaca yapılan tahkikatın bita
raf olarak yapılmadığından bahsile suçlular haklarında şiddetli 
takibat icrasiyle yakalanmalarını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Maznun Ahmet, Hüse
yin ve Haydar Gürkan haklarında âmme dâvası açılmış olup 
sorgu hâkimliğinde ilk tahkikatın devam etmekte olduğu anla
şılmış ve her ne kadar diğer maznun Ziyaeddin ile Muzaffer’in 
yaşları sebebiyle haklarında âmme dâvası açılmamış ise de adlî 
tıp meclisinden tahlil raporu geldikten sonra bü iki maznun 
hakkında Türk Ceza Kanununun 65 ve meriyet kanununun 16 
ncı maddeleri gereğince muamele ifası lüzumu mahallî C. Müd
deiumumiliğine yazılmış olduğu ve işin yakın bir alâka ile ta- 
kibedildiği ve yapılan muamelelerde usul ve kanuna uymıyan 
bir cihetin bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal ile tahkikatı de
vam etmekte bulunmuş olan bir hususla ilgili istek hakkında 
encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1627 16 . I I . 1965

I f a c c r  T o s n n c ı  

l'\)to”-ra IVı 
l']rol (‘livl(> 
I\aracaİM'\-.

(Arzuhal hulâsası : Oğlunun yur- 
l l a s a ı ı  <lo getirilmesine dair).

Müstedi : 1929 doğumlu oğlu Basri Ekol, Kütahya Jandaı - 
ma Okulunda hizmeti askeriyesini ifa ederken arkadaşlarının 
teşvik ve iğfaline kapılarak Bulgaristan’a gitmiş olduğundan 
bahsile oğlunun yurda getirilmesi için gereken teşebbüs ve mu 
amelenin yapılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin oğlu 
Basri’nin 1949 yılında Kütahya Jandarma Okulunda askerli
ğini yaptığı sırada firar edip Bulgaristan’a kaçtığı ve orada da 
yurdumuz aleyhine propaganda yaptığı ve komünist olarak 
tanındığı öğrenijmiş olduğundan mumaileyh hakkında yapılacak 
bir muamelenin görülemediği bildirhnektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1628 16 . II . 1955
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14788/13789 Mamo Çelik ve aı-. 
15105/14104 Abbasiyo köyünd(‘.

Pa/areik - Maıvıs.

Ar/uhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : ArazüervH’ 
yapdan haksız müdahale ve tecd- 
v'ûzden şikâyet).

Müstediler : Pazarcıklı Mahmut Nedim ile şeriki Bekir ta
rafından arazilerini 400 - 500 kişilik müsellâh bir kuvvetle ceb 
ren zaptetmekte olduklarından ve bu hal açlık ve sefalet V2 
hayvanlarının mahvını mucip olacağından bahis ve şikâyetle 
hâdisenin mahallinde tahkik edilmesini ve bu facianın deva
mına mâni olunmasını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında ' Taraflar arasındald 
anlaşmazlığın mahkemeye intikal etmesi üzerine Mahmut Ne 
dim ve ortakları lehine ihtiyati tedbir kararının verildiği ve 
köylülerin musirren tecavüze devam etmeleri üzerine kayma- 
kamlkça tecavüzlerinin menedildiği müştekilerin 300 - 400 si- 
lâhh ile arazilerinin cebren zaptedildiği yolundaki şikâyetle
ri hakkında idari ve adlî makamlara hiçbir müracaatları vu- 
kubulmamış ve bu iddialarının tamamen yersiz ve mesnetsiz 
bulunmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre mahkemeye inti
kal etmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1629 16 . II . 1965

14789/1.37î)0 İsmail Koeabalkaıı.
Zeytinli köyiinfh'. 
Adana.

(Arzuhal hulâsası : B ulgaristan - 
(la (jeçcn hizmetinin 
tâbi hizmeti e râ en sayılması hak
kında).

Müstedi : Bulgaristan’daki komünizm zulmünden kurtula
rak ana yurda geldiğini ve Bulgaristan Türklerini tenvir eden 
bir öğretmen olduğunu beyanla Bulgaristan’da öğretmenlikte 
geçen hizmetlerinin borçlandırılmak suretiyle fiilî emekliliğimi® 
sayılmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanunu *̂ 
geçici 65 nci maddesinde yurt dışı memleketlerde Türk okull^' 
nnda öğretmenlik yapmış olanlann bu hizmetlerinin borçlana 
bilir, hizmetler meyanında olduğuna dair bir hüküm bulunmadı
ğı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgi*
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Kncüıııon İcai'un ne sebepten verildiği

li olan istek hakkında encümenimizce bir muamele ifasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1630 16 . I I . 1955

14794/18795 Bekir Boybas ve ar.
Ağabeyli köyü koyıı- 
kuyu yaylasında.
( Ühnnbevli.

(Arzuhal hulâsası : Mahhemv re
isinden şikâyet).

Müstediler : Oğlu Ahmet Boybaşın öldürülmesi suçunda alâ
kası bulunan İzzet Kahveci’nin Konya Ağır Ceza mahkemesin
ce beraet ettirildiğinden ve Ağır Ceza Reisinin vekiline ve ken
disine hakarette bulunduğundan bahis ve şikâyetle hâdisenin 
bir müfettiş tarafından takip olunarak kaatil İzzet’in pençei ka
nuna tevdiiyle cezalandırılmasını ve tehlikede olan hayatlarının 
tahtı temine alınmasını, silâhların istirdadını ve hakarette bu
lunan hakkında kanuni işlemin yapılmasını istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Konya Ağır Ceza 
Mahkemesi Reisinin şikâyetçilere veya vekillerine hakaret etti
ği hakkında birgünâ delil bulunmadığı gibi, kız kardeşinin ka
çırılması dolayısiyle Ahmet Boybaşa muğber olan Cafer Kah
vecinin Ahmet Boybaşı öldürdüğü yapılan tahkikattan anla
şılmakla mumaileyhin 12 sene 6 ay ağır hapse mahkûm edildi
ği, İzzet Kahvecinin beraet ettirildiği ve hükmün Mahkeme! 
Temyizce tasdik olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenip karara bağlanmış ve Temyiz Mahkemesince tasdik 
edilmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında encümenimizcc tâ- 
jrini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1631 16 . I I . 1965

14797/13798 Kazım Şevkay.
Halkapınar Viiıı 
Mensucat Fabrikası 
Alasur Dairesi nuıki- 
ııe taniireisi.
İzin il'.

(Arzuhal hulâsası : Vagon fabri
kasına kayıt ve kahuiü hakkında), 

Hüs. 102
Müstedi : DD. Yollan Eskişehir Cer Atelyesinde çalışmak

ta iken almış olduğu para ile geçinemediğinden ayrılmış ve el- 
yevm yün mensucat fabrikası makine tamirciliğinde bulunup 
tesviyecilik sanatını ilerletmiş olduğundan bahsile imtihanının 
icrasiyle İzmir’de yapılan Adapazarı Vagon Fabrikasına kayıt 
ve kabul edilmesini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Tasarruf mülâha* 
zasiyle Devlet Demiryolları İdaresine yeniden personel alınma
dığı ve dilekçinin de halen mensucat fabrikasında çalıştığına
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göre mumaileyh hakkında yapılacak bir muamele olmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1632 16 . I I . 1955

H(‘is M. M. Katip
Konya F îufîöl Klâzığ Afyon K. i' d̂iı-ıu* liîdirnc

. 1. F. Affdoffhı X. Araş S. Tol(r S. Knrnlfun (\ Köprülü II. Mdkft'iifJoÇfhi

M a rd lıı S iiı-d
T. ScnocdI,- li. Fjv<iih\ S. Ihdük

(Arzuhal sayısı ; 118)

T. B. M. M. Matbaası



Devre : X T. B. M. M. îçtima : 1

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

^  Sayı: 19

27, IV , 1955 Çarşamba

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
Xo. adı. sovadı ve adresi

1G62/IGÜ()
2075/2070
2474/2468
:n 4 i/:]i :j4

Al('hni(“t Sağlam. 
Ceza ('viııde hüküm
lü.
lOı-zincaıı.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Hakkında; 
Trabzon Ağır Ceza Mahkemesince 
verilen ve Temyizen de tasdik 
cdilmİ!  ̂ bulunan 6 . II  . 1953 gün 
ve 14/171 sayılı kararın isabetsiz
liğinden şikâyet).

Müstedi : Mütekabilen birbirlerini (Tabanca ile ateş edip) 
yaralamaktan maznun olarak Trabzon Ağır Ceza Mahkeme
since haklarında yapılan muhakeme neticesinde kendisi hak
kında müttehaz ve Temyiz Birinci Ceza Dairesince de tasdik 
olunmuş bulunan 12 sene hapse mahkûmiyetine mütedair 6.II.
1953 gün ve 14/171 sayılı kararın isabetsiz bulunduğunu, zira :

1. Hâdise sanık ve mağduru Fevzi Sağlam’m yakınlarının 
alman ifadelerindeki samimiyetsizliğin telif olunmadığı;

2. Yapılan muhakemenin gıyabında cereyan edip, müda
faa haklarının zıyaa uğratıldığmı ve hâdise sebep ve âmili olan 
Necdet adındaki kişinin durumu üzerinde lâyık olduğu şekil
de durulmadığı;

3. Âmme şahidi olarak dinlenen Ahmet Ergin’in ilk defa 
verdiği samimî ifade ile, bilâhara tesir altında verdiği hilâfı 
hakikat ifadelerin keza telif olunmadığı;

4. Fevzi’nin akrabaları tarafından ağır surette dövüldü
ğü halde bu cihetin doktor raporunda meskût bırakılması;

5. Hâdise yerinde jandarma tarafmdan yapılan kifayetsiz 
keşiften başka bir keşif yapılmamış olduğu;

6. Vücudundaki yara tabanca kurşunu ile olduğu halde 
mağdurun eski bir çifteyi teslim etmiş bulunması cihetleri üze
rinde durulmadığını ve Temyizen de bu hususlar incelenmek- 
sizin karar tasdik olunmakla; mağdur olduğundan şikâyet ede
rek; dosyaların celp ve tetkik buyurulmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 21. V . 1950 tarihinde 
yekdiğerini yaralamaktan maznun; müstedi ile Fevzi Sağlam 
m Vakfıkebir Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaları 
sonunda 7 ay 23 gün hapse mahkûm edildikleri, hükmün cum
huriyet müddeiumumiliğince temyizi üzerine 4 ncü ceza daire
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

since bozularak iade edilmesi üzerine vazifesizlik kararı ile 
Trabzon Ağır Ceza Mahkemesine intikal eden dâva neticesin
de; Fevzi Sağlam’ın beraetine, müstedinin Fevzi Sağlam’ı öl
dürmeye tam derecede teşebbüs ettiği sabit olduğundan Türk 
Ceza Kanununun 448, 62, 32 ve 33 ncü maddeleri gereğince
12 sene ağır hapse mahkûmiyetine karar verilip hükmün Tem
yiz Birinci Ceza Dairesinin 15. IX . 1954 tarihli ilâmı ile tas
dik olunmak suretiyle katileştiği, tashih ve iadei muhakeme ta
leplerinin de reddedildiği ve yapılan muamelelerde usul ve 
kanuna uymıyan bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi muvacehesinde vâki talep hakkında encümenimizce 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1633 16.11.1955

1690/1688 Mehmet Fuat Tanrı- 
1487/1485 sever.

19778/18436 Taksim Sakızağacı 
Cad. No. 99 General 
Sami Ap. Daire 5. 
Beyoğlu - Tstanl)iıl.

(Arzuhal hulâsası : MâlıiUıjct ny- 
hğı bağlanması hakkmda).

Müstedi : Harekât ordusu emrinde; nesajâh hizmetinde 
çakşırken isyankâr bir grupun tüfek darbeleriyle vukubulan 
tecavüzlerinden mâruz kaldığı marazı kalbii uzviden dolayı 
silki askeriden ihraç edildiği gibi, tahsil görmekte olduğu 
Mektebi Bahriye idadi kısmından da maluliyeti . sebebiyle çı
karılmış bulunduğunu ve Deniz Hastanesinden almış olduğu 
raporda, keza ihraç tezkeresinde; ihraca sebep olarak; madrubu 
uzvii kalp gösterildiğini belirterek; mezkûr tarihte mer’i olan 
1325 tarihli kanuna göre Mektebi Bahriyeye duhulden sonra 
zikrolunan marazdan dolayı çıkarılanların mâlûliyeti mutlak 
olarak kabul edilmiş bulunduğuna ve ayni sınıftan hastalığı 
sebebiyle çıkarılan Hüsrev adındaki mektep arkadaşının da 
vazife mâlûliyeti dolayısiyle elân ayhk almakta bulunduğuna 
göre; kendisi için müktesep bir hak teşkil eden vazife ve harb 
mâlûllüğü hakkının tanınmasını bu mümkün görülemediği 
takdirde Kuvai Milliye emrindeki mesbuk hizmetlerine muka
bil bir aylık tahsisini ve istiklâl Madalyası ile taltifine müte
dair olup, bilcümle muamelesi tekemmül etmiş bulunan ve 
Millî Müdafaa Vekâletinin 31 . III . 1932 gün ve 4658 sayılı 
yazısı ile Dahilij^e Vekâletine gönderilen karann infazı esba
bının istikmal buyurulmasım istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 1325 tarihli 
Kanunun birinci maddesinin; Mektebi Bahriyeye duhulünden 
sonra marazı uzvii Italpten ihraç edilenlerin mâlûliyetlerinin 
tanınmasını âmir bulunduğuna işaret olunduktan sonra muma
ileyhin Mektebi Bahriyeye duhul etmeden idadinin son sınıfın
dan aynı emrazdan ihraç edilmiş bulunması itibariyle mezkûr 
kanundan faydalanamıyacağı gibi, Millî Mücadeleye sivil ola
rak iştirak ettiğinden dolayı İstiklâl Madalyası ile taltifi hak-



Arzuhal
X c .

Arzuhal sahibinin
îulı. soyadı ve adi'osi ııcümen kararı ve ne sebepten verildiği

kında yapmış olduğu 24 Haziran 1954 tarihli müracaati üzerine; 
mumaileyhin kerek İstiklâl Madalyası tevziatına ait kuyudattı 
ve gerekse bu meyanda Eminönü Askerlik Şubesince inha edi
lenler defterinde yapılan incelemede kaydına rastlanamamış 
olduğu için 977 sayılı Kanun müvacehesinde isteğinin yerine 
getirilmesine kîinuni mkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi gerek vazife ve harb malûllü
ğü ve gerekse istiklâl Madalyası hakkındaki talepleri ile; 1325 
tarihli mülga Askerî Tekaüt ve İstifa ve 66 sayılı istiklâl 
Madalyasına dair kanunlarla tanınan haklarının muhtel kılın
dığını beyan ve iddia etmekte ise, bu mevzularda idare ile ara
larında tehaddüseden ihtilâf dolayısiyle bunu tetldke vazifeli 
kaza merciine müracaat etmiş olması icabetmekte bulunduğnna, 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması da yeni bir kanun 
teklifi mevzuu ile ilgili olup encümenimizin vazifesi dışında 
olmasına göre; vâki talepler hakkında bu bakımlardan tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1634 16 . II . 1955

l la l it  Kı-ficuckoiı.
Aisk(‘i-î Lis('si 

.Mat«*nıntik Oğrctınc- 
ni.
(_'oiıc><‘lkö y ii - Is la n- 
Inıl.

( A r z u h a l  i n i l  a s a  s ı

liıil,ki)i<hı).

.\(i.sıı> tashihi

Müstedi : 1933 senesinde Askeri liseden mezun olup, 1934 
5ahnda Asteğmen nasb edilerek Almanya’ya mühendislik tah 
siline gönderildiğini ve 4 sömestre muvaffakiyetle Berlin Yük
sek Mühendis Mektebine devam etmiş ise de; sıhhi sebepten 
dolayı yurda çağırıldığından 1938 yılında avdet ettiğini ve 
yurtta ikmali tahsil ile 1946 senesinde Fen Fakültesi (Mate
matik - Astronomi) şubesini bitirerek; 1935 senesi Harb Okulu 
mezunu olan sınıf arkadaşlarının haiz olduğu rütbe ile askerî 
okullardan birine tâjrinini talebetmesi üzerine ancak bir sene 
sonra; Temmuz 1947 tarihinde 7 nci sınıf askerî öğretmen 
olarak Konya Askerî Orta Okuluna tâyin kıbndığını beyanla, 
mühendis sınıfında bulunan arkadaşları gibi mezun olduğu 
30 Haziran 1946 tarihi itibari ile ve iki sene sonra 30 Haziran
1948 tarihinde 6 ncı sınıfa yükseltilmesi icabettiği halde; bu
nun yapılmadığından ve bu mevzuda Askerî Temyiz Mahke
mesine açmış olduğu idari dâvanın da mevzuyla hiçbir münase
beti olmıyan diğer istekleri nazan itibara alınmak suretiyle mü
ruru müddetten reddolunduğundan şikâyet ederek, emsalleri 
Binbaşı ve Yarbay oldukları halde kendisinin sebepsiz yere 12 
sene geri kalmış ve henüz Üsteğmen riitbesinde bulunmasının 
mağduriyetini tebarüz ettirmeye kâfi geleceğinden, uğradığı 
haksızlığın telâfi olunmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Filhakika 
1933 senesinde Askeri liseyi bitirerek Almanya’ya mühendis
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lik'tahsiline gönderilip sıhhi mazeretinden dolayı ikmali tahsil 
edemeden 1938 yılında yurda dönen müstedinin durumunun 
tesbiti için yaptırılan sıhhi muayenesinde verilen 25 Nisan 
1938 gün ve 101 sayılı rapor (ârızası muamele memuru ödevini 
yapmasına engel derecede değildir) şeklinde tasdik edilmiş 
bulunduğundan ve bu durumu kendisinin Askeri öğretmen ye
tişmek üzere devam etmek istediği Fen Fakültesine devamına 
mâni görülmediğinden, Asteğmen maaşını İstanbul Levazım 
Yollama Müdürlüğü Muamele memuru kadrosundan almak 
üzere, 8 Kasım 1938 tarihinde bu kadroya tâyin ve mezkûr 
Fakülteye kaydedilmiş bulunduğu (1939 - 1940 ders yılı Hazi
ran ve Eylül dönemlerinde bir dersten kalıp) 1942 tarihinde 
tanınan imtihan hakkına istinaden 3 ncü sınıfa kabul olunup 
Haziran 1946 tarihinde mezkûr Fakülteden mezun olduğu, 
Asteğmen olarak Fakülteyi bitirmiş olması itibariyle; muma
ileyhin Üniversiteleri talebe olarak bitirenlere ait bulunan 
3438 sayılı Kanundan istifade ettirilmesi mümkün bulunmadığı 
gibi, durumu normal olarak tahsilini yapan mühendislerle de 
bir olmadığından ve mektebini de yedek subay olarak bitirmiş 
bulunduğu için; 1455 sayıh Kanunun 5 nci maddesine uyula
rak memuriyetinin, 7 nci sınıftan başlatıldığı ve bu mevzuda 
açtığı idari dâvanın da Askerî Temyiz Mahkemesinin 7 Kasım 
1949 gün ve 949/480/1015 sayılı kararı ile reddedilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan talep hakkında; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 
ncü maddesi muvacehesinde encümenimizce yapılacak bir mu
amele olmadığına karar verildi,

Karar No. Karar tarihi

1635 16 . II . 1955

/ 1 ‘J 7 5 8  V u n u s  t^lküsalaıı.
M enıh 'ket flaslane- 

sinde.
K o n v a .

( A r z u h a l  I n d â . ^ a s ı  :  T e k a i i l  n ı a a s ı -  

I I n t  U K h s i  r e  i s k â n  h a k k ı n n ı  l a ı ı t v -  

ı i n i s ı  h a k l ı n d a } .

Müstedi : 1942 de Batum’dan iltica eylediğini Ilgın kazasına 
iskân edildiğini Sarayköy - Altınova Çiftliğinde makinist ola
rak çalışmakta iken bir kaza neticesinde sağ tarafına felç isa
bet ettiğini ve elinde raporu bulunduğunu beyanla tekaüt ma
aşının verilmesini ve iskân haklanın tanınmasını istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında ; Müstedinin Rus mül
tecilerinden olup tek nüfuslu olarak yurda geldiği, görülen lü
zum üzerine Ilgın kazasına gönderildiği Altınova Üretme Çift
liğinde Elektrik Santralinde çalışırken 1948 senesinde cere
yana çarpılarak meflûç bir vaziyete düştüğü uzu tedavilerden 
bir fayda elde edilemediği iskân şekli serbest olan bu şahsa 
kazadan sonra emeklilik değil, iskân tahsisatından 1 . II . 1952
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tarihine kadar her ay bir miktar iaşe ve ibate tahsisatından 
nakdî yardımlarda bulunulduğu ve fakat ilânihaye yardım ya
pılmasına mevzuatın müsait bulunmaması hasebiyle 1951 sene
sinden sonra tahsisat verilemediği ve mumaileyhin verem has
talığından dolayı da Heybeliada Sanatoryumuna da gönderil
diği esas meslekinin makinist olması ve tek nüfuslu bulunması 
münasebetiyle evvelce iskân dileğinde de bulunmadığı anlaşıl
mış ve bu vaziyet karşısında yerleştirilmesiyle, tekaüt maaşı 
bağlanması yolundaki talebi hakkında vekâletçe yapılacak bir 
işlem görülemediği bildirilmektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında da : Altınova Devlet 
Üretme Çiftliği bilûmum kuyudat evrakının, teker, teker in
celenmesinde müstediye ait her hangi bir kayıt ve vesaika ras- 
lanmadığı ve mumaileyhten alınan bilgiye göre yeniden kayıt
lar kontrol edilmiş ise de isteğini belirten kayda tesadüf edile
mediği Çiftlik Müdürlüğünden alınan yazılarla tebarüz ettiril
miş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin talebinden dolayı ait oldu
ğu kaza merciine müracaat etmesi lâzımgeleceğine göre encü- 
menimizce bu hususta tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1636 16 . I I . 1955

Ta lis in  I)(‘in ira lj). 
K f i l r  Mah. V'ali ko
nağı k i i i ’ş ıs ı X(). '2.
( ürt'snn.

( A r z u h a l  I m l â s ı t s ı  :  O r d u d a  < ı t -  

( ( I I  s u b a y h l :  » l i i d d t  f i n i n  n n e k l i -  

l i k  f i i l î  h i z ) ) \ (  t i - ı \ (  s d i f i l n u ı s ı  h a ! , -  

k ı n d a ) .

Müstedi : Birinci Cihan ve İstiklâl Harblerinde 13 . VII . 
1330 tarihinden 25 . -\ . 1340 tarihine kadar orduda subay ola
rak geçen müddetinin emeklilik fiilî hizmetine katılmadığın
dan ve bu hususta Devlet Şûrasına açmış olduğu dâvasının ve 
tashih karar talebinin reddedilmiş olduğundan bah.sile Millî Sa
vunmadan alnıır, olduğu belgeye göre orduda geçen on sene kü
sur ay hizmetinin mülkiye hizmetlerine eklenerek ona göre tas- 
hihan emekli muamelesinin yapılmasını istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin cevabi yazısında : 
M’ llî Savunma Vekâleti ile yapılan muhabere neticesinde dilek
çi tarafından ibraz edilen bahis mevzuu belgenin bâzı zevatın 
şahadetine istinaden verilmiş olduğu ve bu hizmetlerinin gö
nüllü ve rütbesiz olarak geçmiş olduğu ve esas itibariyle subay 
olmadığı ve bu sebepten dolayı tutulmuş bir dosyası da bulun
madığı anlaşıldığından müstedinin iddia ettiği askerî hizmetle
rinin tekaütlük müddetine katılamamış olduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup bu mer- 
cice de incelenerek karara bağlanmış olduğu dilekçinin istidası
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münderecatından anlaşılmış olmasına mebni vâki istek hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1637 16 . I I . 1955

13883/12928 Şevket Tezea)i.
İstasyon No. 70. 
Sonıjı.

(Arzuhal hulâsası : Memuriyet 
iniîhaknını hatah olduğu hakkın
da).

Müstedi : 1 . VI . 1936 tarihinden itibaren yürülüğe giren 
2847 sajnlı Kanuna göre yapılan memuriyet intibakının hatalı 
olduğunu beyanla mağduriyetine meydan verilmiyerek hakkı
nın teslimini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin iddia
sı incelenerek intibakının tashihi yolunda teşekkül etmiş olan 
komisyonca karar verilmiş ancak, Maliye Vekâletinin, yapılan 
bu tashihlerin kanuni bakımdan mesnetsiz bulunduğu yolun
daki işarı üzerine tashihten sonra iktisabettiği derece ücret
leri ödenememiş ve keyfiyet müstedinin müracaatı üzerine mah
kemeye intikal etmiş bulunduğu ve dolayısiyle verilecek kazai 
karara uyulacağı tabiî bulunmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kısmen vekâletçe halledilmiş ve kısmen 
de kaza merciine intikal etmiş olan bir hususla ilgili istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1638 16 . I I . 1955

I38f)r)/I2 î»38 M uza ffe r Rrişm en.
Kemer merkezinde' 
Kon ıis(‘v muavini.

(Arzuhal hulâsası : Dâvasıvıv lâ- 
Hi; cdilniisindf u şikâiffl halkın
da).

Müstedi : İzmir Avukatlarından İbrahim Ethem Bostancıoğ- 
lu tarafından aleyhine haksız olarak açılan ve İzmir Beşinci As
liye Hukuk Yargıcı Mustafa Mekin tarafından görülmekte olan 
alacak dâvasının 3, 5 sene gibi bir müddettenberi haksız ve 
usulsüz müdafaalarla süründürülmek suretiyle mağduriyetine 
gidilmiş olduğundan şikâyetle bir adliye müfettişi tarafından 
işin tahkik buyurulmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Avukatlık ücretinden 
dilekçi aleyhine İzmir Asliye Hukuk Yargıçlığına 696 lirahk 
alacak dâvası ikame edilmiş olup yargılamanın tarzı cereyanına 
göre yapılan işlemlerde her hangi bir usulsüzlük ve kanunsuz
luk bulunmadığı anlaşılmış olduğundan vekâletçe idareten ya
pılacak bir husus bulunmadığı ve işlerini usr.lü dairasinde tald-
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bstmesi lii '̂îuımnun müstediye tebliği için İzmir C. Savcılığına 
yazılmış oldu: ,u bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümtnimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1639 16 . I I . 1955

i :{ İH );V 1 2 ÎM G  I’V r i h a  A k m a n .
]\la(,*ka I^alas 4. K a p ı  
(laii‘0 (i.
.Mc';f*ka - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Bahası mer
humdan t/e f im maaşı bağlanması 
halkında ).

Müstedi : Babası eski Adliye Nazırı Mehmet Memduh Be
yin 2 Mart 1919 tarihinde ve kocası İstanbul Birinci Noteri 
Eşref Akman’ın da 24 Şubat 1949 tarihinde vefat ettiklerin
den kendisinin de sıhhati bozuk, çalışacak durumda olmadığın
dan behsile pederi merhumdan yetim maaşı tahsis edilmesini 
istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi için 1683 sa
yılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 64 ve 5434 sayılı Ka
nunun geçici 76 ncı maddeleri hükmüne tevfikan yetim aylığı 
bağlanmasına imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 6216 sayılı Kanundan ken
disinin de istifade ettirilmesi talebiyle ait olduğu makama mü
racaatta muhtariyetine ve bu sebeple istek hakkında encüme- 
nimizce muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1640 16 . I I . 1955

Alunet Çankoı. 
[’ ınarlıisaı-ın Boyli! 
Al ah. (!('.
Kırklat-c 'li.

(Arzuhal hulâsası : Babasından 
aı/rı olarak iskâu edilmesi hak
kında).

Müstedi : Evli ayrı bir aile sahibi olduğundan bahsile ba
basından a30*ı olarak iskân edilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Göçmen evleri inşaat 
tahsisatının bu sene için çok dar olması yüzünden, henüz ev
leri yapılamamış iskân hakkına sahip göçmen aileleri açıkta du
rurken bu vaziyette bir pasaportla ve bir göçmen kâğıdına dâ
hil olarak memleketimize gelen ve bir arada barınmakta olan 
ailelerin parçalanması suretiyle her birine ayrı ayn evler yap
tırılması isabetli bir hareket olamıyacağından bu durumdaki 
kimselerin ajo-ıca birer eve sahip kılınmaları işinin daha mü
sait malî imkânların husulüne talikinin zaruri görülmüş ve 
keyfiyetin dilekçiye tebliği 21 Temmuz 1952 tarihinde KIrklar
eli Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekillik cevabı-
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na göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1641 16 . I I . 1955

13905/12948 İsmail Yaşdemir. 
17914/16676 Hâmidiye Mah.

Kırklareli Cad. de. 
Babaeski.

(Arzuhal hulâsas'i : tskân halkı
nın verilmesi hakkında).

Müstedi : 1936 yılında Bulgaristan’dan yurda geldiğini şim
diye kadar iskân edilmediğini beyanla iskân hakkının tanınma
sını istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedinin serbest 
göçmen olarak yurda geldiği ve fakat kanuni süre içinde is
kân talebinde bulunmadığı anlaşılmış ve bu vaziyet karşısında 
iskân bakımından yapılacak bir işlem olmadığı ancak, mumai
leyhin toprağa muhtaç çiftçilerden ise durumunun 4753 sayılı 
Kanun hükümleri dairesinde incelenmesi hususunun Kırklereli 
Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1642 16 . I I . 1955

13907/12950 İsmail Tarıman.
(lökmedreso Malı. 
No. 27.
Sivas.

(ArzııJıal hulâsası : İşinin neticesi 
hakkında hiUji verilmediğindev 
şikâyet).

Müstedi : Sebze ve Meyva almak için 500 lira para ile bir
likte Malatya’ya gelip otel aramak üzere caddeden geçerken sü
ratle gelen bir motosikletin arkadan kendisine çarpması üzerine 
baygın bir halde hastaneye yatırıldığı ve hastaneden ayrıl
dığında 62 lira iade edilip mütebaki parasının verilmediğinden 
ve tedavisinin yapılması ve sanığın cezalandırılması hakkında 
Malatya C. Savcılığına ve Adliye Vekâletine vâki müracaatla
rının cevapsız bırakıldığından, iki defa ifadesi alınmış ise de 
işinin neticesi hakkında bilgi verilmediğinden şikâyetle adale
tin tecelli ettirilmesini ve hakkının teslim edilmesini ve müseb
bibinin cezalandınimasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yaralanan müşteki
nin Malatya Memleket Hastanesine yatırıldığı sırada birtakım 
zatî eşyası ile üzerinde 111 lira 18 kuruş evrakı ile birlikte za
bıtaca C. Savcılığına teslim edilmiş ve 1951 tarihinde taburcu 
edildiğinde eşyasiyle mezkûr parasının imzası mukabilinde ken
disine iade edilmiş olduğu, 500 lira iddiasına daii- yapılan ha- 
zırhk tahkikatı sonunda zabıta memurları hakkında verilen ta
kipsizlik karan usulü dairesinde mumaileyhe tebliğ edildiği hal-
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de aleyhine kanun yoiuna müracaat etmemiş bulunduğu ve 25 
gün işinden kalacak derecede yaralanmasına sebebiyet veren sa
nık Necdet hakl-anda yapılan muhakeme neticesinde sanığın be- 
raetine dair verilen hükmün de kanun yoluna müracaat edil- 
nıeksijiin kesinleşmiş bulunduğu ve yapılan muamelelerde bir 
yolsuzluğun görülmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına g'öre kaza merciine 
intikal eden ve bu mercice dc incelenip karara bağlanmış olan 
bir hususla ilg’ili istek hakkında encümenimizce tâyini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1643 IG . I I . 1955

Al).İP ,lla lı liaiKM.
Ilan ıi< liyp  Malı. Tcv
l'ildyo So. Xo. S. 
Rn}>a(-',ki.

(Arz uha l  Indâsusı 
misi  halik nida).

Müstedi : 1942 yılında altı nüfusla Bulgaristan’dan göç
men olarak yurda geldiğini müracaatına rağmen şimdiye ka
dar iskân edilmediğini beyanla iskân hakkının tanınmasını is
temektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Kanuni süre içinde 
iskân talebinde bulunmamak suretiyle hakkını kendiliğinden 
kaybetmiş olduğu anlaşılan dilekçi hakkında iskân bakımın
dan yapılacak bir işlem olmadığı ancak mumaileyhin toprağa 
muhtaç çiftçilerden ise durumunun 4753 sayılı Kanun hükümle
ri dairesinde incelenmesi hususunun Kırklareli Valiliğine ya
zılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabı
na g'öre bu hususda encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1644 16 . I I . 1955

M. A li T t irko ğ lu . 
Kuyji'an lı köyi'md(‘ 
A khisa r.

( A r z u h a l  J ı u l â s a s ı  :  I f a a f  

l . - a n s n i ( J a n  ş i k â y e t ) .

Müstedi : Karisiyle 6 - 7 seneden ben yaşamakta olup 1948 
senesinde açmış olduğu ihtar dâvasının iki sene sonra ilâmını 
ancak alabildiğini ve köylerinin büyüklerinin hatırı için eşiyle 
birleşmiş ise dü bu barışma on beş gün sürmüş olduğunu ve bu 
kere boşanma dâvası açmış olduğunu beyanla bu müşkül du
rumdan kıırtanlması için icabedenlere emir verilmesini istemek
tedir.

i .̂flliyo Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyet konusu edi
len ihtar dâvasına î.it mahkeme kararının, g'österilen odanın müs
takil ikâmetgâh olmaması sebebiyle Temyiz Mahkemesince bo
zulması üzerir.o dâvanm reddine karar verildiği ve açılan bo
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şanma dâvası ise halen rüyet edilmekte olduğu ve dilekçi hak
kında zina suçımdan dolayı dâva ikame edilmiş bulunduğu an
laşılmış ve vekâletçe idareten yapılacak bir işlem olmadığı ve 
işlerini usulü dairesinde takibetmesi hususunun müstediye teb
liği Manisa C. Savcılığına yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü Vekâlet cevabına göre kaza merciine in
tikal etmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1645 16.11 .1955

18912/12955 Feride Keskin.
Burç * Karaknyusnıı- 
da.
(lazianteb.

(Arzuhal hulâsası : Kocasından 
düşen emval hakktndaki dâvanın 
sürüncemede kalmasından şikâ- 
yet).

Müstedi : Vefat eden kocasından birçok menkul mallariy- 
le canlı hayvanları kendisiyle velayetinde bulunan çocuklarına 
ve başka anadan olma çocuklarına kalmış ve bunlardan Cuma 
ve Sülejnnan kendisine ve çocuklarına isabet eden haklarını 
vermediklerinden 1946 tarihinde İslâhiye Hukuk Mahkemesine 
açmış olduğu dâvanın uzamakta ve mağduriyetini mucip bu
lunmakta olduğundan bahis ve şikâyetle bu dâvanın bir an 
evvel neticelendirilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müştekinin şikâyet 
konusu ettiği dâvayı takibetmiyerek müracaata bıraktığı ve 
23 . VI . 1951 tarihinden itibaren altı ay geçtiğinden muamele
den kaldırıldığı ve müstediyenin 26 . II . 1952 gününde bir di
lekçe ile hissesine düşen 93 keçi hakkında aynca dâva açtığı ve 
bu dâvanın halen derdest olduğu veyapılan muamelelerde bir 
yolsuzluk bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1646 16 . I I . 1955

18914/12957 A rif Ergin.
C. Savcısı. 
Konya Eı*eğlisi.

(Arzuhal hulâsası : Kadro veril
mesi ve terfi ettirilmesi hakknı- 
da).

Müstedi : 40 liralık kadrodan üst derece şekliyle almakta 
olduğu 60 lira maaşta da muayyen terfi süresini doldurduğu 
halde terfi ettirilmediğinden bahsile yanlış tatbik edilen veya 
tatbikatta adaletsizlik yaratan kanun maddesinin düzeltilmesi 
ve lâyik olduğu terfiinin 1951 Nisan sonundan itibaren sağla-
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nılması için gerskli kararın verilmesini ve mağduriyetinin ön
lenmesini istemektedir.

Adliye Velîâletinin cevabi yazısında : Hâkimler Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren 5457 sayılı Kanun hükmü esasları
na göre düzeiılenen kadro dağıtım defterlerinde, 50 liralık kad
ro alacak âdiyen terfie lâyık savcılar arasında dilekçiye de 
yer verilmiş olup halen dördüncü sırada kayıtlı olduğu ve ya
kında kadro olde edilip sırası gfelmesi muhtemel olan mumai
leyhe de bir i.st kadro tahsisi suretiyle terfiinin sağlanacağı ve 
kadroların tevzii hakkındaki muamele; Hâkimler Kanunu esas
larına ve ayırma meclisi terfi defterlerindeki tarih ve sıralara 
uygun bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Mevcut kanun hükümlerine ve vekâlet 
cevabına göre vâki istek hakkında encümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1647 16.11 ,1955

l ; ! ' i ( ' ; ı / , i ı i ı

Kr»nn"ır
K f i ı ı j ı l ı .

k<ı\ İİ!i(|ı
A r z u h a l  l ıu lnstıs ı  

i hdl. I n v d a ).

hlâ) (l ih ıi  I

Müstedi : Yüzbaşı olan babasının Umumi Harbde şehit düş
mesinden ve üîrzurum’un Ruslar tarafından işgali üzerine Ke
mah kasasına tj’elerek yerleştiğini beyanla bu kazada toprak ve
rilmek suretiyle iskân edilmesini istemektedir.

Devlet Velcilliğinin cevabi yazısında : Kemah kazasının Kö
mür köyünde oturan dilekçinin yerli halktan oldugTi muhacir 
ve mültecilikle bir ilgisi bulunmadığı anlaşılmış ve bu durum 
karşısında mumaileyhe iskân yoluyla toprak verilmesine imkân 
bulunmamış, ancak ziraatla iştigal eden ve toprağa muhtaç 
çiftçilerden ise bu takdirde 4753 sayılı Kanunun Kemah kaza
sında tatbiki sırasında toprağa muhtaç yerli çiftçiler meya- 
nında mumaileyhin topraklandırılması icabetmekte olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1648 16 . I I . 1955

A li lio.vm v e  ai‘. 
!^;ırıl)ali(;(‘ kü\ iitıdc. 
• ’fN'han,

l A r z ı ı l i d l  h u l â s a s ı  :  i m a r  i ' c  i h ı / a  

( H i l  l i  r i  a n t z i h  r i ) !  I, (  n d i h  n ' ) n  n  - 

rih )i(  s i  h a lJ , i ) u h ı ) .

Müstediler : Kendi sâyi ve emekleriyle masraf yapmak su
retiyle çalılık ve ormandan imar ve ihya ederek meydana getir
miş ve senelerdenberi ziraat etmekte bulunmuş oldukları tarla-
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larmm güya Hâzineye ait Çukurova Mercimek harasına ayrı
lan saha içerisinde kaldığı Hâzinece iddia ve müdahale edil
mesi üzerine mahkemeye başvurduklarından ve halen dâvanın 
devam etmekte olduğundan ve bu arazinin tevzie tâbi tutuldu
ğundan bahsile dönümleri tapu dairesinde ve mahkeme dosya
sında mevcut mahlûlât kaydında yazılı bulunan tarlalarının 
tesbit edilmesini ve esasen toprağa muhtaç bulunan kendilerine 
teffiz ve temlik hususunda toprak komisyonuna emir verilme
sini veya başka bir komisyon marifetiyle bu işin yaptırılmasını 
istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçilerin dâva et
tikleri arazi ihtilâflı kısımlardan sayıldığından ihtilâfın halline 
kadar dağıtımın mevzuubahis olamıyacağı ve müstedilerin en
dişelerinin yersiz oMuğn bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçede beyan olunduğu veçhile kaza 
merciine intikal etmiş ve bu mercice de İncelenmekte bulunmuş 
olan bir hususla ilgili istek hakkında encümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1649 16 . I I . 1955

13919/12962 Hüseyin Süpürgeei. 
^ar köyünde. 
Bnrhanive.

(Arzuhal hulâmsı : liuhnu^ oldu
ğu demir madeni ruhsatnamen- 
ni haşkalarınm aldığına dair).

Müstedi : Edremit kazasına bag-lı Eğinir köyündeki demir 
madenini bulduğu halde âmiri bulunan yüksek mühendis Hü
seyin Bayman, kendisini iğfal ederek kardeşi Mehmet Bayman 
ve kasabadan Sabri Alanlı namlarına ruhsatname alarak bir 
şirkete sattıklarını ve mumaileyh mühendis, yaptığı bu haksız
lığın meydana çıkmaması için, çahştığı işletmeden kendisini 
kadro harici çıkardığını ve bu iddiasını her suretle ispat edece
ğini beyanla hâdise hakkında köy halkından tahkikatı lâzime- 
nin icrasiyle gereğinin yapılmasını ve hakkının verilmesini iste
mektedir.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : 16 . X I I .
1949 tarihli ve 45/115 sayılı ruhsatnameye müsteniden aramak
la meydana çıkarılan demir madeninin beş yıl süre ile işletil
mesi hakkı 200/210 numaralı işletme ruhsatnamesiyle Mehmet 
Bayhan, Sabri Alan, Galip Atılgan ve Dümeks Türk Anonim 
Şirketi uhdesinde bulunmakta ve bu duruma göre dilekçinin 
mezkûr işletme ruhsatnamesinin mesnedi bulunan 45/115 sayılı 
arama ruhsatnamesi ve buna müsteniden verilen işletme ruh
satnamesiyle bir ilgisi olmadığı anlaşılmakta ve bu itibarla ve
kâletçe yapılacak bir muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü-
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menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına, dilekçi iddi
asında ısrar ettiği takdirde kaza merciine müracaatta muhta
riyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1650 16 . I I .1955

13923/12965 Sadi öğretjuenoğlü.
Altuni Zade Malı. 
Koyu Yolu No. 54. 
Üsküdar - I.stnnlml.

(Avzuhdi hulâsası : MâlûHıjet m<ı- 
tısı hağlanmusı haki,nida).

r/Eüstedi : Birinci Cihan Harbine iştirakle Kafkas Cephe
sinde yaralandığından, Mardin ve Haydarpaşa hastanelerinde 
tedavi görmüş ise de suratının yarısı yok olduğundan ve em
saline mâlûliyet maaşı tahsis edî p̂ kendisinin mahrum edildi
ğinden ve mağdur duruma düşmüş bulunduğundan bahsile as
kerlik ve polis meslekindeki hizmetlerinin ve harb kıdeminin 
ilâvesiyle emekli mâlûl maaşının bağlanmasına karar verilme
sini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısmda : Müstedinin 
bilmuayene mâlûliyetinin tesbiti hakkında Haydarpaşa Askerî 
Hastanesinin vermiş olduğu 1416 sayılı raporu Erkânı Harbi- 
yei Umumiye Riyaseti Sağlık Başkanlığının 14 Nisan 1952 gfün 
ve 4007 numaralı yazısı ile mumaileyhin (ârızası 1325 tarih ve 
551 sayılı Kanunun emraz cetvellerine giremez) şeklinde tasdik 
edilmiş ve bu sebeple müstedinin mâlûliyet işleminin yapılma
sına kanunen imkân görülmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Vekâlet cevabma göre encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığma; dilekçi talebinde ısrar 
ettiği takdirde kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1651 16. I I . 1955

13924/12966 A h m e t  K a ra j*(izü ğ h ı.
(iazete ha yli N o .  37. 
l?ertek.

(Arzuhal hrdâsası : Kazalannnt 
(h'kiriğe k((vuşması hakkında).

Müstedi : Pertek kaza merkezinin elektrik tesisatı yapılmak 
üzere tiler Bankası Elâzığ Bankasına ödenek gönderdiği ve ma
halli belediyesi de bir mühendis göndermek üzere yo'lluk mas
rafının da ödendiği halde üç aydır mezkûr mühendisin gelme
diğinden bahsile kazalarının bu medeniyet ışığına bir an evvel 
kavuşmasının temin buyurulmasmı istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Etüd hakkında ma 
halline gidecek uzmanın belediyece yolluğu bankaya gönderilmiş 
bulunduğu ve projenin tanzimi için suların asgari olduğu Ey
lül - Ekim aylan içerisinde de mahallinde gerekli etüdün yap
tırılacağı cihetle şimdilik yapılacak bir işlem bulunır .dığı bil
dirilmektedir.



14 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

Nü. adı, soyadı ve adresi Eneüıncıı kararı vo no sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta enciimenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1652 16 . I I . 1955

18929/12971 Rüştü Özbek.
Y n k a n  M a lı .  N o .  1. 
A r a ç  - K a s t a m o n u .

(ArzKİKil hulâsası : Eski isine 
(ili'nnidsı. vcAja telaüi Inıhhnııu ve
ri hn esim' d (lir).

Müstedi : 18 yıldır Turhal Şeker Fabrikasında 8 sene de di
ğer Devlet hir.metlerinde vazife görmüş ve tekaütlüğe hak ka
zanmış iken hastalığı bahane edilerek işinden çıkarılmış ve 2500 
lira gibi az bir ikramiye verilmiş olduğundan bahis ve şikâyetle 
muayenesinin icrasiyle vazifesine iadesini olmadığı takdirde te
kaütlük hakkının verilmesini istemektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Turhal 
Fabrikasında işçi olarak çalışmakta iken hastalanmış ve barapor 
tebarüz ettirilen sağlık durumu dolayısiyle iş akdinin feshi ci
hetine gidilmiş ve kanuni hiçbir mecburiyet olmaksızın Yöne
tim Kurulu karariyle kanuni hakları karşılığı olarak ceman ye
kûn 3600 lira verilmiş ve mumaileyhin şimdiye kadar Emekli 
Sandığı Kanunu hükümleri dairesinde emeklilik aidatı kesilme
miş bulunduğundan 5434 sayılı Kanun hükmünden faydalandı
rılması hakkındaki iddiasının tervicine imkân olamıyacağı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına, dilekçi iddi
asında ısrar ettiği takdirde kaza merciine müracaatta muhtari
yetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1653 16 . I I . 1955

|:{İ):K)/12972 Rej;it Ozüdoğnı. 
Muhtar.
'roruıılar köyünde. 
Vunicik - Akşehir.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  A  r a r d l e r i n i n  

f ı ı z u l e »  i s ( / a l  < d i h n e s i n d e n  s i l . â -

mf)-

Müstedi : Horan, Dereköy ve Balcan köylerinden gelen b â 
zı şahıslar tarafından arazilerinin fuzulen işgal edilmesinden ve 
kendilerinin tehdit edilmelerinden şikâyetle halen köylerinde 12 
hane kadar bulunan bu yanaşma kimselerin köylerinden kaldı
rılarak köylerine gönderilmesi için kati tedbirin yapılmasını is
temektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin köyüne, 
Emirdağı kazısının muhtelif köylerinden 12 hane gelerek yer
leşmiş olduklarından kısmen yerli halktan paraları ile ve kıs
men de meradan sürmek suretiyle tarla edindikleri ve bu su-
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

retle geçinmelerini temine çalıştıkları, bir imam tutma mesele
sinden yerli köylülerle sonradan gelenler arasında çıkan bir 
kavgada Emir Ali adında birinin öldürülmesi üzerin suçluların 
adalete teslim edildikleri ve muhakemelerinin devam etmekte 
bulunduğu, Emirdağı’ndan gelerek müstedinin köyüne yerleş
miş bulunan bu şahısların köyden çıkarılmalarına kanunen im
kân bulunmadığı ve keyfiyetin mumaileyhe tebliği hususunun 
Konya Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimicce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1654 16 . I I . 1955

13934/12975 İbrahim Kökten(M- 
ve ynnosi Vi'silc 
Kökten er.
I'lugazi Malı. Bağ- 
(lad Cad. İstikamet 
So. No. 2 de. 
Sîîmsun.

(Arzuhal fıulâsasi : Tahsis edil
miş olan iapraklar lizerinc konu
lan lalt'uidİH lidhhnhnası hakhın- 
(ia).

Müstediler : Teffiz yoliyle tesbit edilen 12 dönüm tarla 1771 
sajalı Kanun gereğince namlarına âdi iskân yoliyle tahsis ve tes
cil edilmiş iken Bursa’dan Samsun’a naldl etmiş olmaları ve 
tahsis vesikasının sahteliği ileri sürülerek yapılan tahsisin ip
tali yoluna gidilmiş olduğundan ve buna karşı Devlet Şûrasına 
açılan dâva üzerine haklan kabul edilmiş bulunduğundan ve 
bu topraklann 2510 sayılı Kanuna tevfikan 10 senelik takyide 
tâbi tutulmak istenildiğinden bahsile doğru olmıyan bu takyi
din kaldırılmasını istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu toprak
ların Devlet Şûrası kararı veçhile 2510 sa3alı Kanunun neşrin
den evvel 1771 numaralı Kanunun meriyeti sırasında âdiyen 
tahsis edildiği kabul edilerek tescil edilmiş bulunduğuna göre 
cari muameleden sonra neşredilmiş olan ve kendisinden evveli
ne şümulü bulunmıyan 2510 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi 
hükmüne tevfikan takyide tâbi tutulmasında isabet görüleme
miş olduğundan konulan takyidin kaldırılması hususunun Sam
sun Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmelrtedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Vekilliğinin cevabına göre istek 
yerine getirilmiş olduğundan artık bu hususta encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1655 16 . IX . 1955
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Arz\ıhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

I3i)8r)/12!>7(i Ifayriye (Javuşoğlu.
Cuma Alalı. Şchiller 
So. No. 19. 
tne^röl.

Kncünıen kararı \-e ne sebi'pten verildiği

( A r z ı ı h ü J  h u l â s a s ı  :  Ş e h i t  i k r a m i -  

j i c s i n i n  v c n l m c s i  h a k k ı n d a ) .

Müstedi : Kocası Yedek Subay Alioğlu Mustafa’nın Çanak
kale Muharebesinde şehiden vefat ettiğinden dolayı şehit ikra
miyesini ahnakta iken bu kere kocası mumaileyhin eceliyle öl
düğünden bu ikramiyenin verilmemesi cihetine gidilmiş ve bu 
hal mağduriyetini mucip bulunmuş olduğundan bahsile esldsi 
gibi bu yardımın yapılmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin ko
cası Yedek Asteğmen Mustafa’nın emekli şubesindeki dosya
sının incelenmesinde, şehitliğine dair bir kayıt olmadığı görül
müş ve bilâlds eceliyle ölümü üzerine dört nüfus ailesine âdi- 
yen maaş bağlanmış ve bu maaşın miktarına göre on seneliği 
birden veribnek suretiyle Hâzinece alâkası kesilmiş ve bilâha- 
ra mumaileyh Mustafa’nın şehiden vefat etmiş olduğu öğrenil
miş ve derhal şubesindeld kaydının düzeltilmesi ve gönderilen
1951 ikramiyesinin de bu yetime ödenmesi yazılmış ve İnegöl 
Şubesinden ahnan 14 . VI . 1952 gün ve 1827 sayılı yazıda mez
kûr kaydın yeniden açıldığı ve 1951 ikramiyesinin de ismi ge
çen yetime ödendiği bildirilmiş ve bu suretle müstediyenin di
leği yerine getirilmiş olduğu bildirilm.ektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan artık bu hususta encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Kı.'.ıv No. Karar tarihi

1656 16 . I I . 1955

12979 Ali Likos.
Kohali köyünde, 
’̂ oınra - Trabzon.

( A r z u h a l  h t ı l â s a s ı  :  Z i r a a t  J i a n -  

! , < i ' < n i ( l a t ı  k r e d i  t e m i n i  h < d ; ! n n d a ) .

Müstedi : Köylerinde gayet verimli olan 45 dönümlük bir 
arazinin 10 bin liraya satılmakta ve bu araziyi almak için beş 
bin lirası olduğunu ve beş bin lira için de istikraza ihtiyacı 
olduğundan bahsile işbu arazinin teminat olarak ipotek veril
mek suretiyle Ziraat Bankasından emsali misillû beş bin lir?’.- 
nm verilmesine delâlet buyurulmasın! istemektedir.

Ticaret ve îktisa,̂ ı Vekâletinin cevabi yazısında : Trab
zon’un Yomra bucağına bağlı Kohali köyünde dilekçi Ali Li
kos lehine 3 450 liralık arazi edindirme kredisi açılmaiSi husu
sunda mahallî şubesine yetki verildiği Ziraat Bankasının 
işarından anlaşılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabı
na göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1657 16 . I I . 1955
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3042/12983 Ahmet (Jökçeıı voar.
B ü y ü k s ö ^ ü t l ü  k(i- 
vüikU'.
Ada pazai-ı.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : iskân hakkı- 
)im verÜDusi hakkında).

Müstediler : Adapazarı’nın Büyüksöğütlü köyüne iskân 
edilmiş iseler de bugüne kadar Hükümetten ancak ikişer yüz 
lira yardım görmüş ve diğer iskân haklarının verilmemiş ol
duğundan bahsile Romanya’da terk ettikleri mallar mukabi
linde iskân haklarının verilmesini ve mağduriyetten kurtarıl
masını istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : îskân Kanunu muh- 
taç vaziyetteki kimselerin iskânına âmir bulunduğundan ha
len gayrimuhtaç olan dilekçiler haklarında yapılacak bir mu
amele olmadığı ve keyfiyetin de müstedilere tebliğ edilmiş 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; İsteğin mahiyetine ve Vekillik cevabı
na göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1658 16 . I I . 1955

13945/12986 I\rehmet Ali Kaı-a- 
bayoğlıı.
Sümerl)ank L'nıuın 
Müdürlüğü rnıuiı! 
işletme Enerji Ser
visi ınülıeiKİisleriıı- 
den.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Millî Müca
delede geçen hizmetinin fiilî hiz
metine eklenmesi halkında).

Müstedi : Millî Mücadele Anadolu’ya iltihak edip Millî’ Mü
dafaa Vekâletine bağlı İmalâtı Harbiye Umum Müdürlüğünün 
Ankara ve Adapazarı silâh fbarikalannda çalıştığından bahsilie 
Millî Mücadelede geçen hizmetinin Memurin Kanununun mü- 
zeyyel maddesi gereğince fiilî hizmetine eklenmesini istemekte
dir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 11 . XII . 
1338 tarihinden 1_. XI . 1339 tarihine kadar Makine ve Kimya 
Endüstrisi Ankara ve Adapazan silâh fabrikalarında iki yüz 
kuruş yevmiye ile çalıştığı ve yevmiyeli geçen bu hizmetinin 
Memurin Kanununun müzeyyel maddesinde zikrolunan hizmet
lerden madut olmadığından fiilî hizmetine ilâvesine imkân ol
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol- 
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1659 16 . U . 1966



13946/12987 Mustafa Açıkkal.
Ceza evinde mahkûm 
Adana.

Arguhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

18

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Aleyhine ve
rilen hükmün bozulması hakkın
da).

Müstedi ; Bir sene hapis iki yıl sürgün ve 600 lira ağır para 
cezasiyle mahkûmiyetine dair Adana Asliye Ceza Mahkemesin
den verilen hükmün Temyiz Mahkemesince iyice tetkik edilme
den tasdik edildiğinden ve yapılan tashihi karar talebine binaen 
dosya C. Başsavcılığınca celbedilmiş olduğundan bahsile hük
mün bozulması için C. Başsavcılığına emir verilmesini istemek
tedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin esrar sat
mak suçundan dolayı bir sene hapis ve 600 lira ağır para ceza
siyle mahkûmiyetine ve iki sene müddetle İncesu kazasına sür
gün edilmesine dair verilen hükmün Temyiz Mahkemesince tas
dik edilmek suretiyle kesinleştiği, mütaakıben vukubulan tas
hihi karar talebinin de reddedilmiş olduğu ve müstedi tarafın
dan ileri sürülen itirazın yerinde görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağ
lanmış olan ve Temyiz Mahkemesince tasdik edilmek suretiyle 
kesinleşmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında encümenimiz- 
ce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1660 16 . I I . 1955

13947/12988 Mehmet Karacaoğlu.
Akat Sokak No. 14 
kat 2.
Cebeci - Ankara.

(Arzuhal hulâsası : İskân yaliyle 
toprak verilmesine dair).

Müstedi : Şark mültecilerinden olup babasının ölmüş ve ken
disinin de küçük ve yetim kalmış olduğundan bahsile iskân yo- 
liyle topraklandınimasını istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Göçmen ve mültecilik
le bir ilgisi olmayan dilekçinin iskân yoliyle topraklandırılması- 
na imkân olmadığı, kanunen hak sahibi çiftçilerden ise Boğaz- 
lıyan kazasında Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümlerine 
göre arazi dağıtımına başlandığında mumaileyhin toprak ko
misyonuna müracaat etmesinin lâzımgeleceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1661 16. I I . 1955
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

İ3î)4î)/12!)î)0 Siih'.viDaıı Y İk*(>ci\
Dışkapı ('aınii ıııü-
(‘/ZİIIİ.
Aıık}ii';ı.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

{Arzuhal hulâsası : Vazifesine en- 
fiel ve mâni olnnkırın tecziyesi 
hakkında).

Müstedi : Dışkapı camii müezzinlik vazifesini yapmakta 
iken Atıfbey mahallesi muhtarı hiç camiye gelmiyen kimselerin 
imzalarını toplıyarak aleyhinde müftülüğe mazbata yaparak 
şikâyet tertibetmekte ve vazifesine mâni olmakta bulunduğun
dan bahsile işine mâni olunmamasını ve engel olanların da tec
ziye edilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçinin Türkyenice ca
mii imamı iken kendi arzu ve talebiyle Dışkapı camii müezzin 
ligine nakledilerek halen burada ifayi vazife etmekte bulun
duğu Ankara Müftülüğünün 17 . VII . 1952 tarih ve 282 sayılı 
yazısından anlaşılmış ve mumaileyhin vazifesine müdahale etti
ğinden bahsolunan Atıfbey mahallesi muhtarı hakkında da 
gerekli tebligat yapılmak üzere Vilâyet Makamına yazılmış 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Başvekâlet ceva
bına göre; bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1662 16 . II . 1955

3î)51/I29!)LÎ Aziz (iören.
Ilâris köyün<l(Mi. 
Savur - JVlardiîi.

(Arzuhal hulâsası : Kardeşinin 
nlümihıe sebep olanların cezalan- 
dırdnıası hakkında).

Müstedi : Bir kız kaçırma hâdisesi sebebiyle çıkan kavgada 
kardeşi Sait Gören’i silâhla öldüren Sadun Budak, İsmail Tu
ran ve arkadaşlarının tevkif olunmadığından şikâyetle bunla
rın cezalarının verilmesini ve adaletin pençesine teslimini ve 
tevkif etmiyenler hakkında kanuni kovuşturma yapılmasını 
istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mardin Ağır Ceza 
Mahkemesinin 951/492 sayılı karariyle dâvanın Savurdan 
Midyat Sorgu Yargıçlığına nakledildiği ve bu yer sorgu yar
gıçlığına mevkufların tutukluklarının devamına ve sanık Sadun 
Budak ve Abdürrahman Kanat’m tevkiflerine ve diğer sanık
ların serbest bırakılmalarına karar verildiği ve ilk tahkikatın 
devam etmekte olduğu ve Şeyhmus’un şikâyetinden dolayı da 
gereğinin yapıldığı anlaşılmış ve C. Savcıvekili Aziz Tekin’in 
badema kanun hükümlerinin tatbikinde dikkat ve itina göster
mesi lüzumunun tebliğ olunmasını Mardin C. Savcıhğına yazıl 
mış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; kaza merciine 
intikal eden ve bu mercice de İncelenmekte bulunan bir hususla



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

ilgili istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Eacümen kararı ve ne sebepten verildiği

1663 16 . II . 1955

1.S952/12093 Adem Aydın.
Mırzabey Malı. 
Yumru So. No. 9. 
Balıkosir.

(Arzuhal hulâsam 
mesi htıhlanda).

Tedavi edil-

Müstedi : Dört senedir iki taraflı akciğer veremine müp
telâ olduğundan fakir ve kimsesiz bulunduğundan bahsile te
davisinin yapılmasını istemektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Verem hastalığına musap olan dilekçiyi mumaileyhin verem 
hastanesine yatırılması hususu 10 . VII . 1952 tarihinde Bursa 
Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1664 16 . I I . 1955

18953/12994 Dr. Halit Şen.
Nüzhet Ef. So. No 
41.
Kadıköy - lstan])ul.

(Arzuhal hulâsası : MâlûUyet ma
aşının derece üzerinden artırıl
ması halikında) .

Müstedi : 1330 tarihinde mâlûlen emekliye ayrıldığından 
bahsile derece üzerinden emekli maaşının artırılmasını istemek
tedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 3255 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesi eski emeklilerden olup da mâlûliyeti 
olanların bir ay zarfında müracaat etmelerini şart koyduğu 
halde bu bir aylık süre içinde dilekçinin müracaat etmeyip uzun 
zaman sonra 1951 yılında müracaat etmiş olduğundan mezkûr 
kanunun 4 ncü maddesine göre mumaileyh hakkında yapılacak 
bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına, dilekçi id
diasında ısrar ettiği takdirde kaza merciine müracaatta muhta
riyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1665 16 . I I . 1965
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adı, soyadı ve adresi

13954/12995 Meliha Aykıu-1.
Bahariye Cad. No. 
99.
Kadıköy - tstaninıl.

E iu'Üiikmi kaıan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : W seneliği 
birden verilmiş olayı yetim maa
şının iudeten tahsis edilmesi hak
kında).

Müstedi : Yetim aylığının 10 seneliği verilmek suretiyle 
alâkasının kesildiği tarihte mâlûl olduğu, o tarihte kendisini 
muayene eden doktorun yazmış olduğu 5 . VII . 1926 tarihli 
müşahede varakası ve 11 . V . 1952 tarihli raporiyle sabit bu
lunduğundan bahsile durumunun'yeniden incelenerek iadeten 
maaş tahsis edilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 10 sene
liği verilmek suretiyle Hazine ile alâkasının kesildiği tarihte 
mâlûl bulunduğuna dair bu kere ibraz ettiği doktor Edip Üzer 
tarafından yazılmış müşahede varakası ve rapor alâkasının ke
sildiği zamana taallûk eden resmî bir kayda müstenit olmadığı 
gibi raporda alâkasının kesildiği tarihten 25 küsur sene sonra 
tapzim edilmiş ve şahadet mahiyetinde kalmış olduğu cihetle 
müstediye hakkında vekâletçe bir işlem bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 6216 sayılı Kanundan kendi
sinin de istifade ettirilmesi talebiyle ait olduğ;ıı makama müra
caatta muhtariyetine ve bu sebeple istek hakkında encümeni- 
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

1666 16 . I I . 1955

'3955/12996 Osman Yılmaz.
1'7934/16693 Hocaahmet Malı.

Hamaili Ho. No. S. 
Tokad.

(Arzuhal hulâsası : Namlarına ka
yıtlı rmvalin iadesi veya mukabi
linde ITazineden yer verilmesi 
hakkında).

Müstedi : Vilâyeti bulunan Tokad’da ana ve babasından 
kalma hiçbir suretle emvali olmadığı gibi oturacak bir evinin 
dahi bulunmadığı kira köşelerinde süründüğünü beyanla 2502 
sayılı Kanuna göre elinde mevcut tapu senetleriyle namına ka
yıtlı bulunan yerlerin tarafına iadesi veya mukabilinde Tokad 
vilâyetinde Hâzineye ait yerlerden verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçinin durumu 
Kars Valiliğinden sorulmuş alınan cevabi yazıda : Mumailey
hin 27 . VII . 1939 tarihinde İğdır kazasının Taşburun nahi
yesine bağlı Mürşit Ali köyünde dört nüfus üzerinde 65 dekar
lık tarla ile bir ev verilmek suretiyle iskân edildiği ve fakat 
kanuni ikamet müddetini doldurmadan iskân yerinden ayrıl
mış olması sebebiyle hakkında 4062 sayılı Kanunun cezai hük
mü tatbik edilerek namına müseccel gayrimenkullerin tapula
rının iptal edildiği bildirilmiş ve bu vaziyete nazaran : Müret- 
tep yerini terk etmek suretiyle, iskân hakkını kendiliğinden



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

kaybettiği anlaşılan adı geçen hakkında iskân bakımından ya
pılacak başkaca bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1667 16 .II . 1955

13956/12997 Ahmol Külckyar;ı- 
dılmış.
Kurtuluş Mah. do. 
Kırıkhan - Hatav.

(Arzuhal hulâsaM 
si hakkında).

İ s k â n  pd ilm e-

Müstedi : Aslen Suriye’nin Avraz köyü halkından olduğu
nu, bu yerin düşman tarafından istilâya uğraması üzerine Kilis 
kazasına ve oradan da Hatay vilâyetine gelerek yerleştiğini, 
Millî Mücadeleye iştirak eden kimselerden olduğunu ve iskânı 
için vâki müracaatlarının nazan dikkate alınmadığını beyanla 
bir an evvel iskân edilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin* cevabi yazısında : Dilekçinin aslen Su
riye halkından olduğu işgal senelerinde düşman idaresi altında 
kalmıyarak Millî Mücadele senelerinde Millî Kuvvetlerimize il
tihak etmek suretiyle yurdumuza iltica eden kimselerden bu
lunduğu, kanuni süre içinde iskân talebinde bulunmadığı an
laşıldığından iskân yolu ile bir işlem yapılmasına imkân olma
dığı ve keyfiyetin valilik vasıtasiyle müstediye tebliğ edilmiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1668 16 . I I . 1955

:{9r)H/12999 Mehmet Pekean.
l^şrei'zarle Malı. 
İP'uik.

(Arzuhal hulâsası : Bir muatueJe- 
(ien ıkt <hfa hare vf damf/a pulu 
aJ)n(hğ,tu]an .>}ikâıjet).

Müstedi : İfraz suretiyle taksim edilen gayrimenkulünün 
tescil muamelesi, tapu sicil memurluğunca hem ifraz hem de 
taksim olmak üzere iki muamele kabul edilerek iki defa hare 
ve damga pulu alınmak istenildiğinden bahis ve şikâyetle mağ
duriyetine meydan verilmemesi için gereken emrin verilmesini 
istemektedir.

Devlet Veküliğinin cevabi yazısında : Mevzuubahis muame
le haJdanda İznik kaymakamlığınca yapılan muhabere netice
sinde : Alınan yazıdan müstedinin haklı olduğu anlaşılmış ve 
ifraz suretiyle taksim işleminden yalnız taksim harciyle dam
ga pulunun alınması zaruri bulunduğu 14 . VIII . 1952 tarihin



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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de adı geçen kaymakamlığa yazılmış ve dilekçiye de gfereken 
bilgi verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1669 16 . I I . 1955

•S9()2/1.3001 Yahya Kabata.ş v(' 
ar.
Dcrinkuyu nalıiyo- 
sinin Suvonnoz kö
yünde.
Nevşehir.

(Arzuhal hulâsafii : Köylerindeki 
devlete ait araziyiin ha^ka e§hasa 
tescilinin önlenmesi hakkında).

Müstediler : Vaktiyle Rum köyü olan köylerinde Devlete 
intikal eden arazilerin bâzı eşhas tarafından fuzulen işgal edi
lerek namlarına tescili cihetine gidildiğinden bahsile bunla
rın önlenmesini ve topraksız çiftçilere dağıtılmasını istemekte
dirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Niğde Valiliğinden 
alman malûmata göre filhakika Kumlardan metruk olarak 
Devlete intikal etmiş bulunan birçok gayrimenkullerin şahıs
lar tarafından fuzulen işgal edilmiş olup bunların namlarına 
tescilleri için mahkemeye müracaat edilmiş ise de açılmış bu
lunan dâvalara Hâzinece müdahale edilmiş bulunduğu ve bu 
itibarla mülkiyeti hakkında dâva açılmış bulunan gayrimen- 
kullerden dolayı idareten yapılacak bir işlem olmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine 
intikal etmiş bulunan bir hususla ilgili istek hakkında encü- 
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1670 16 . I I . 1955

1-5064/13003 Hüseyin Ünal. 
20442/19049 KuriK^eşıne r)kşüz- 
14159/13193 çocuk So. No. 20. 

İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Tekrar işe 
alnımasi veya Emekli Kanunun- 
dan istifade ettirilmesi hakkmda).

Müstedi : Devlet Demiryolları ve Limanlan Umura Müdür
lüğü haksız ve kanunsuz olarak kendisini işinden çıkarmış ol
duğundan bahsile bu haksız muamelenin tahkikiyle iadei hu
kuk kaideleri dairesinde ya işe alınmasını ve yahut Emekli 
Kanununun dairei şümulü dairesinde geçen hizmet müddetle
rinin derece ve ehemmiyetine göre baremden istifade ettirilme
sini ve açıkta kaldığı müddete ait maaşlarının verilmesini ve 
mağduriyetten kurtarılmasını istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Demiryol
ları İdaresinin Eskişehir Hastanesi hademelerinden iken 
3 . 1 .  1952 tarihinde İnzibat Komisyonu karariyle kaydı ka-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

patılan dilekçinin kadro durumu dolayısiyle tekrar işe alınma
sının mümkün olamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin tekrar vazifeye alınıp alına- 
mıyacağı ciheti mensup bulunduğu idarenin takdirine bağlı 
bir keyfiyet bulunmasına göre vâki istek hakkında encümeni- 
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına ancak müstedinin 
bahsettiği hizmetleri kendisine emekli maaşı bağlanacak bir 
hadde baliğ olduğu ve Baremden istifade ettiği takdirde bu 
husustan dolayı ayrıca ait olduğu makama müracaatta muhta
riyetine karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

E n cü m en  k ararı ve ne seb ep ten  v e r ild iğ i

1671 16 . II . 1955

la n fif)/13004 r d â l  Den izeli  i.
T e p e  i\[ah. G ö zı^ ın a r  
So. N o .  122. 

Ararın aris .

(Arzuhal Jnılâsusı : Haksız olarak 
larh VI’ lalısil olanan Kazanç Ver
ilisinin iadisi hakkında).

Müstedi : Marmaris’te küşadetmiş olduğu kireç ocağının
1946 - 1948 senelerine ait ve çalışmadığı bu yılların kış mev
simleri de dâhil olarak yüzde elli zam ceza ile 87 lira 62 kuruş 
Kazanç Vergisi tahakkuk ve tahsil edilmiş olduğundan bahsile 
bittetkik haksız ve kanunsuz alınan bu vergi parasının kendi
sine iade edilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevbi yazısında : Dilekçinin işlettiği 
kireç ocağına 1887 sayılı Bina Verğisi Kanununun 11 nci mad
desine göre takdir edilmiş bulunan gayrisâfi iradın yıllık Ka
zanç Vergisine matrah ittihazı suretiyle ikmal tarhiyatı yapıl
mış ve mükellefin vâki itirazı neticesinde, tarhiyat İtiraz ve 
Temyiz komisyonlarının tasdikinden geçmek suretiyle kesin
leşmiş ve yapılan muamelede kanun hükümlerine ayları bir 
cihet görülmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vergiden mütevellit ihtilâfların nihai 
olarak hal raercii Devlet Şûrası olmasına göre dilekçinin usu
len bu mercie müracaatta muhtar olmak üzere vâki isteği hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1672 16 . II . 1955

1:î î )6 () / 13005 ITalil K a y a .  
lS3 35/170f)1  O sın an paşa M a lı .  T ( ‘- 

kol karşısı N o .  2H. 
S iv a s .

( A r z u h a l  i ı u l â s a s ı  :  E y t a m  S a n -  

( l i f j ı u  / a k i  a l t ı n  p a r a s ı n ı n  a j / n e n  

v i  r i l n u s i  h a k k ı n d a ) .

Müstedi : Murisinin terekesinden alınıp makbuz mukabilin
de Emval Eytam Sandığına teslim olunan 54 lira altın para mu
kabilinde bu kere Emlâk Kredi Bankasınca faizi ile birlikte 88 
lira 87 kuruş verilmekte ise de bu hesapta bâriz bir mağduriyet
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K/ıcüınen karan \e ne sebepten verildiği

mevcut olduğundan ve 54 altın liranın bugünkü rayice göre 
2 260 lira verilmesi lâzımgeldiğinden bahsile 54 liranın altın pa
ra olarak aynen verilmesine karar ittihaz buyurulmasını iste
mektedir.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Emlâk Kre
di Bankasından alınan cevabi yazıda ; Mülga Eytam Tasfiye 
Komisyonundan mefsuh Emlâk ve Eytam Bankasına müdevver 
Şarkışla Eytamına ait cetvel meyanında Hacıağa ve oğlu Halit 
yetimi Ayşe namına evrakı nakdiye olarak 1928 tarihinde ce
man 88 lira 87 kuruşun yatırılmış olduğu ve dilekçinin ibraz 
eylediği vesaikten yetim Ayşenin vârisi bulunduğu anlaşılması 
üzerine mezkûr paranın kendisine teslim edilmek üzere Sivas 
şubesine gönderilmiş ise de mumaileyh tarafından kabul edil
mediği ve iddia veçhile altın para olarak devir yapılmamış bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu- 
ğ*undan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1673 16 . I I . 1955

13968/13007 Alıniel Özgüden v('
aı-.
Şerikaıılı köyünde' 
tslâlıiyo.

(Arzuhal hulâmu 
mesi hakkında).

Arazi veril-

Müstediler : 180 nüfuslu olup toprağa muhtaç oldukların
dan ve ziratla iştigal ettiklerinden bahsile köy hududu içinde 
ve fuzuli şagilleri elinde bulunan Hazine malı 30 bin dönüm 
miktarındaki arazinin kendilerine dağıtılmasını istemektedir
ler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedilerin iddiası 
veçhile fuzulen işgal olunmuş Hazine arazisi var ise bu yerler 
toprak komisyonunca ele alınıncaya kadar Mâliyece belirtilerek 
Hazine adına tescillerinin sağlanması ve kiraya verilmesi müm
kün bulunduğu takdirde gereğinin yapılması ve sonucundan 
müstedilere de bilgi verilmesi hususunun 6 . VI . 1952 tarihin
de Gazianteb Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre 
bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1674 16 . I I . 1955
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: U) T1 / 1 : î 0 1 0  Haşi t  E s e n d i k o .

I’ T T .  kai ' f^ısında !<'(»- 

10 'J'(‘ i n i z i ş  o l iy|{ ‘ . 

Kskisol ı i ı - .

( A r z u h a l  h u l â s d s t  :  K a n  ( i U l m c ,  

K a n u n u n u n  k d l d ı r ı i m a s ı  i ' c  s ü r -  

f / ü n  e d i l e n  a n d  v e  b a b a s ı n ı n  m e m 

l e k e t i n e  d ö n m e l e r i  h a k k ı n d a ) .

Müstedi ; Kendisinin işlemiş olduğu adam öldürme suçu ile 
hiçbir alâka ve taksirleri bulunmıyan ana ve babasının Eskişe
hir’e sürgün edildiğinden bahsile ana ve babasının 5677 sayılı 
Af Kanunu gereğince memleketlerine dönmelerini ve Kan Gütme 
Kanununun kaldırılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Kan Giitme Kanunu
na göre verilen nakil kararları cezai mahiyeti haiz olmayıp bir 
emniyet tedbirinden ibaret bulunduğu cihetle, bâzı suç ve ceza
ların affına dair olan 5677 sayılı Kanunun bu nevi nakil karar
larına şümulü bulunmamakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

E ncüm en  k a ra n  ve ııe sebepten ve r ild iğ i

1675 16 . I I . 1955

;U)72/i;U)il İbrahim Durmuş.

Hükümet konağı 

kai-şısında K u y u m 

cu Ta liir  (iürci' eliy

le.

Malal va.

( A r z u h ı d  h u l â s a s ı  :  I I a s t ( d ı k  ( j i ' m -  

h r i n e  a i t  y e v m i y e n i n  n o k s a n  v e -  

r i l d i ğ i n d (  )L v e  h a s t a l ı ğ ı n  e s a s l ı  

b i r  s u r e t t e  t e d a v i  e d i l m e d i ğ i n e  

d a i r ) .

Müstedi : Malatya Sümerbank Pamuklu Fabrikası işçile
rinden olduğ-unu ve hastalık günlerine ait yevmiyelerinin mü- 
essesece noksan verildiğini ve hastalığının önüne tamamen ge
çilemediğini beyanla hasta günlerine ait yevmiyesinin tamamen 
verilmesini ve hava değişiminin zamanında yapılarak hastalı
ğının esaslı bir surette tedavi edilmesini istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin tutul
duğu tüberkiloz hastalığı dolayısiyle Erenköy Sanatoryumuna 
yatırıldığı ve hastalığı îşçi Sigortaları Kurumu Sivas Şubesi 
Müdürlüğünce meslekî olarak kabul edildiğinden 10 . 1 .1952 
tarihinden itibaren mezkûr kurum namına hastanede yattığı 
günler için yevmiyesinin 1/2 sinin tutarı olan 369 ve ayakta te
davi ettirildiği müddet içinde yevmiyesinin 2/3 g-ünü teşkil 
eden 493 kuruş üzerinden ödeneklerinin Sigorta namına tesvi
ye edilmiş ve çalıştığı müessese tarafından ayrıca yevmiye öde
me mecburiyeti bulunmadığı ve çocuk zamlarının muntazaman 
ödendiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma-
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dığına, dilekçinin, çalıştığı müessese ile aralarında ihtilâf zuhu
runda kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1676 16. I I . 1955

18078/13012 Mustafa Comalogan.
İnönü Mah. Atatürk 
('ad. No. 8f)0. 
Odeiıiis.

(Arzuhal hulâsası : ikramiyeden 
mahrum edildiğine dair).

Müstedi : Devlet işlerinde 29 sene 10 ay 13 gün hizmet ede
rek emekliye ayrılmış ve bu hizmetinin 47 günü noksandır di
ye emekli ikramiyesini alamamış olduğundan bahsile bu nok
sandan dolayı ikramiyeden mahrum edilmemesini istemektedir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Müs- 
tedinin 1300 doğumlu bulunması sebebiyle 60 yaşını doldurdu
ğunu, 13 . V II. 1944 tarihinde emsali ile birlikte 2921 sayılı 
Kanunun 21 nci maddesi gereğince emekliye sevk edilmiş ve 
mumaileyhin hizmet müddetinin ceman 29 sene 10 ay 25 gün 
tuttuğu ve 30 fiilî hizmet aylığını doldurmamış bulunduğu ci
hetle kendisine ikramiye verilmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar Ko. Karar tarihi

1677 16 . I I . 1955

:̂̂ î'H.Vi 3028 A li Erkek.
Sarıbahçe köyünde. 
Ck-vhan.

(Arzuhal hulâsası : Hazine yerle
rinden iojtrak verilmesi haklın
da).

Müstedi : Birinci Cihar Harbinde memleketlerinin Rus isti
lâsına uğraması üzerine muhacereten Ceyhan kazasının Sanbah- 
çe köyüne geldiklerini ve iskân haklarının verilmediğini imar 
ve ihya edip 20 sene tasarruflarında kalan arazilerinin hara 
idarecileri tarafından ellerinden alındığını beyanla bu arazile
rinin iadesini veya köylerine civar çiftliklerdeki tapu fazlası 
on binlerce dönüm miktarındaki Hazine yerlerinden topraklan- 
dınlmasını istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedinin köyünün 
program gereğince toprak komisyonunca ele alındığında dilek 
ve durumlarının incelttirilerek gerekli işlemin yapılması ve 
müstediye de bu yolda bilgi verilmesi hususu 6 . VI . 1952 ta
rihinde Seyhan Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu
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hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1678 16 . I I . 1955

13980/18024 Raj^ıp Taııyolac;. 
18226/10954 (îmr. Mlı. T). B1. K. 

Kd. Yzl).
Şpîiyıırt - Kı/tlle])(‘.

(Arzuhal hnlasası : üç sfneJik kı- 
deminhı rerilmesi hakkında)■

Müstedi : Üsteğmenliğe 30 . VIII . 1943 nasıblı oluşu nazarı 
dikkate alınarak 1947 tarihinde yüzbaşılığa terfi etmesi için
1946 da staj emri almış ise de sıhhi durumu dolayısiyle bu 
staja gidemediğini ve 1947 tarihinde de 15 ĝ in hapis cezası 
almış olmasından staja gönderilmediğini ancak 1949 tarihinde 
terfi ettirilmiş ve üç sene gibi mühim bir kıdem geriliğine uğ
ramış olduğunu, Millî Müdafaaya ve Gümrük Müdürlüğüne 
vâki müracaatlarından bir netice alamadığını ve Askerî Yargı- 
taya açmış olduğu dâvasının da reddedildiğini beyanla hakkı
nın yerine getirilmesini ve mağduriyetinin önlenmesini iste
mektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin
1947 ve 1948 yıllarında yükselmemesi üsteğmenlik nasbından 
değil yükselme şartlarını haiz olmamasından ileri gelmiş bu
lunduğu ve mumaileyhin aynı konu hakkında Askerî Temyiz 
Mahkemesine açtığı idari dâvasının Yargıtayın 18 Nisan 1951 
gün ve 950 780 sayılı Kararı ile reddedilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenerek karara bağlanmış olan istek hakkında encümeni
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1679 16 . I I . 1955

13987/13025 Mehmet Al ve ar.
(Jimşidiye Malı.
Muhtarı.
l^ahı.

(Arzuhal hulâsası : Palu kasaba 
merkezinin başka yere naklinin 
uygun olmadığı hakkında).

Müstediler : Bulundukları Palu kaza merkezinin birçok 
âsanatîkayı havi cami ve minareleri mevcut olduğu halde su
suz ve havasız ve sivrisinek menbaı ve gayrisıhhi olan istasyo
na nakledilmesi her suretle mağduriyetlerini mucibolduğun- 
dan bahsile kaza merkezinin eski yerinde kalmasına karar ve
rilmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Palu kaza merke
zinin istasyonun kâin bulunduğu (talebi düzlüğünün) merkez 
ittihazının zaruri olduğu kanaatine varılarak gereken işlemin 
buna göre yapılması lüzumunun Elâzığ Valiliğine evvelce yazıl
mış olduğu ve bu hususta bütün halkın aynı nispette tatmininin
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No.

Arzuhal sahibinin
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imkânsızlığı karşısında vekâletçe icra kılınacak bir muamele
nin kalmamış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1680 16 . I I . 1955

I3988/1.S02() önıeı- Çel on.
Şoför, kuyıııiK'u \(* 

Hüseyin 
1̂ 0 va hal.

(Arzuhal hnlâsası 
İKikhnıdd).

K r e d i  i a l f h i

Müstediler : İnşası yarıda kalan ev ve otellerinin inşaatını 
tamamlamak için istemiş oldukları kredinin verilmemiş oldu
ğundan bahsile yarıda kalan inşaatlarının ikmali için lehleri
ne kredi açılmasının temin buyurulmasını istemektedirler.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Ziraat 
Bankasının 3202 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin âmir hüküm
leri muvacehesinde zirai maksat gütmiyen bu gibi taleplerin 
tervicine imkân g-örmediği, Emlâk Kredi Bankasının Sinob ve ka
zalarında her hangi bir teşkilâtının mevcut olmaması yüzünden 
bu müracaatın sağlanamadığı, Yapı ve Kredi Bankasının ise 
teşkilâtı bulunmıyan yerlerdeki kredi taleplerini karşılıyama- 
dığı ve Bankalar Kanununun ilgili hükümleri muvacehesinde, 
gayrimenkul mukabilinde ifrazda bulunmalarına da kanuni me- 
sağ bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1681 16 . I I . 1955

13989/18027 Sainıe Okan.
Seleıniye Malı. d(‘. 
Altınovn - Ayvalık.

(Arzuhal hulâsası : Vekilinden 
şikâyet lu muhkmniiıı iten kurta
rılması hakkında).

Müstedi : Ayvalık Asliye Ceza Mahkemesinde mevcut dâ
vasının vekili Osman Kanatoğlu tarafından gerekli şekilde ta- 
kibedilmediğinden ve Temyiz ilâmına karşı tashihi karar yolu
na baş vurulmadığından bahis ve şikâyetle dosyasının celp ve 
tetkiki suretiyle mahkûmiyetinin kaldırılmasına karar verilme
sini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis konusu edilen 
dâvanın vekili Osman Kanatoğlu tarafından hassasiyetle ta- 
kibedildiği ve yolsuz bir hareketi bulunmadığı anlaşılmış ve 
Temyiz ilâmlarına karşı tashihi karar talebi hakkı yalnız kanu
nen C. Başmüddeiumumiliğine ait bulunmuş ve mumaileyh hak
kında inzibati bakımdan da ceza tâyinine mahal olmadığına ma-
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:îî)î)0/ia02S Jiocep Savaş.
Haleldar kiiyündc. 
Bakıı-k()\' - İslanhtıl.

- 30 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

haili yüksek dereceli hâkimlikçe 13 . I . 1953 tarihinde karar 
verilmiş ve idareten yapılacak bir muamele bulunmamış oldu
ğu bildirilmekt̂ pdir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1682 16 . I I . 1955

(Arzuhal hulâsast : Ziraat okulu
na tâj/in ('dilmesi hakkında).

Müstedi : Çayırova Teknik Bahçıvan Okulundan mezun ol
duğundan ve emsal arkadaşlarının ziraat okullarına tâyin edil
diği halde kendisinin tâyini yapılmadığından ve beş nüfus aile 
efradiyle çok müşkül bir vaziyete düştüğünden bahsile bu müş
kül durumdan kurtarılması için tâyininin yapılmasını istemek 
tedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında ; Teknik Ziraat ve 
Teknik Bahçıvanlık okulları mezunlarından muhtacı muavenet 
olup iyi yetişmiş ve askerliğini yapmış bulunanların tâyin edil
meleri uygnn görülmüş olduğundan talipler arasında bulunan 
dilekçinin askerlik g-örevini henüz ifa etmediği anlaşılmış ve 
tâyini cihetine gidilememiş ve halen kadrolar da kapanmış bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1683 16 . I I . 1955

;}99r) /l ,^K«2 l?,aıd‘ H ay n ıd ı i ' .
r . JT. P. İl İdaıv 
Ivui'iılu Başkanı. 
Kı-ziiıcaıı.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  T e k s t i l  S c n d i -  

k ı n n n u  y a j m ı a k  i s t c d i f j i  m i t i u f f  

h a k k ı n d a ) .

Müstedi : İstanbul’da işçiler tarafından yapılmak istenilen 
toplantıya hükümetçe kanunsuz olarak müsaade edilmemesi ve 
kanunlar müsait olmasa bile hükümetin bu gibi müdahaleler
den çekinmiyeceği yolunda Mecliste Başbakan Yardımcısının 
beyanatta bulunması Anayasa’nın sağladığı hak ve hürriyetle
rin bundan sonra da indî bahanelerle çiğnenmesi tehlikesini çı
karmakta olduğundan bahis ve şikâyetle gerekli muamelenin 
yapılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5018 sayılı Sendi
kalar Kanunu sendikaların siyasetle iştigalini menetmiş olup 
işçiler ile iş verenler arasında çıkan ihtilâfların hakem kurul
ları ve yetkili makamlarca halli gerektiğinden miting için ts-
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tanbul Valiliğine müracaat eden sendikaya mensup heyete bu 
cihet anlatılmış ve valiliğin bu ikazı üzerine içtima eden sen
dikanın merkez ve şube mümessilleri ekseriyetle mitingin ya
pılmamasına karar vermişlerdir bu olay hakkında Kırşehir Mil
letvekili Halil Sezai Erkut da sözlü soru ile izahat istemiş vttıl 
Sayın Başvekil Yardımcısı tarafından ve Meclis kürsüsünden 
kendisine gerekli cevabın verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1684 16. II 1955

İ3î)n6/180:53 K e m a l A k m a n .
S o f u l a r  M a l ı .  Vosil- 
t('kk(‘ So. N o .  64. 
Katilı  - Istan hu l.

(ArznJud hulâsası : İslanbul lic- 
!i diyesinde vereyan eden bâzı yol- 
suzhıkhır do! ay isiyle belediye re
isi re diğer mesuller halikında 
l((hkikai ir takibat ifası talebine 
dair).

Müstedi: İstanbul Belediye Reisi Fahrettin Kerim ile ve bele
diyenin bâzı müdürleri tarafından gayrikanuni muameleler ya
pıldığından şikâyeti muhtevi istidasında ezcümle :

1. Vali Gökay tarafından, hiçbir kanuni sebebe istinad- 
olunmaksızın sadece şahsi ve politik bir düşünce ile 30 hizmet 
yılını doldurmuş olduğundan dolayı ve âmirlerinin lehine olan 
mütalâalarına ve çok müspet bulunan sicil durumuna ve ra
porlu olarak mezun bulunmasına rağmen emekliye çıkanhp 
yerine 35 yıllık hizmeti olan diğer birini tâyin etmek,

2. İstidada adları yazılı belediye memurlan asli vazifele
rini ihmal etmek suretiyle fiilen parti işleri ile meşgul olduk
ları halde haklarında takibatta bulunmamak,

3. Fırıncı Haşim adındaki şahsın fırınında bulunan kuyu 
suyunda kimyahane tahlili neticesinde idrar bulunduğu anla
şılması üzerine, bu kuyuyu mühürliyen belediye şube müdürü
nün yerini değiştirmek ve kuyuyu tekrar açtırmak ve dolayı- 
siyle bu su ile imal olunan bir ekmeği halka yedirtmek,

4. Belediye mezarlık, bahçeler ve temizlik işleri müdür
lükleri kadrolarından istidada adları yazılı şahıslara partizan 
bir düşünce ile fuzuli aylıklar ödemek,

5. Gene istidada adları yazılı şahısları gayrikanuni olarak 
Şehir Tiyatrosu ve Sergi Evi kadrolarına tâyin etmek,

6. İstanbul Belediyesi Fen İşleri kadrosundaki mühendis 
ve diğer vazifelilerin vazifelerinde gösterdikleri ihmal ve suiis
timallere misaller göstererek mucibi takip olan bu hallere alâ
ka göstermemek,

7. Çok kifayetsiz olan belediye teftiş kadrosu takviye olu
nacak yerde buradaki elemanların; münasebeti olmıyan sair
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vazifelerde çalıştırılması ve gene bu kadrodan Nabi Opa vekâ
let maaşı temin maksadı ile Takip Müdürlüğünde çalıştırılması,

8. Tahsisatı henüz kabul ve tasdik edilmemiş bulunan bir
takım inşaatın, temellerini atmak gibi birçok icraatında kanun
ların dışında ve kendisini gayrimesul bir şahıs telâkki etmek 
suretiyle, vazifesini kötüye kullanan Belediye Reisi Fahrettin 
Kerim ile diğer mesulleri hakkında kanuni tahkikat ve takibat 
yapılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tahkikata memur 
edilen mülkiye müfettişi tarafından verilen rapora nazaran : 
Isnadolunan suçlardan hiçbirisinde takibatı istilzam eden bir 
cihet bulunmadığı, memur terfilerini geciktirdiği iddia olunan 
Belediye Zatişleri Müdürüne isnadolunan hususatın da sabit 
olmadığı açıklanmaktadır. 19 Ocak 1955 tarihli ve görülen lü
zum üzerine yazılan 13033 sayılı tezkereye karşılık mezkûr ve
kâletten ahiren alınan 3 . II . 1955 tarihli yazı ile de, bu mev
zuda bölge müfettişilğince hazırlanmış olan raporun gönderil
diği ve rapor münderecatından da anlaşılacağı vekile; gerek 
Belediye Reisi ve gerekse Zatişleri Müdürü Tarık Boyhan hak
kında Memurin Muhakemat Kanunu mucibince tahkikat açıl
masına mahal ve lüzum görülmediği bildirilmiştir.

24 . II . 1953 tarihli mezkûr raporda ezcümle : îhbar ve şi
kâyet mevzuları incelenip tahlil olunduktan sonra; isnadolu
nan kanunsuz muamelelerin iddia olunduğu tarzda cereyan et
meyip mevzuata uygun bulunduğu ve bu bakımdan tahkikat 
açılmasına lüzum olmadığı,

Terfileri geciktirdiğinden şikâyet olunan Zatişleri Müdürü 
Tarık Boyhan hakkındaki vâki iddiaların da hakikata uyma
dığı ve tahkikat açılmasına maddi ve hukuki yeter sebep bu
lunmadığı belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin cevabına, şikâyet ve ihbar 
mevzuları hakkında kanuni icabına tevessül olunup suç işlen
diği sübuta ermemiş bulunduğuna göre; vâki talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1685 16 . I I . 1955

14011/13047 Baha Yücebay. 
14991/13990 İstanbul Posta M ü

dürlüğü memuru 
7200 sicilli.
İstanbul.

(A rzuhal hulâsası : Posta Başmü
düründen şikâyet).

Müstedi : Altı mütehassıs doktorun vermiş olduğu raporu 
İstanbul Posta Başmüdürü asker olması hasebiyle bir diktatör 
gibi tanımamalrta ve keyfî hareket etmekte ve hasta olan ken
disinin mezkûr heyeti sıhhiyenin tensibettiği bir yere verme
mekte ve hayatını tehlikeye düşürmekte olduğundan bahis ve 
şikâyetle bu husus için bitaraf bir müfettişin gönderilmesini is
temektedir.
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Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Posta Telgraf 
İdaresi seyyar memurlarına binlerce lirayı muhtevi para torba
ları, kıylatlı posta maddeleri teslim etmekte ve bu kabil me
murların çok dikkatli ve soğukkanlı olmaları, seyahat meşak
katlerine ve uykusuzluğa mütehammil bulunmaları gerektiğin
den dilekçinin sıhhi durumuna daha uygun bulunan sabit hiz
mette çalıştırılmasına lüzum ve zaruret hâsıl olmuş ve bu se
bepler dolayısiyle seyyarlıkla çalıştırılması mahzurlu görülmüş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1686 16 . I I . 1955

14018/13054 P]nırullah (îünfîör 
ve ar.
7"J haıu' mübadil na
mına.
Vozirkö|)rü.

( Arzuhal hıılnaası : iskân hakla- 
rnnn f<n)Kn)il(tnm(t(hğnult(}i şikâ-

Müstediler : 1340 yılında Anavatana gelmiş olup iskân hak 
larınm tamamlanmadığından ve Hâzineye ait toprakları ihbar 
maksadiyle 400 lira Maliye Veznesine yatırdıkları halde tahak
kuk eden ihbarlarına rağmen topraklandırılmadıklarından ba
his ve şikâyetle haketmiş oldukları istihkaklarının verilmesini 
istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan tetkikat ne
ticesinde Kıratbükü ve Türken köylerinde nehir metrukâtı ara 
zi bulunduğu ve bunların ihbar veçhile Hâzineye aidiyeti ta
hakkuk etmiş olup şagillerinin müdahalesinin men’ine tevessül 
edildiği, 4796 sayılı Kanun muvacehesinda mübadillerin hesap 
lan tasfiye edilmiş olduklarından dilekçilere bu cihetten yapı
lacak bir mumele olmadığı ancak toprak ihtiyaçları bulunduğu 
takdirde Devlet Bakanlığınca Toprak ve îskân İşleri Genel Mü
dürlüğü bu yerlerde tevziata başlandığında 4753 sayılı Ka
nuna göre müstedilerin de istifade edecekleri ve bu esasa bina
en tetkik ve mukteza tâyini için dosyalarının valilikten Toprak 
ve İskân İşleri Umum Müdürlüğüne gönderilmiş olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alınan vekâlet cevabına göre 
bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına, 
dilekçilerin bir hak iddia etmeleri halinde kaza merciine müra
caatta muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1687 16 . I I . 1955
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İ4()24/13()()0 Beıjir B i U ‘yjk(;i .
M alıkonıi ' /al>ıt 
tib i.
ıVlardin.

kn-

l^ncürnen kararı ve lie sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : K(nıunsnz 
nhtvak venUn t<vhih cfzasrndnn 
sjkâjfi i }.

Müstedi ; Mardin adalet teşkilâtında zabıt kâtibi olarak on 
senedir dürüst ve başarılı bir şkilde çalışmakta iken Sakine adın 
daki bir kadını güya dost tutarak daima genel evde yatıp kalk
masından ve genel kadınlardan Keziban’dan 200 lira borç para 
almasından ve Sorgu Yargıçlığında sorgusu yapılan şahısların 
akrabalariyle görüştüğünden ve daire muamelâtını ifşa etmiş 
olması gibi isnadolunan bu hareketlerden dolayı bitaraf olmı- 
yan müfettiş Şevki Yalım tarafından yapılan tahkikat neticesi 
kanuna aykırı olarak Adalet Komisyonunca tevbih cezası ve
rilmiş ve yerinin değiştirilmiş ve vekâlet memuru olmadığı halde 
Hâkimler Kanununa tâbi tutulmuş ve suç unsurunun mevcut 
bulunmamış olduğundan ve saireden bahis ve şikâyetle yapmış 
olduğu itirazın Vekâlet Adalet Komisyonunca incelenmesine de
lâlet buyumimasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Dilekçinin genel ev
de bir kadınla münasebet tesis ettiği, 200 lira borç para aldığı 
ve iş sahipleri ile lâubali münasebetler peyda eylediği müfettiş 
tarafından tesbit kılınması üzerine mumaileyhin bu hareketle
rinden dolayı Mardin Adalet Komisyonunca H^k nıler Kanu
nunun 122 nci maddesine tevfikan tevbih cczası verildiği ve 
müşteki tarafından yapılan itiraŝ m Vekâlet Merkez inzibat Ku
rulunca derdesti tetkik bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin itiraiîînm Vekâlet Merkez İn
zibat Kurulunca İncelenmekte olduğu vekâletin yukarıya alınan 
cevabından anlaşılmış olmasına göre bu bar>ta encümen’mizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1688 le . I I . 1955

1 4 0 ; U / 1 : U ) 7 0  A h ı n o l  Hrcı- .

I )(‘ IIci-<'(‘dit köyün
de.
(riılşelıif - Niğde.

( A r ı u h ı ı l  h u lâ sa s ı : I)âvav( k i l l i -  

( j i ı i 'h  II )iu ıi( ( l i l( l i( f i ı i(h  II s ik â ı ıc f ) .

Müstedi : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 nci 
maddesinin son fıkrasından istifade ederek Baro teşekkül et- 
miyen ve üç avukat ve dâva vekili bulunmıyan Gülşehir’inde 
dâvavekilliği yaptığı halde Yargıç Bilgen’in aleyhine 1946 yı
lında vermiş olduğu bir kararla icrayı vekâletten menedilmiş, 
Nevşehir Ağır Ceza Yargıçlığına ve Adliye Vekâletine vâki 
müracaatlarının semeresiz kalmış olduğundan bahis ve şikâ
yetle kendisi gibi m.ahdut vatandaşların bu müşkül durumla
rının umumi af şümulüne dâhil edilmesinin ve bu husustaki 
kanuna ek yapılmasının teminini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Avukatlık Kanunu
nun muvakkat ve değişik besinci maddesinin B. bendinin ki
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yasen tatbiki ile dilekçi gibilerin mahkemeye kabul edilmeme
lerine mahallin en yüksek dereceli yargıcı tprafından karar 
verilmesi ve bu karara alâkalının yapacağı itirazın da ağır 
ceza mahkemesince tatbiki ile kesin surette karara bağlanması 
iktiza etmekte ve bahis konusu hâdisede cereyan eden muamele 
ve verilen kararlar kanunun içtihat ve tamim hükümlerins ta
mamen uygun bulunmakta ve bu bakımdan müştekinin Af Ka
nunundan istifadesine de imkân olmamakta ve kanuna aykırı 
bir cihet dahi görülmemekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgih 
olan istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1689 16 . II . 1955

14047/18083 Mahmut Tektıınalı.
Karaali Mah. dr. 
Kilis.

( A r z u h a l  ̂ hulâsası : M ü f f ü d e m  .ş î - 

kâyci).

Müstedi : Kilis Müftüsü Abdullah Çolak müftü olduğu an
dan bu ana kadar mukaddes vazifeyi kötüye kullanarak mem
leketimizde dini hissiyatın rencide olmasına sebep olduğundan 
bahis ve şikâyetle mumaileyh hakkında lâzımgelen tahkikatın 
icrasiyle icabeden muamelenin yapılmanmı istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Kilis Müftüsü Abdullah 
Çolakoğlu hakkında yappılan tahkikata ait evrakın Diyanet 
işleri Reisliği inzibat Komisyonunca tetkikinde; müftü hak
kında tâyini muameleyi müstelzim sabit bir suç görülmediği
nin müştekiye tebliğine karar verilmiş ve alâkalılara bu suret
le duyurulmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki şikâyetten dolayı haiz olduğu 
yetkiye binaen lâzımgelen tahkikatı yapmış olan Başvekâletin 
yukarıya alınan cevabına göre bu hususta encümenimizce tâ
yini muameleye mahal olmadığına ktrar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1690 16 . I I . 1955

'+f>4<)/l:u)sr) İhsan Topu/,. .
Tekko Mah. Vi'silba- 
yn-  So.  \(). i).
I )inar.

(ArsuhdI  hulâsası : Köt/ rnstifii-  
s i 'n u  r( HI ( U hal.hıunı kcndisiui  
(Ic i'( r i h ) H ’S İu (  dair) .

Müstedi : Müstedinin 76 sayılı cetveldeki birinci talebi 
kendisinin Aydın Erkek Sanat Enstitüsünden mezun olduğunu 
ve meslekinin demircilik bulunduğunu beyanla köy enstitüleri
ne verilmiş olan köy öğretmenliği kadar olsun bir hak verilme
sini ve bir atelye açılıp istifade edilmesini ve takım yardımın
da bulunulmasını, şimdiki istidasında ise astsubay okuluna git
mek için yaş haddinin kaldırılmasını istemektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
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Millî Eğitim Vekâletinin cevabi yazısında : 5802 sayılı 
Astsubay Kanununda ve bu hususta Millî Müdafaa Vekâletin
ce hazırlanan yönetmelikte Astsubay olmak istiyen Erkek Sa
nat Enstitüsü öğretmenlerinin 17 yaşından küçük ve 23 yaşın
dan gün almış olmamaları şart bulunmuş ve bu bakımdan dilek
çinin yaşı büyük olduğundan astsubay olmak dileğinin yerine 
getiirilmesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin evvelki talebi selef komis
yonca incelenerek 22 . VI . 1953 tarih ve 7211 sayı ile karara 
bağlanmış ve muahhar tarihli istidasında Astsubaylığa müte
dair olarak ileriye sürdüğü isteği de yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili bulunmuş olduğundan her iki husus hakkın
da zikredilen sebeplerden dolayı encümenimizce tâyini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1691 16 . I I . 1955

A h m e t  A  İkan. 
Istidacı C a v i t  S (‘/,(>r 

(‘ livlc.
T u ı-h a i.

(Arzuhal hvlâsosı 
hine dair).

T()}trak fale-

Müstedi : Topraksızlık yüzünden şunun bunun yanında 
çalışmakta’ olduğundan bahsile 11 nüfusa yetecek miktarda 
toprak verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında: Sırası gelip de müs
tedinin kazasında Toprak Kanununun uygulanmasına başlan
dığında müstedinin Toprak Komisyonuna müracaat etmesi lü
zumunun mumaileyhe tebliğinin valiliğe yazılmış olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği lüşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1692 1 . II . 1955

140.54/13090 Derviş Nuri Aı-ta(; 
\(“ ar.
t^nlü Cad. No. 86. 
Avukat.
Bııı-sa.

(Arzuhal hulâsast : Mvkerrer 
h'azanr Yergininin önlenmesi ve 
jlüzdc otuz indirim \fap\lmmi 
hakkında).

Müstediler : Serbest şekilde avukatlık yaptıklarını, ayrıca 
almakta oldukları emekli aylıklarından tediye sırasında Gelir 
Vergisi kesildiği halde, vermiş oldukları beyannamede göster
dikleri ücretlerinden ikinci bir vergi alındığını, gerek bu mu
amelenin gerekse %  30 götürü giderek sadece serbest meslek 
kazancından tenzil edilmesinin haksızlığı mucip olduğundan 
bahsile vergi mükerrerinin önlenmesini ve %  30 götürü gide-
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rek beyannamede gösterdikleri gelirin toplamından indirilme
sini istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Gelir Vergisine tâbi 
kazanç ve iratların gerçek miktarlarını tâyin bakımından mez
kûr kazanç ve iratlarından yapılacak masraf indirimleri hak
kında her kazanç ve irat için müstakil ve ayrı hükümler vaz 
olunmuş ve bu sebeple serbest meslek kazançlarında sâfi mik
tarın tâyine ait Gelir Vergisi Kanununun 52 nci madde hükmü 
bu meyanda mezkûr maddede yer alan % 30 götürü gider esa
sını ücretlerin veya diğer kazanç ve iratların gerçek miktar
larının tâyininde nazara almaya imkân olmadığı ve bu itibar
la dilekçiler hakkında mahallince uygulanan işlemde kanun 
hükümlerine aykırılık görülmediği ve bir mükerrerlik mevzuu 
bahis olamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce tâyisi muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1693 16 . II . 1955

1.3091 Talia Özf>iiv.‘iı. 
Atatürk Bulvarı 
Masan Tfâdi Ap Xo. 
7.
Ankara.

( Arzuhal hulâsası : Mahkemci 
'J'emyiz karanrnn hilâfı kanun ol
duğuna dair).

Müstedi : Kocası doktor Nadir Özgüven ile aralarında müt- 
tehaz boşanma dâvası hakkında Ankara 6 ncı Asliye Hukuk 
Mahkemesince bo? madan sonra verilen karan inceleyecek olan 
Temyiz İkinci Hukul: Dairesi heyetinin bitaraf olmamasından 
dolayı bu heyetin reddini istediğini ve bu talebi tetkik eden 
Temyiz Dördüncü Hukuk Dairesinin ise reddi hâkim talebini 
bâzı sebepler dolajasiyle kabul etmiyerek hilâfı kanun reddet
miş olduğunu beyanla Temyiz İkinci Hukuk Dairesinin 952/1142 
numarasında kayıtlı bulunan dosyasının ve dilekçede isimleri 
geçen şahıslara ait evrakın celp ve tetkik olunarak reddi hâ
kim talebinin kabulünü ve bu baptaki bâriz haksızlığın bir an 
evvel önüne geçilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyet konusu edi
len Temyiz Dördüncü Hukuk Dairesinin 12 . IV . 1952 tarih ve 
2679/1949 sayılı Karan hakkında vekâletçe idareten yapılacak 
bir işlem olmadığının ve dilediği takdirde mezkûr daire kara
rına karşı Temyiz Hukuk Genel Kuruluna müracaat suretiyle 
temjdz yoluna başvurabileceğinin müştekiye tebliği lüzumunun 
Ankara C. Savcılığına yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yüksek bir kaza mercii olan Temyiz



Arzuhal
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Mahkemesi Dördüncü Hukuk Dairesi kararlarına karşı ancak 
kanun yoluna başvurulabileceğine ve teşriî bir uzuv olan Bü
yük Millet Meclisi, teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü mad 
desinde de açıklandığı üzere, bu kabil kararlar hakkında mua
mele yapmağa yetkili bulunmamasına mebni vâki talep ve şikâ
yetin encümenimizce bir muameleye tâbi tutulmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  38 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1694 16 . I I . 1955

U ( ‘ i s  

K<»n\ ; ı n  

F a h r i  A f ı t ı o f / I  ı<

Al. M.  

Hin̂ röl 
A'. A r n s

Kâtip 
KlA/.i”- 

S. 'rokt r
A f y o t ı  K .  K d i n ı c  I v l i n u '

N. Korahan ('. Köprülü / / .  Mahsudoğlu

I l ı z i i K ' n i ı  

y. St no( (il:
Mi i i 'd i n 

/{. hJrıh nı
S i i r d  

N. tiolıiL

(Arzuhal sayısı : 76)

r .  B. M. M. Matbaası



Devre : X T. B. M. M. İçtima : 1

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

: 2 0  İl*

A i 'z u lia l  A r / u l u ı l  s a hib in in  
X o .  a d ı ,  soyadı vo adresi

1405(1/l;j()!)2 Ş ü k r ü  (rünc^ ve ar.
ha’i k li  k ö y ü  ıımlt- 

tai'i.
Snvî al - (/ofulı.

29.IV. 1955 Cuma

I^]ncünıon k a r a r ı  v(‘ no sebepten ve rild iğ i

( A r z u h a l  h u l â s < ı s ı  :  N a h  i } / e  y o l i a -  

r n n n  ı / a p ı l n u ı s ı  h a k k ı n d a ) .

Müstediler : Taşlık ve kayalıktan ibaret bulunan nahiye
lerinin öteden beri yoldan mahrum bulunduğundan ve halkın 
arka ile yük taşımakta olduklarından bahsile bu ihtiyaçları
nın temini için gereken tahsisatın verilmesini ve yollarının 
yaptırılmasına delâlet buyurulmasını istemektedirler.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Nüfusu 500 ve 500 
den yukarı olan köylerin ön plânda ve mahallî çalışmalardan 
faydalanarak ana yollara ve merkezlere bağlanması için bir 
program hazırlanmış bulunmakta olup dilekçede adı geçen 
köylerin nahiye merkezine ve Şavşat yoluna bağlanacak yolla
rın yapımı programa ithal edilmiş ve bu köylerden Erikli ve 
Balıklı köylerinin 1952 de yapılması derpiş edilmiş bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1695 16 . II . 1955

İ40()2/1:}09(S xMustat‘a Subaşı.
M a ş ık  k ö y ü  (;it'tlik- 
leri a dına .
U r f a .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  Z i r a a t  l i a n k a -  

s n t ( I a ) i  k r e d i  s a ğ l a n m a s ı  h a k k ı n 

d a ) .

Müstedi : Pamuk ziraatinin inkişafı için köy halkının fe- 
dakârlığiyle 50 - 60 dekarlık pamuk ziraati yaptıklarından 
masrafları için Ziraat Bankasından istedikleri kredi talebinin 
reddedildiğinden bahsile yetiştirdikleri bu pamukların otunun 
temizlenmesi, tohum ve sair masraflarım karşılamak için 
mezkûr Bankanın yardımda bulunmasını istemektedir.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi- 
nin dilekçesi üzerine durum Ziraat Bankasınca tetkik ettiril
miş ve müstedinin köyünde 1950 - 1951 jnllanna ait vâdesi geç-
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miş borçlan bulunan köylülere yeniden kredi açılmadığı anla
şılmış ve borçlarını ödiyenlere yeni zirai ihtiyaçları için Banka 
mevzuatına göre gerekli kredinin sağlanmış bulunduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâjâni muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1696 16 . n  . 1955

1 4 0 7 4 / 1 3 1 1 0  i l a s a n  K ı f ı l .
1 2 1 .  J .  E r  O k u l  A  İn 

y ı  ceza cvİikIo. 
A n t a k y a .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  V e k i l i  A v u 

k a t  K e m a l  S a h o o ğ I v ’ n d a u  s i h â -

l/fO-

Müstedi :: Antakya barosunda kayıtlı Avukat Kemal Şabo- 
oğlu Avukatlık ve Ceza Muhakemeleri Usulü kanunlarına göre 
vazifesini yapmamak, görevini kötüye kullanmak suretiyle' 14 
sene ağır hapis cezasına mahkûm edilmesine sebebiyet vermiş 
olduğundan bahis ve şikâyetle bu avukat hakkında kanuni ta
kibat ve tahkikatın yapılmasını ve mahkemeye verilmesini ve 10 
bin lira mânevi tazminat vermesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan tahkikat so
nunda : Müştekinin adam öldürmek suçundan tevkif edilmesi 
üzerine 300 lirası peşin ve 300 lirası da dâva sonunda ödenmek 
şartiyle Avukat Kemal Şabooğlu’nu kendisine vekil tâyin etti
ği ve ancak peşin verilmesi icabeden ücreti vekâletin ödenme
diğinden mumaileyh avukatın bir celse dâvaya girdikten sonra 
dâvayı tabidemiyeceğini müştekiye usulen zamanında bildirmiş 
olduğu ve bu durum karşısında avukatı mumaileyhin hareke
tinde bir hizmet kusuru ve kanuna muhalefet görülmediğinden 
hakkında disiplin takibatının açılmasına mahal olmadığına
5. V II. 1952 tarihinde karar verildiği ve bu karara dilekçi ta
rafından yapılan itirazın mahallî j^ksek dereceli hâkimliğince 
tetkik edilerek reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki şikâyetten dolayı haiz olduğu yet
kiye binaen lâzımgelen tahkikatı yapmış olan vekâletin yuka
rıya alınan cevabuıa göre bu bapta encümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1697 16 . I I . 1955

1 4 0 8 5 / 1 3 1 2 1  A y ş e .
M e h m e t  S a lih  karısı. 
Y a y l a g i r i ş  k ö y ü n d e .  
Ç arşam lîa.

C \ r z u h a J  h u l â s ( > s >  :  K o c a s ı n ı n  

( l a r j )  h â d i s e s i n d e n  m n a y e n e ı ı e  

f/ 'i n  d  e r i l  d  i ğ  i  h  a k k  ı  n d  a ) .

Müstedi : Kocası Salih’i suçunu ikrar ettirmek maksadı 
ile Büyüklü karakol kumandanının dövdüğü halde Çarşamba



— 3

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

I4:{0r»/ı;i:}24 Vu.sur V A i w k .

Ilacıro fci) M a lı . Sa-

( 'oiiinı.

C. Müddeiumumisinin, muayeneye göndermemek suretiyle darp 
âsannm kaybolmasına sebebiyet verildiğinden bahis ve ihbarla 
kocasına işkenceyi yaratanlar hakkında lâzımgelen takibatın 
yapılmasını ve ce:;alarmın verilmesini ve akli muvazenesi bozu
lan kocasının tedavisi için C. Sa'Sicılığına ve jandarma merkez 
komutanlığına kati emirin verilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis konusu hâdise 
hakkında yapılan inceleme sonunda 13 - 14 . V . 1952 gecesi 
komşusundan evine dönmekte olan Mustafa Canı parasına ta- 
maen öldürmekten zanlı dilekçinin kocası Mehmet Salih Çan’ın, 
suçunu hazırlık tahkikatında açıkça itiraf ettiği ve suç aleti 
tabancayı da sakladığı yerden çıkararak zabıtaya teslim eyledi
ği ve şikâyetçinin Büyüklü krakol komutanı tarafından dövül
düğü hakkında hiçbir delil bulunmadığı ve esasen dilekçinin ko
casının muayeneye gönderilmesi için C. Müddeiumumisine bir 
müracaatının sebk etmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki ihbardan dolayı haiz olduğu yet
kiye binaen lâzımgelen tahkikatı yapmış olan vekâletin yuka
rıya alınan cevabına göre bu bapta encümenimizce tâyini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1698 16 I I . 1955

(Arzuhal hulâsası 
J ah’ t an mnlfıliifcf 
>nax)na dair).

: Oğlu Abdül- 
inaa.şi bağlan-

Müstedi : Oğlu Tayyare Üstçavuşu Pilot Abdullah 1949 se
nesinde uçarken kazaen düşerek şehiden vefat etmiş ve kendisine 
şehit maaşı Millî Müdafaaca bağlanmamış olduğundan bahsile 
mâlûliyetine binaen maaş bağlanmasını ve vazifesini kötüye kul
lanan tekaüt şubesi müdürü hakkında da kanuni takibat icra bu- 
yurulmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Oğlu Abdullah’
ın 1949 tarihinde tayyare kazasında düşerek şehit olduğu tarihte 
dilekçinin 1310 doğumlu olması itibariyle o zaman yürürlükte 
bulunan 1683 sayılı Kanunun 48 nci maddesi gereğince 65 yaşı
na varmadığından kanunen maaşa müstahak bir durumda bu
lunmamış ve mumailyhin mâlûliyet iddiasının Gülhane Has
tanesince muayenesi yaptırılmış ve verilen raporlarda bugünkü 
ârızasmın oğlunun şehit olduğu tarihte kendisinde mevcut ol
duğunu o zamanki tarihi taşıyan bir rapor veya reçete veya bir 
hastane kaydı ile ispat edilememiş ve Divanı Muhasebat kararı 
gereğince raporların tasdikine imkân hâsıl olamamış ve dolayı- 
siyle maaş da bağlanamamış ve zamanında alınmış bir vesika 
ibraz edildiği takdirde- raporlarının tekrar muameleye konula
bileceği aksi takdirde yapılacak bir muamele kalmamış olduğu 
bildirilmektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebeplen verildiği

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi,

Kajrar No. Karar tarihi

1699 16 . I I . 1955

14312/13830 İskender Mandabas.
Kui'uec^şme Oksüzeo- 
eıık So. No. .14. 
Üsküdar - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Ergene orma
nının Iah ribe/lilmcsinden ve dev
leti estirme karşılığının verilmeme
sinden şikâyet).

Müstedi : Ergene Çiftliği ormanının devletleştirme karşılı
ğının verilmemesi ve tahribedildiği ve bu tahribe orman teşki
lâtı memurlarının sebebiyet verdiklerinden şikâyetle yeni Or
man Kanununun mevkii tatbika konuncaya kadar hiçbir kim
seye bir tek odun kesilip çıkmasına müsaade edilmemesini ve 
ormanın kendisine iade edilmesine karar verilmesini istemekte
dir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : 4785 sayılı Kanunla 
devletleştirilen ev eski sahipleri tarafından istimlâk bedeli is
tenilen Erg’ene Çiftliği ormanının vergi kayıtlarının bulunma
ması sebebiyle özel idare tadilât komisyonunca takdir edilmiş 
olan değeri hakkındaki karar itiraz komisyonunca ormana 9750 
lira kıymet takdiri suretiyle neticelenmiş ve bu kararın temyiz 
olunması üzerine 3 Numaralı Temyiz Komisyonunca 11 . IX . 
1952 tarihinde bozulmuş ve İtiraz Komisyonunca bu bozma ka
rarı üzerine henüz bir karar ittihaz edilmemiş ve ormanda se
nelik makta olarak Çiftalan köylerine 1951, 1952 yıllarında 
ihtiyaç kesimi yaptırılmış ve izinsiz olarak yapılan kesimler 
baklanda zabıt varakası tutulmuş ve suçlular hakkında kanuni 
takibatın yapıldığı ve bu suretle sorumlu memurun bulunmadı
ğı anlaşılmış ve keyfiyetin müştekiye de duyurulmuş olduğu 
bildirilmektedir.

Gei’eği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine in
tikal etmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında encümenimizce 
bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1700 16 . I I . 1955

14319/13336 Halil Onal. 
14467/13477 Türk Maden T('kni- 

siyenleri Derneği 
Başkanı.
Zonffiıldak.

(Arzuhal hulâsası : Hazırlanan 
emnij/et tüzük lâjiihası muhteviya- 
hnnı kendi mühendis ve teknisi- 
;i eni erine de teşmili hakkında).

Müstedi : Kömür İşletmeleri Emniyet Tüzüğü lâyihası ile 
bütün ocak faaliyetlerinin yüksek mühendislerin inhisarına terk 
edilmesinin ocak âmiri mevkiinde bulunanları rencide edeceği
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

gibi bunların işlerinin terk etmelerini âmil olacağından bahsile 
tüzük muhteviyatı gereğince yüksek maden mühendislerine ta
nılan hakların kendi mühendis ve teknisiyenlerine de teşmil 
edilmesi hususunun temin buyurulmasmı istemektedir.

Ticaret ve iktisat Vekâletinin cevabi yazısında: Mezkûı 
nizamnameyi hazırlıyan heyete mühendis ve teknisiyenlerini de 
temsil eyliyen üyelerin katılmış olduğu, yüksek mühendis mik
tarının kifaye'tsizliği muvacehesinde bu işletmelerdeki mühen
dislerden de faydalanılmasının muvafık olacağının düşünül
düğü belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 52 nci 
maddesi gereğince nizamnamelerin tedvin ve tadili îcra Ve
killeri Heyetine ait bulunmasına mebni encümenimizce bu 
bapta tâyini muameleye lüzum olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1701 16 . II . 1955

X(‘('ati
K â b i li o ğ l u  l);ı^la- 
n ı u l a  N o .  8.
T o k a d .

(Arzuhal hulâsası : Sanhasaîi de- 
(jirmani yolunun yapılan ıslaha
tından şikâyet).

Müstedi : Tokad’ın Behzat deresi üzerinde bulunan Sarı 
Haşan namiyle mâruf değirmenin Nafıa Vekâletince derenin 
tathiri ameliyesi sırasında senelerden beri yaz ve kış ânzasız 
olarak suyunu temin eden bendin değirmen binasına yüz metre 
mesafede müstakil iken şimdi 1500 metre uza^a götürülmesi 
ve suyun zincirle kuyu değirmenine verilerek ayağından ge
len suyun verilmesi suretiyle değirmenin bent istiklâlinden 
mahrum edildiğinden ve suyun mezkûr değirmen kiracısı tara
fından dereye verilerek değirmenin muntazaman işlemesine 
mâni olduğundan ve iki değirmen arasında münazaya yol açıl
dığından bahis ve şikâyetle bir müfettiş tarafından tahkikat 
yaptırılarak bir hakkın teslim edilmesini ve bu işte şahsi ve 
hissî hareket edenler haklarında gerekli takibatın yapılmasını 
ve işlemez halde kalan değirmenin maddi ve mânevi tazmina
tın hesaba alınmasını istemektedir.

Nafıa Müdürlüğünün cevabi yazısında : Her zaman Behzat 
deresinden en az değirmenlerin eskiden aldıkları suyu alabil
mek gaye ve maksadiyle yapılan tesisler üzerinde gerekli tadi
lât ve ıslahat yaptırılacağı ve değirmenlerin aleyhine olarak 
ihdas edilmiş bulunan sulama prizi üzerinde sabit bir savak 
yapmak suretiyle önce ve daima değirmenlerin suyu verilecek 
ve fazla suyuıî sulama hizmetine sevk olunacağı ve Zencirli 
kuyu Değirmeninin savacağından akacak olan sular da Sarı 
Haşan Değirmenin isale kanalına gönderileceği, Sarı Haşan 
Değirmeninin tahliye şartlarının eskisi gibi ipka ve ihya edil
mesi için eski tahliye ayağının yeniden meydana getirilmesinin



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı vc adresi

- ö -

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Tokad Su İşleri 53 ncü Şube Müdürlüğüne emir verilmiş ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1702 10 . I I . 1955

\ 4 : m / V , m : i  F e h m i  M ü f t i i o f î l u .
M ü f t ü  S a it o ^ l u .  
T ü v i  k ö y ü  sahihi. 
B itlis .

(Arzuhal hulâsanı : Bahasından 
intikal eden yoylaama vukııhuluH 
tecavüz ve müdahaleden sikâifei).

Müstedi : Babasından kendisine müntekil Şetek bucağına 
bağlı Tüvi köyü sınırlan içinde bulunan Merkezeydan ve Beran 
tepeleri adındaki yaylanın babası adına tapulu bulunan Tüvi 
hududu dâhilinde bulunduğundan vilâyet idare kurulunca ka
rara bağlandığı ve bu karar üzerine mütecaviz Yukan ölek 
köylülerinin müdahalelerinin menedilmiş olmasına rağmen mez
kûr köylülerin tekrar müdahaleleri üzerine Nahiye Müdürlü
ğünce evvelce müttehaz men’i müdahale kararına aykırı olarak 
verilen ikinci bir kararla mütecaviz ölek köylüleri zilyed tanı- 
larak yaylanın bunlara verilmiş olması mağduriyet ve perişani- 
yetini ve kanunsuzluğu mucip bulunmuş olduğundan bahis ve 
şikâyetle iki köy arasındaki bu arazi ihtilâfının halli ve çıkacak 
cinayetin önlenmesi için icabedenlere emir verilmesini istemek
tedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu yay
lalar hakkında Şetek Nahiyesi Müdürlüğünce iki men’i müdaha
le karan verilmiş birinci karar idare kurulunun son kararı ile 
hükümsüz sayılan 163 sayılı karara istinaden dilekçi lehine ve
rilmiş olup dâva olunan Yukan ölek köyü muhtannın müraca
atı üzerine bu yaylanın Merkezeydan ve Kamberan tepesine ka
dar olan kısmının bu köyün tasarrufunda bulunduğu anlaşıldı
ğından müstedi lehine evvelce verilen men'i müdahale kararının 
iptaline dair ittihaz edilen ikinci karar da dilekçiye tebliğ edil
miş ve idareten yapılacak bir işlem kalmadığı müstedinin bir 
iddiası varsa ait olduğu mahkemeye müracaat etmesinin lâzım- 
gfeldiği ve sınır işinin de kanuni merasiminin ikmalinden sonra 
idare kurulunca karara bağlanacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1703 16 . I I . 1955
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

14350/13364 N c o m e ttiıı  Sün]:i('l 
16295/15 224 vo ar.
1 749 3/16 2 88  N a h ; ı  VckAl<*li I).

Y o l l a n  vv L im a n la r ı  

İn.şaal KN'islijiri ınc- 
I ı l U l ' ı l .

A n k a r a .

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Meccani se- 
jjahat haklarımn eskisi gibi veril
mesi hakkında).

Müstediler : Devlet Demiryolları înşaat Dairesi memurların
dan iken 1818 sayılı Kanunla Nafıa Vekâletine bağlanmış olduk
larını ve Devlet Demiryollarındaki paso haklannın da mahfuz 
tutulduğu halde geçen sene hotbehot bu haklarının kaldırılmış 
olması mağduriyetlerini mucip bulunmuş olduğundan bahsile 30 
yıldan beri verilegelmekte olan meccani seyahat haklarının es
kisi gibi verilmesini istemektedirler.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Demiryolu İdare
sinin dışındaki memur ve aileleri için yılda 15 bin sayahata ba
liğ olan parasız ve yarım ücretle seyahat usulü kaldırılmış olup 
diğer taraftan demiryolu personel ve ailelerine verilmekte olan 
seyahat müsaadesi tahdidedilmek suretiyle 100 bini bulan seya
hat iktisat edilmiş ve 50 bin tonluk parasız taşıma usulü kaldı
rılmış ve Bütçe Encümeni tarafından da tasvibedilmiş olduğu 
gibi yılda 3 - 4 milyon liralık yerinde bir tasarruf yapılmış ve 
bu bakımdan 1483 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin hududunu 
mühim miktarda aşmış bulunan kart primi verme ve meccani 
nakliyat yetidlerini ihtiva eden bir kararname, kanunun ru- 
hnna uygun olarak tanzim edilmiş ve Başvekâlete sunulmuş, bu 
teklifin kabulünde hem ayn, ayrı kararnameler bir araya top
lanmış olacak hem de kanunun âmir hükümleri icaplarının yeri
ne getirilmiş bulunacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1704 16 . I I . 1955

14396/13408 A l i  ( J ra k .
H o t y a n  köyünde'.  
V a v l a  - (Jenc.

(Arzuiiül hülâsası : (lenç Kazası 
Hâlimi /liisameffin Enç’den şikâ-

Müstedi : Ali Günay ile aralarında Genç Hukuk Mahkeme
sinde rüyet olunan tapu kaydmın iptali dâvasında verilen ka
rar gereğince keşfe gelen hâkimin Ali Günay’m evinde gecejri 
geçirip orada yiyip içtiğinden, keşif sırasında jandarma vası- 
tasiyle kendisini tehdidettiğinden ve keşifte Ali Günay lehine 
temayül ettiğinden ve bir koyun aldığmdan bahis ve şikâyetle 
Hâkim Hüsamettin’in kazadan uzaklaştırılmasmı ve muktazi 
tahkikatın icrası için bir müfettişin gönderilmesini istemekte
dir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısmda : Müfettiş marifetiyle 
yaptırılan tahkikat sonunda müstedi ile Ali Günay arasındaki 
tapu iptali dâvasında Hâkim Hüsamettin Enç’in kaza merke-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

8

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

zinden hareketle akşama doğru davalı Ali Günay’ın yayla 
evinde geceyi geçirdiği, ertesi günü keşfi yaptıktan sonra avdet 
ettiği anlaşılmış ve hâkimin, taraflardan birisinin evinde gece
yi geçirmesi ve yemek yemesi diğer tarafın şüphesini ve tered
düdünü mucip olabileceğinden doğru görülmemişse de hâkimin 
keşifte davalı lehine temayül ettiğine ve jandarmalar vasıta- 
siyle tehdidedildiğine ve bedava bir koyun alındığına dair id
diaların tahakkuk etmediği ve doğru olmadığı arz ve işaret 
olunan hususun tekerrür etmemesi lüzumunun Hâkim Hüsamet
tin Enç’e tebliğ olunduğu ve teeyyüdetmiyen diğer iddialar
dan dolayı da muamele yapılmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki şikâyetten dolayı haiz olduğu yet
kiye binaen lâzımgelen tahkikatı yapmış olan vekâletin, yuka
rıya alman cevabına göre bu bapta encümenimizce bir muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1705 16. I I . 1955

131)74/13 013 ^lu sa l 'slıı  vo aı-. 
144r)7/134fiS C a y  M a lı .  de. 

S a n d ı k l ı .

i A r z n l u ı l  h i ' J â s d s ı  :  A  n n i l e n u i n  

< l l ( r i n ( h n  ( i h n m a n K i s ı  luıLhinda).

Müstediler : Sandıklı kazası çiftçilerinden olduklarını ve 
ecdatlarından intikal edip zilyedlerinde bulunan tarlalarının 
belediyece haksız yere ellerinden alınarak mera ve fennî ağıl 
yapılmak istenildiğinden ve yaptıkları müracaatlardan bir ne
tice alamadıklarından ve bu tarlalardan başka bir gelirleri ol
madığından, Toprak ve Zilyedlik kanunları nazara alınmadı
ğından bâhis ve şikâyetle, henüz kadastrosu yapılmıyan ve ta
puları hududu dâhilinde ecdatlarından kalan ekili bu arazile
rine müdahale edilmemesi hususunda gereken muamelenin ya
pılmasına emir verilmesini istemektedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin şikâ
yet konusu olan ekili tarlalarının, şikâyet edenlerce kendi 
mülkiyet ve tasarrufları altında olduğu, belediyece bu yerin 
umuma ait mera bulunduğu iddia edilerek durum mahkemeye 
intikal ettirilmek üzere bulunduğundan müstedilerin, mahke
me safahatına ve verilecek karara intizar etmek zorunda ol
dukları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre mahkemeye in
tikal etmiş olan bir hususla ilgili olan istek hakkında encüme
nimizce tâyini muameleye 'mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1706 16 . I I . 1955



9 —

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

14072/13108 .M(>hııi(4 Hai-ın. 

14464/11^474 'I^iccar; T('i)('l»aşı 
-Mah. d('.

(. 1 rzulıal hıılâsası : înşaatu nıh- 
stü venhnediğinden şikâyet).

Müstedi : 1940 yılından beri şehir imar plânının tatbik edil
mediğinden ve dolayısiyle arsasında inşaata ruhsat verilmedi
ğinden bahis ve şikâyetle belediyenin istimlâk için tahsisatı yok 
ise tasarruflarına mâni olmamasını ve bir an evvel bu tenakusun 
halledilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1945 senesinde tas
dik olunan şehir imar plânına göre yola isabet eden dilekçinin 
arsasında, 1952 yılına kadar beş yıllık mesai programına ithal 
olunmadığından inşaat yapmasına müsaade edildiği, gecikme
nin ise bu hususta Nafıa Vekâleti ile yapılan muhavereden ileri 
gelmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1707 16. I I . 1955

14r)08/].3r) 1 (i M .  N a c i  Kocasu.
K a i ’akol S o . X o .  18. 
( '( ‘i ım 'lk ö v  - Istanl)ul

(Arzuhal hulâsafiı : Yedek subay
lık hakkının tanınması hakkında).

Müstedi : Güzel Sanatlar Akademisi 1950 yılı mezunların
dan bulunduğu halde er olarak askere alınmak istendiğinden 
şikâyetle, hal ve mazisi bakımından en ufak bir şaibesi bulun
madığı ve şerefli bir ailenin evlâdı olduğu halde; tatbik olun
mak istenen bu muamelenin ref’i ile kanuni hakkı olan yedek 
subay yetiştirilme hakkının tanınmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazılarında : Mezun olur
ken askerlik dersi öğretmeni tarafından yedek subaylığa liya
kati tasdik edilmemiş olan müstedinin; 1076 sayılı Kanunun 
muaddöl 8 nci maddesinin D fıkrası gereğince yedek subay ye
tiştirilmesine kanuni imkân olmadığı ve müstedinin lise veya 
muadili olan hangi mektepten mezun olduğu hakkında encü
menden vuku bulan istizaha karşılık teşkil eden tezkerede; 
mumaileyhin lise muadili olan Güzel Sanatlar Akademisi resim 
bölümünden mezun bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükmüne ve ihtilâfın 
tetkiki kaza merciine ait bulunduğuna göre; vâki talep hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1708 16. I I . 1955
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1 4 7 0 3 / 1 3 7 0 4  S i n a n  A v c ı .
Oha köyünde. 
AhnıvH.

Artuhul Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal fntJâaası 
bine (l(tir).

Yardım iale-

Müstedi : 9 nüfus efradı ailesi olduğunu bir oda toprak 
evden başka hiçbir mülkü ve geliri olmadığını yevmiye almış 
olduğu 150 kuruşla geçinemediğini aç ve perişan bir durumda 
bulunduğunu beyanla icabeden yardımın yapılmasını iste
mektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında 
Müstedinin dosyasının tetkikinde eşi Ümmühan’ın 1949 yılında 
müracaat ettiği evrakının sırada olduğu, ancak ikramiyesinin 
sırası keldiğinde emsaliyle birlikte verileceğinin kendisine du
yurulması ve muhtaç olduğundan mahallin münasip bir 
ka3oıaktan mümkün olan yardımın sağlanması da 29 . IX . 1952 
tarihinde Antalya Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1709 16 . II . 1955

1 4 7 0 7 / 1 3 7 0 H  N a i n ı  TanycM-i.
Â b i d o i  I l i i n i y ( ' t  
( !ad. N o .  17Î). 
►Siijli - lstaıı))nl.

(Arzuhal hulâsası : Yıkiınlan (je- 
cf-kondulannın yeniden yaptırd- 
)n(tsrna müs((ade edilmesine dair).

Müstedi : Belediyece, Mecidiye köjrü Karkuyusu mevkiinde 
ki 11 gecekondunun haksız olarak yıktırıldığından ve saireden 
bahis ve şikâyetle bu evlerin yeniden yaptırılmasına müsaade 
edilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr mahalde 
Millî Reasürans Şirketine ait arazi üzerine 11 kişinin bir gece
de ve gayrimuntazam bir şekilde tuğladan gecekondu jraptık- 
lan, arazi sahibinin müracaatı üzerine 5431 sayıh Kanuna göre 
ve usul dairesinde 10 tanesinin 5nktınldığı dilek sahibi Naim 
Tanyerin’e ait olan diğer bir gecekondunun da fırtınanın te
siriyle kendiliğinden yıkıldığı ve adı geçenlerin mezkûr yerde 
yeniden ev inşa etmelerine müsaadeye imkân olmadığı ve ileri 
sürülen iddiaların da asılsız olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve mevcut kanun hü
kümlerine göre; vâki istekhakkında encümenimizce tâyini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1710 16 . II . 1955
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

1 4 7 0 H / 1 8 7 0 ‘) M ü kro irıiıı  Y a s a r .
Â ş ık p a ş a  .Malı . In ıa -  

)’(‘1 ( *amii  esk i İD ia ı ı ı  

\ H a t  i l l i ,

K ı i ' s ( ‘h i r .

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Vazifesine ni
hayet verilmesinden şikâyet hak- 
Lında).

Müstedi : Kırşehir’in İmaret mahallesi imam ve hatipliğin
de 28 sene bilfiil hizmet eylemiş ve geçen sene sıhhi vaziyeti do- 
layısiyle vazifesine kısa bir müddet devam edememiş olması yü
zünden mahallî tevcih komisyonunca vazifesine son verilmiş ol
ması nizamnameye mugayir ve mağduriyetini mucip bulunmuş 
olduğundan bahis ve şikâyetle emeklilik hakkının zayi olmama
sı için gereğinin yapılmasına emir buyurulmasını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçinin vazifesine devam 
etmediği vâki şikâyet ve yapılan tahkikatla anlaşılmakla tüzük 
hükümleri gereğince mahallî tevcih komisyonunca vazifesine 
son verilmesine dair verilen karann Diyanet İşleri Reisliğince 
tasdik edilmiş olduğu, 5434 sayılı Emeklilik Kanununun neşri 
tarihinde mumaileyhin yaşı kırkı geçmiş olması hasebiyle emek
lilik hakkından istifade edemiyeceği ve 1294 doğumlu bulunan 
müstedinin böyle bir hak talebinde bulunmasının da yersiz bu
lunduğu cihetle yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Başvekâlet cevabına göre bu hususta 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1711 16 . I I . 1955

14 7 0 Î ) / 1 : n  I o M u s t a f a  K a b a s a k a l .
M A lfıl  (Miıokli ö ^ ih-I- 
ınon.
A”111 - lOlâ/ı̂ -.

(Arzuhal hulâsası : MâJûliyeti 
reçhile maaş bağlanması hakkın
da).

Müstedi : Malûliyeti hasebiyle kendisine 1683 sayılı Kanunun
28 nci maddesi hükmüne tevfikan maaş tahsisi lâzımgelirken 26 
ncı maddeye göre hakkında muamele yapıldığından ve bu ise 
kanunsuz mağduriyetini mucip bulunmuş olduğundan bahsile 
mezkûr kanunun 28 nci maddesinin tatbik edilmek suretiyle 
yapılan muamelenin düzeltilmesini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin mahallî sıh» 
hi heyetinden almış olduğu mâlûliyetine ait raporu Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekâletince 1683 sajalı Kanunun 43 ncü mad
desine göre tasdik edilmiş ve aynı kanunun 26ncı maddesi ge
reğince 18 sene küsur hizmeti ve 22 lira maaş üzerinden kendi
sine beher hizmet yılına mukabil birer maaş nispetinde 1 254 
lira ikramiye tahakkuk ettirilerek öğretmenlikten ilişiği kesil
miş ve mumaileyh vazife başında mâlûl olduğunu ileri sürerek 
Devlet Şûrasına açmış olduğu dâvasının reddedilmiş bu husus
ta Yüksek Komisyonunuza da baş vurmuş ve 79526 sa3nh ya- 
ziyle cevap verilmiş ve mumaileyhin gözlerindeki ânzanın ta-



—

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

ınamen zail olmadığı ve vazifesine iadesinin mümkün görülme
diği Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin 12 Nisan 1938 ta
rih ve 125 6695 sayılı yazılarından anlaşılmış olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin daha önce kaza merciince ve se
lef komisyon tarafından incelenip 9 . V . 1937 tarih ve 813 sayı 
ile karara bağlanmış olduğu anlaşıldığından bu hususta encüme- 
nimizce başkaca yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Enciimeıı kararı ve ne sebepten verildiği

1712 16 . I I . 1955

14712/13718 Ali Baydemii- ve ar 
Faraş küyüııd(‘. 
Tlayrabohi.

14711/13712 ►Şevket (W r  w  aı-.
Faraş köyünde. 
rTavra))olu.

(Arzuhal hulâsası : Kfudih rinc 
verilen arazinin buı^kalanna veril
diğinden .pkâyet).

Müstediler : 1944 yılında iskân komisyonunca kendilerine 
verilen arazinin bu kere başkalarına verildiğinden bahis ve şi
kâyetle imar ve ihya haklarının tanınmasını istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedilerin toprağa 
muhtaç yerli halktan olmaları dolayısiyle 1942 yılında mahallî 
iskân memuru tarafından bahis konusu yerler dağıtılmış ise de 
dağıtım muamelesinin tekemmül ettirilmediği ve bundan dolayı 
dağılanlar adına temlikleri de yapılmadığı ve imar ve ihya hak
larının tanınmasına da kanunen imkân bulunmadığı ve bu yer
ler şağillerinin üçte ikisinin muvafakati alınmak ve aralarında 
kur’a çekilmek suretiyle hak sahibi çiftçilere dağıtıldığı anla
şılmış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına, dilekçiler kendilerinde bir hak görüyorlarsa kaza mer
ciine müracaatta muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1713 16. I I . 1955

J4724/1372f) Abdullah v(* Ali Ço- 
lik.
Çamurlu Mah. Tepo 
mevkiinde.
Ünye.

(Arzuhal hulâsası : Hâzineye ait 
evin namlarına tahsis ve lemliki 
halkında).

Müstediler : Batum mültecisi olduklarını, Ünye’nin Ça
murlu mahallesinden ihtiyaçlarını karşılıyacak miktarda arazi 
verildiğini, bu arazi içinde eski ve harap durumda olup otur
makta oldukları hâzineye ait evin kendilerine tahsisine mâliye
ce muvafakat edilmediğinden bahsile mezkûr evin namlarına 
tahsis ve temlikini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu evin 
dilekçilere tahsisinde bir mahzur olup olmadığı hususunun Ma-
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Aı-zuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, Sü3’adı ve adresi Eııcüınen karan ve ııe sebepten verildiği

liye Vekâletinden sorulmuş, alınan cevapta belediye hudutları 
içindeki devlete ait gayrimenkullerin göçmen ve mültecilere 
tahsisi hakkmda sarih bir kanuni hüküm mevcut olmadığından 
mezkûr binanın müstedilere tahsisi mümkün görülmediği bil
dirilmiş ve tahsisat durumunun müsait olmadığından ödenek 
gönderilememiş, çift hayvanı ve alât ihtiyacının verilen arazi
leri ipotek ettirilmek suretiyle Ziraat Bankasından temin edile
cek kredi ile sağlanması mümkün bulunmuş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1714 16 . I I . 1955

14770/1S771 Ali Sarak.
Karai; köyünde. 
Mavrabülu.

(Arzuhal lnı.lâ.snsı 
)iıesine (hıir).

Arazi veril-

Müstedi : Toprağa muhtaç çiftçilerden olup toprak komis
yonuna müracaat ettiği halde arazi verilmediğinden bahis ve 
şikâyetle emsali misillü toprak istihkakına dâhil edilmesine 
delâlet buyurulmasını istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedinin dilek ve 
durumunun incelettirilerek kanunen hak sahibi çiftçilerden 
ise kanuni gereğinin yapılması ve neticeden mumaileyhe bilgi 
verilmesi hususu 27 . VIII . 1952 tarihinde Tekirdağ Valiliğine 
yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1715 16 . I I . 1955

14774/1877,^) Murat Ko])j>el ve aı-, 
( ■aniiikebir ]\Iah. de. 
Ifa.sankale.

(Arzuhal hulâsası : Jandarma ko
mutanından ve jandarma erlerin
din şikâyet).

Müstediler : Bir arazi ihtilâfı dolayısiyle yapılan keşif sı
rasında gûya Şenkaya hâkimine hakaret edildiğinden ve kö 
yün basılmasından dolayı kendi admlarndan 34 kişinin suçlu 
olarak gösterildiğinden, ve bunlardan 13 kişinin haksız olarak 
tevkif edilip üçünün 15 ve diğerlerinin de 60 gün mevkuf kal
dıkları ve Jandarma Komutanı Faruk Oskay’ın kaymakam ve
kili sıfatiyle Digaskar köylerine ait araziyi menfaat mukabi
linde idareten Karacibi Oğullarına teslim ettiğinden ve müşte
kilerden bazılarının dövüldüğünden bahis ve şikâyetle hâdise
nin tahkik ve tetkikiyle haksız ve keyfî muameleleri yapan
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Arzuhal Arjsuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

Jandarma Kumandanının ve adlî memurların tecziyeleriyle tah
liyelerinin ve meraya adam sokarak izrar ve mahvın neticelen
mesinin temini hususunda gereken işlemin yapılmasını istemek
tedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Yapılan tahkikat ne
ticesinde mesken masuniyetini ihlâl, yağma, ve yaralama su
çundan maznun bulunan şahıslar hakkında tahliye kararı ve
rildiği ve ilk tahkikatın devam etmekte olduğu ve yapılan mu
amelelerde ve salâhiyetli hâkim tarafından takdir hakkına 
müsteniden verilen tevkif ve tahliye kararlarında muahazeyi 
müstelzim ve yolsuz bir cihetin görülmemiş bulunduğu ve Jan- 
rjırma Kumandanının kaymakamlık vekâletinde menfaat mu
kabilinde teslim ettiği, mera ve müştekilerin bâzılarmın dövül
mesi hakkmdaki şikâyetten dolayı kanuni gereğinin ifası için 
keyfiyetin mahalline yazılmış olduğu, münazaalı yaylaya vâki 
tecavüz, yağma ve yaralama hâdiselerinin tahkikınae ve yapı
lan muamelelerde Jandarma Kumandanının kanunsuz her han 
gi bir hareketinin görülmemiş olduğu, hazırlık sırasında yaka
lanan bâzı maznunların dövüldüğü iddia olunan ilgili jandar
ma erleri hakkında umumi hükümler dairesinde mahallince ka
nuni gereğinin takdir ve ifası hususunun Erzurum C. Müddei
umumiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Vâki şikâyetten dolayı haiz olduğu yet
kiye binaen lâzımgelen tahkikatı yapmış olan Vekâletin yuka
rıya alman cevabına göre bu bapta encümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1716 16 . I I . 1955

14779/1S7H0 İzzet (JamlıdeiT.
Tobanisa köyiin<l('. 
Şinasi Boy ymıında. 
Manisa.

(Arzuhal hulâsası : Sağır aletinin 
innin huı/uruhnası hakkında).

Müstedi : Askerliği esnasında kulaklannın sağır olması ve 
Sağlık Vekâletine vâki müracaatı üzerine memleket hastanesin
de tedavi gördüğünü tamamen iyi olması için sağırlık aletinin 
alınması icabettiğini perişan ve fakir olması hasebiyle bu aleti 
almamış olduğunu beyanla bu aletin alınması için 250 liranın 
devlet tarafından verilmesini veya bu aletin temin buyurulma- 
sını istemektedir.

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Müstedinin durumunun tetkikiyle mahallî belediye veya müna
sip bir kaynaktan sağlanacak yardımla bir işitme cihazının te
mini hususu 12 . IX . 1952 tarihinde Manisa Valiliğine yazılmış 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adr&si Encümen karan ve ne sebepten verildiği

hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1717 16 . I I . 1955

14788/1,‘İ7S4 Hüseyin (Arzuhal hulâsası : OğuHanmn
Sinanlı köyünde, ann olarak iakân edilmeleri hak-

ha eski. k ı n d a ) .

Mersin.

Müstedi : Bulgaristan göçmenlerinden olduğunu evli ve ay
rı birer aile sahibi olan iki oğlunun kendisinden ayn olarak 
iskân edilmediğinden bahsile bunlann da ayrı ayn iskân edil
melerini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Göçmen evleri inşaat 
tahsisatının bu sene için çok dar olması yüzünden, henüz evleri 
yapılmamış iskân haklana sahip göçmen aileleri açıkta durur
ken pasaportla aynı göçmen kâğıdına dâhil olarak memlekete 
gelen ve bir arada barınmakta olan ailelerin parçalanması sure
tiyle her birine ayn, ayrı ev yaptırılması isabetli bir hareket 
olamıyacağından bu durumdaki kimselerin işinin daha müsait 
malî imkânlann husulüne talik edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1718 16 . Tl. 1955

İ4792/1,‘{7î);̂  iVezaliat Yıldız. (Arzuhal hulâsası : Komiser nıu-
(lenel ev](M-d(‘. avininden şikâyet).

Müstedi : İçel çarşı karakol komiser muavinine yaptığı şi
kâyetinin nazarı itibara alınmadığından ve yaralama olayına 
sebebiyet verdiğinden ve hayatının tehlikede bulunduğundan 
bahsile mumaileyh komiser muavini hakkında kanuni takiba
tın yapılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Münir 
adında bir şoförü evine kabul etmiş bulunmasından muğber 
olan genel kadınlardan Hikmet ve hemşiresi Emel Mert taraf
larından yaralanacağını karakola vâki ihbar üzerine hâdisenin 
karakol komiser muavini Mehmet Özen tarafından tatbikine 
lüzum görülmediği ve müstedinin genel kadınlardan Hikmet ve 
Emel tarafından ustura ile yaralandığı ve vâkıanın adalete in
tikal ettirildiği ve bu olayda lâkaydisi görülen komiser muavini 
hakkında tanzim edilen fezleke evrakının da gereği yapılmak 
üzere vilâyet idare kuruluna tevdi edilmiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
Nü. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1719 16 . I I . 1955

14793/13794 Mustafa Kömür.
Beyoba köyünde, 
thsan Ünlü yanında. 
Akhisar.

(Arzuhal hulâsasL : Tekrar vazife
ne tâyin edilme,nine dair).

Müstedi : Demiryolları Sivas Cer ve Yol Atelyesinde çalış
tığını ebeveyninin bulunduğu Esldşehir’e nakil edilmesini iste
diği halde yapılmadığından ve bayram münasebetiyle babasını 
görmeye gidip iznini tecavüz ettirmesinden dolayı kaydının ter
kin edilmiş olması mağduriyetini mucip olduğundan bahsile 
tekrar bir vazifeye tâyin edilmesini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Bütçe Kanunun
daki tahdidedici hüküm karşısında dilekçinin tâyinine imkân 
olmamakla beraber mumaileyhin Demiryollarında iken taşıdığı 
sicil veya sıra numarası kendisinden sorulduğu halde bugüne 
kadar cevaplandırmamış ve bu yüzden durumu hakkın
da da kati bir neticeye varılamamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına, dilekçi dile
diği takdirde kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1720 16 . I I . 1955

14945/13944 Lütfü Erkan.
Karamanlar 1420 So 
Terzi Kâmil evindo 
No. 39.
İzmir.

(Arzuhal hulâsas'i : ladei menıu- 
rif/et talehi hakknıda).

Müstedi : îstifaen ayrılmış bulunduğu polis meslekine iade 
ve kabulünü istemektedir.

Dâhiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 10 yıllık mesbuk 
hizmeti nazarı itibare alınarak mâni i hali bulunmadığı takdirde 
tekrar mesleke alınması kararlaştırılan müstedinin yaptırılan 
muayenesi sonunda; İzmir Memleket Hastanesi Heyeti Sıhhi- 
yesince verilen 131 sayılı raporda kendisine asabi taşikardi teş
hisi konularak polislik görevini yapamıyacağı belirtilmiş oldu
ğundan tekrar mesleke alınmasına imkân görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1721 16 . I I . 1955
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

14950/1394!) liıza V u r d a o ı-  
1 7 9 4 5 / 1 6 7 0 0  H a v a  l l a r b  O k u l u  

1 '̂ - ‘S\ . Ils. M ( “i u u r u . 
I'iskis(‘lıii',

Encümen kararı vc ne sebepten verildiği

I A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  H a k k ı n d a  m ü l -  

h h a z  A s k e r î  T e m y i z  M t ı h k e m e s i -  

ı ı i ı ı  h i r  k a r ( ( r n ı ı n  i p t a l i  h a k k ı n d a ) .

m
Müstedi 1951 yılma kadar verilmekte iken kesilmiş er ta

yın bedelinin kemafissabık verilmesi için açmış olduğu dâvayı 
reddeden Askerî Temyiz Mahkemesi kararının isabetsiz bulun
masına binaen iptalini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazsında : Müstedinm 
açmış olduğu dâvanın, Askerî Temyiz Mahkemesinin 1951 - 3C3 
ve 1952 - 542 sayılı Kararı ile; durumunun 4363 sayılı Kanuna 
uymadığından dolayı reddedilmiş bulunduğu, ve mumaileyhin 
bu mevzuda yapmış olduğu daha önceki müracaatları üzerine 
keyfiyetin 31 Temmuz 1951 gfünlü yazı ile açıklanmış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin er tayın bedelinin verilme
sine mütedair olan ilk müracaatı selef komisyon tarafından 
4623 sayılı bir karara bağlanmış olmasına keza talep kaza mer
ciince de incelenerek hükme bağlandığına göre; aynı mahiyet
teki müracaat üzerine, yeniden tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1722 16 . II . 1955

1 4 9 5 1 / 1 3 9 5 0  F e y z n l l a h  A d ı y a m a n  
H)f)89/15574 K i s li k  M a l) .  N o .  22. 
2 0 1 0 2 / 1874 4  A d ı y a m a n .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  

h i n e  d a i r ) .

Y a r d ı  i n  l a l e -

Müstedi : istiklâl Mücadelesinde gözlerinden mâlûl kaldı
ğından, muavenete muhtaç bir duruma düştüğünü ifade ede
rek, mâlûliyet aylığı da verilmemekte olduğundan icabeden 
yardımda bulunulmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
yaptırılan mütaaddit muayenesi neticesinde; gözlerindeki ârı- 
zasının askerlikle bir ilgisi olmadığı anlaşılmış bulunduğundan 
kendisine 1325 tarihli ve 551 sayılı Kanuna bağlı emraz cetve
line göre mâlûliyet maaşı bağlanmasına kanuni imkân bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin daha önce; aynı meal ve 
mahiyette yapmış olduğu müracaat üzerine; selef komisyon 
tarafından 17 . IV . 1945 gün ve 2101 sayıh bir karar verilmiş 
bulunmasına binaen; yeni talebi hakkında da encümenimizce 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1723 16 . II . 1955



14996/13995 M e lıın o t Tanrıs ovcî- ,  
A r 7 A i h a l c i ;  (lü lte k iiı  
M a h .
S a rk ış la .

Arzuhal Arzuhal sahibinin
Nö. adı, soyadı ve adresi

1 8  —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsam : isten minine  
((air olan hâkimlik kararınm kaldı
rıl ması hakkında}.

Müstedi : Şarkışla kazasında yapmakta olduğu arzuhalci
lik ve ruhsatsız dâva vekilliği mesleğini ifadan, mahhallî hâ
kimlikçe; tamamen kin ve gareze istinaden men edilmiş oldu
ğundan ve bu babtaki hâkimlik kararının ağır ceza mahke
mesince de tasdik edildiğinden şikâyetle; istidasına merbut 
itirazının incelenerek bu kararın kaldırılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 61 nci maddesine tevfikan hukuk mah
kemelerinde dâva kabul ve takibeylemekte bulunan müşteki 
hakkında, meslekî bilgi ve mânevi evsaf bakımından 3rüksek 
dereceli hâkimlikçe verilmiş olan işten men kararının; Sivas 
Ağır Ceza Mahkemesince de itirazen tetkik ve tasdik edilmiş 
olduğu mezkûr kararın vekâletin bu babtaki 23 . XI . 1944 
gün ve 121 - 109 - 23 sayılı tamimi ve Temyiz Mahkemesi 3 ncü 
Ceza Dairesinin 29 . I . 1936 gün ve 3549 - 419 sayılı ems;j.l 
kararı ve kiyasen tatbik edilen Avukatlık Kanununun muvak
kat değişik 2 nci maddesi muvacehhesinde kesinleşmiş bulun
duğu ve mücerret bir mahkûmiyet neticesine »istinadetmo- 
mesi itibariyle Af Kanunu şümulü içerisine de girmemekte 
olduğu .

Gereği düşünüldü : Müstedinin; daha önce aynı meal ve 
mahiyette vâki müracaatı üzerine selef komisyon tarafından 
26 . V . 1952 gün ve 4429 sajalı bir karar verilmiş bulunmasına 
keza men’e mütaallik mevzuubahis karar ağır ceza mahkeme
since de incelenip karara bağlanmış olmasına binaen talep 
hakkında bu bakımlardan encümenimizce yeniden tâyini mu
ameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1724 16 . II . 1955

677/675 Hakkı Teoman. 
15007/14096 Güllük Mah. (lülliik 
21324/19816 So. No. 48.

Kayseri.

(Arzuhal hulâsası : Tekaütlük du- 
rnmunun ıslahı hakkında).

Müstedi : Müddeti hizmetinin temdidine lüzum görülmeVı- 
sizin ve haksız yere tahdidi sinden dolayı ve noksan ikramiye 
ödenmek suretiyle tekaüde sevk edildiğinden ve Millî Müca
deledeki hizmetlerinin nazan itibar alınmamış bulunduğundan 
bahsile; yaptığı şikâyete mütaallik bulunan 15007 sayılı ar
zuhalinin bir karara bağlanmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Kayseri Vilâyeti 
Emniyet kadrosunda polis memuru iken, 50 yaşını doldurdu
ğundan dola3a 2388 sayılı Kanuna tevfikan, Millî Mücadelede
ki hizmetleri ile birlikite 18 küsur senelik fiilî müddeti hiz
metine göre; 1 140 lira tazminat tahakkuk ettirilmek suretiyle
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p]ııcümen kararı ve ne sebepten verildiği

tekaüde sevk edilen müstedinin açtığı idari dâvanın Devlet 
Şûrasmca da reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin daha önce; aynı mahiyet*.e 
vâki müracaatı üzerine selef komisyon tarafından 3 . VI . 1948 
gün ve 1274 sayılı bir karar verilmiş olmasına ve ihtilâfın 
kaza merciince de hükme bağlandığına göre; talep hakkında 
yeniden tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1725 . 16 . II . 1955

Sclilhııtlin Bil«-ı-. 
Kıninitlin .Malı. Sö-A 
\:VM.
H'v/.v.

(Arzuhal hulâsası : Tehrur mua- 
sei'kt de bir razijif/t iâyin 

tdlehine dair).

Müstedi : Geçirdiği muvakkat bir hastalık yüzünden; va
zife görmekte bulunduğu 3 ncü Jandarma Er Okulundan teka
üde sevk edilmiş bulunduğundan fakrü zarurete duçar olduğu
nu belirterek, tekrar muayensye sevkı ile hizmete alınmasını 
istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 1949 tarihin
den beri geçirdiği asabi ve ruhi ânza sebebi ile Diyarbakır 
ve Gülhane Askerî Hastahaneleri Heyeti Sıhhi} elerinde yapılan 
muayeneleri neticesinde; (gayrimuayyen zamanlarda reaksi
yonlar veren Hiperemotinite) teşhisi konarak faal kıta hizmeti 
yapamıyacağı karan verilmesi üzerine; 5434 sayılı Kanunun 
47 nci maddesine göre tekaüde sevk edilmiş bulunan müstedi
nin 1076 sayıh Kanunun 16 ncı maddesine göre tekrar muvaz
zaf sınıfa ahnmasma imkân görülemediği.

Bu mevzuda Devlet Şûrasına açmış olduğu idari dâvanın 
da henüz karara bağlanmamış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince İncelenmekte olan bir 
işe taallûkuna binaen vâki talep hakkında bu bakımdan encü- 
menimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1726 16. I I . 1955

' ' ^ - > V U 2 4 f )  K e n i a l c t l i n  S a y ı n .
Z i r a a t  B a n k a - 

A j a n s ı  V ( ‘zn (H İa n . 
i'işnic.

(Arzuhal hulâaası : Terfi eliird- 
)H ediği H de tı s i kâ]ie t ).

Müstedi : Devlet Demiryolları memurlarından iken 4620 
sayılı Kanuna tevfikan, otomatikman 60 liradan 67 liraya 
jrükseltilmiş olduğu bir sırada; 1946 yılında Ziraat Bankasına 
intisabetmiş bulunduğunu ancak. Arzuhal Encümeninin 60 lira
da geçen hizmetlerin 67 liradan geçmiş sayılacağı hakkındaki 
1981 sayıh Kararına tevfikan geçen 5 yıllık müddeti hizmeti 
nazara alınmak suretiyle terfi ettirilmesi hakkında yaptığı 
müracaatın Bankaca kabul edilmiyerek mağdur edilmiş bulun-



—  20 —

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

duğnndan şikâyetle, mezkûr karar dairesinde terfi ettirilip 
maaş farklarının ödenmesini istemektedir.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : 75 lira 
aylıkla Bankaya intisabetmiş bulunan müstedinin; 67 lirada 
geçen mezkûr hizmetinin 3659 sayılı Kanunun ikinci maddesi
ne ve tahsil derecesine göre aldığı 13 ncü derece karşılığı 60 
lira olduğundan kanun hükümleri muvacehesinde ziyaa uşra- 
mış bir hakkının bahis mevzuu olmadığı Ziraat Bankası Umum 
Müdürlüğünün cevabi yazısına atfen bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1727 16 . I I . 1955

1 8 9 7 5 / 1 3 0 1 4  İzze t  Moı-asaıı. 
ir)262/l42r)M H(l(‘l)(‘.v kiiyiin do 

rııoj>(')i.

1 5 2 7 2 / 1 4 2 6 3  N u ı-i  PMi-lai'.
Elki Malı. T(m-zİ. 
Beytüşşaba]>.

( A r z u l u t l  h u l â s ( ( s ı  :  M i l l î  

( l e l c  l ı i z m t ' f İ H c  n n ı k a h i l  a r a z i  /v- 
r i h n e s i  h a k i ,  n i d a ) ,

Müstedi : Millî Mücadelenin başından sonuna kadar ihtilâl 
komitesi müfreze kumandanı sıfatiyle hizmet görmüş olduğun
dan ve şimdiye kadar ufak bir mükâfat görmediğinden bahsile 
bu hizmetlerine karşılık olarak her hangi bir yerden kendisine 
arazi verilerek taltif edilmesini istemektedir.

Mailye Vekâletinin cevabi yazısında : İddia edildiği veçhile 
müstedinin dileğinin tervicine kanunen imkân olmadığı, ancak 
mumaileyhin toprağa muhtaç çiftçi olduğu takdirde 4353 sayılı 
Kanun gereğince kendisine arazi tahsisi mümkün olup bunun 
için de toprak tevzi komisyonuna ve yahut Toprak ve İskân İş
leri Genel Müdürlüğüne müracaat etmesinin icabettiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1728 16 . I I . 1955

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  f r a k  t o p r n l i -  

U ı n n a  k n c j n l a n  2 1 i i  h a s  ) \ ( i ] i v a n \ n ı n  

b e d e l i n i  n e r e d e n  a l a h i l e c e g i n i n  

I ( l i f i n i  h a h l n n d a ) .

Müstedi : Irak topraklarına kaçırılan 216 baş hayvanına ait 
yaptığı müracaat üzerine ittihaz buyurulan 1971 sayılı Arzuhal 
Encümeni Kararında mezkûr ha3rvanların bedelini nereden ala- 
acğı tesbit edilmemiş olduğundan bu cihetin tâyin ve tesbit olu
narak mağduriyetine nihayet verilmesini istemektedir.
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin
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.VJ!)S/I42S!) A l . id in  S ü h k t .

S o .  77.') X<). 20. 

İ7,ınir.

I'hıcünıen kararı ve n(> sebepten ve

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bu mevzuda hudut 
makamları ile yapılan temaslardan bir netice alınamadığı için, 
diplomasi yolu ile teşebbüste bulunulması için keyfiyetin Dışiş
leri Vekâletine intikal ettirildiği hâdisenin gerek hudut ma
kamları ve gerekse adı geçen vekâlet tarafından takibedilmekte 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet işarına göre; talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediği
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1729 16 . I I . 1955

( A r z u h a l  I n ı l n s a s ı  :  A r z u h a l  E n -  

( :J . IV  . 1952 nün rr
s ( t ) f i h  K a r a n n a  i t i r a z . ) .

Müstedi : Balkan Harbine takaddüm eden 10 jallık hizmeti
nin tekaütlük müddetinde nazan itibara alınmaması üzerine, 
Yüksek Meclise vâki müracatı dolayısiyle; Arzuhal Encüme
nince ittihaz olunan 2 . IV . 1952 gün ve 2338 sayılı Kararının 
istidasında da yazılı sebeplere binaen; itirazen Umumi Heyette 
incelenmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 65 yaşını doldurmuş 
olduğundan dolaja 13 Temmuz 1948 tarihinde emsali ile re’sen 
tekaüde sevk edilmiş bulunan mumaileyhin Balkan Harbine ta
kaddüm eden mevzuubahis hizmetlerinin Divanı Muhasebat 
Umumi Heyetinin 24 Ocok 1928 ve 23 . XII . 1945 tarih ve 17501 
sayılı kararları gereğince kabulüne imkân görülemediği ve key
fiyetin daha evvel 18 . III .• 1949 gün ve 5 510 sajalı yazı ile de 
cevaplandırıldığı bildirilmektedir.

Gereğ;i düşünüldü : İtiraz hakkı, tesbit olunan müddet içeri
sinde, ancak mebuslara tanınan bir hak bulunmasına binaen 
Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddesi muvacehesinde; talep hak
kında yeniden tâyini muameleye mahal görülmediğine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1730 16 . I I . 1955

*^a,sınıj)uş;ı B os tn m  
‘̂ o. 11/1

I IC)K«

İstanbul.

( A ) ' z ı ı h a l  h \ i l â s ( t s ı  :  T e k a ü t l ü f ,  

) n } i a m ( l r s i n i n  . s ı h h a t l i  o l a r a k  ı / a -  

j ) i l m a s )  h a k k t n d a ) .

Müstedi: Ni.speti askeriyesinin kesilmesi hakkmdaki hüküm; 
487 sayılı Af Kanunu ile ortadan kalkmış olmasına rağmen 
Millî Müdafaa Vekâletince; avdet etmiş bulunan bilcümle hak
larının tanınmasında âzami müşkülâta mâruz bırakıldığ:ını ve 
nihayet yapılmış olan emeklilik muamelesinde de bu yüzden
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

büyük bir mal-duriyete duçar olduğunu ve bundan dolayı Yük
sek Meclise yaptığı şikâyetlerin de Arzuhal Encümenince lâ- 
yıkı veçhile incelenmemiş bulunduğunu belirterek; tekaütlük 
muamelesinin mebdeinin; yukarda zikrolunan kanunun meriyet 
tarihi olan 1320 yılı olarak almmasını, matlubatının bilcümle 
hizmetleri de nazan itibara alınmak suretiyle, 40 yıl müddeti 
hizmeti ve yüzbaşı aylığı üzerinden, sıhhatli bir şekilde tesbi- 
tini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
askerlikte geçen fiilî ve itibari hizmetleri 23. V I. 1950 gün ve 
Kara Kuvvetleri Personel Reisliği Fen Şubesi 63036 sayılı yazı 
ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Umum Müdürlüğüne 
bildirildiği belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Arzuhal Encümeninin 1014 sayılı Kara
rına itirazı mutazammın bulunan talep hakkında Dahilî Ni
zamnamenin 57 nci maddesi muvacehesinde tâyini muameleye 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1731 16 . I I . 1955

ir,4H1/14453 Ziya Özada.
I']ınekli I ) f .  'I'ujîfrc- 
neral.
Aksaray (!a<l. Xo. î). 
kat
LAloli - İs tanbul.

(Arzuhal hulâsası : Tekaütlük 
muamelesinin iptali hakkında).

Müstedi : Askeri Tıbbiye Okulu müdürlüğünü ifa etmekte 
iken, 1947 yılında Gülhane Akademisinde yaptırılan muayene
si neticesinde verilmiş bulunan hatalı ve hükümsüzlüğü, itirazı 
üzerine tekrar muayene olunmak suretiyle, aynı hastane hey
eti sıhhiyesince verilen ikinci bir raporla teeyyüdeden bir ra
pora istinaden yapılmış olan tekaütlük muamelesinin iptal olu
narak, generaller için tesbit edilmiş bulunan 60 yaş haddini 
doldurduğu 13. V II. 1950 tarihinden itibaren tekaüde sevkı ge
rektiğinin karara bağlanmasını ve bu meyanda iptale mütefer- 
ri bilcümle haklarının tanınmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 2 Nisan 1947 
tarihli emre müsteniden yaptırılan umumi muayene sırasında; 
Gülhane Askerî Tıp Akademisinden aldığı 22 Mayıs 1947 gün 
ve 448 sayıh raporla tesbit olunan ârızası; Sağlık Dairesi Ka
rar Encümenince faal kıta hizmeti yapamıyacağı şeklinde onan
mış bulunduğundan sıhhi durumundan dolayı tekaüde sevk 
olunan müstedinin itirazları üzerine yaptırılan kontrol muaye
nesinde aldığı 2 8 .1 .1948 gün ve 90 sayıh raporunda tesbit 
olunan ânzasma göre; filhakika karar encümenince faal kıta 
görevi yapacağı bildirilmiş ise de, ancak bu sırada, İstanbul’
da Fransız Lape Hastanesinde melânkoliden tedavi altında 
bulunan mumaileyhin, bu hastane heyeti sıhhiyesince; iştirak 
ettirilen iki askerî asabiye mütehassmm huzurları ile yapılan 
muayenesi sonunda verilen raporda konulan (înhitati ruhi) 
teşhisi üzerine, sağlık dairesiade müteşekkil mezkûr karar en-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No, adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

cümenince 15 Haziran 1948 tarihinde faal kıta hizmeti göremi- 
yeceği şeklinde karara bağlanıp bu suretle tasdik olunan ra
pordan bir tanesinin de 28 . V I . 1948 tarihinde kendisine tebliğ 
ve tevdi edilmiş bulunduğu, bu son raporun, Ordu Beden Ka
biliyeti Talimatnamesinin 29 ncu maddesinde tesbit olunan 3 
ay müddet içerisinde itiraz olunmadığı için kesbi katiyet et* 
miş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki kaza merciine ait olan talep^hak* 
kında, komisyonumuzca tâyini muameleye mahal görülmedi* 
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1732 16.11.1955

15540/14500 K e m a l  Başol. 
10lL>r)/|50r,0 Can ıü ko ln ı-  Malı . 

N o .  G.
Sinof).

(Arzuhal hulâsası : Kardeşi hak- 
kmdahi tekaütlük muamelesinin 
ıptitli ile muvazzafa nakli hakkın
da).

Müstedi : 7 nci Topçu Alayı İkmal subaylarından olan kar
deşi yüzbaşı İsmail Başol’un, mezkûr alay kumandanının ken
disine beslediği hissi intikam ve husumet yüzünden haksız ve 
mesnetsiz olarak tekaüde sevk edilmiş bulunduğundan şikâyet 
ederek bu haksız muamelenin iptali ile mumaileyhin muvazzafa 
naklini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Mütakait 
Topçu Yüzbaşısı İsmail Başal’un, 7 nci Topçu Alayı İkmal Su
baylığında iken yetkili ve müteselsil sicil âmirlerince düzenle
nen 1952 yılı sicili üzerinde, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 ncu maddesinin E fıkrasına göre; disipsizliğinden do- 
l̂ ıyı tekaüde sevk edildiği ve mumaileyhin bu mevzuda açmış 
olduğu idari dâvanm Askeri Yargıtayca henüz bir karara bağ
lanmadığı, bu durum ve 1076 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi 
muvacehesinde tekaütlük muamelesinin iptali ile kendisinin mu
vazzafa nakline imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkmda encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1733 16.11.1955

15096/14656 Nazif özgermirli.
Serçcöııü Malı. Çiğ
dem So. No. 6. 
Kaysei’i.

(Arzuhal hnlâsa^r : Yedek mua
mele memurlannm yaş hadleri 
hakkında).

Müstedi : Yedek askerî muamele memurlarından olup as
kerlikle olan irtibatlarının 65 yaşma kadar devam ettirilmekte 
bulunduğundan şikâyetle hemdoğumlu arkadaşları gibi yaş
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Arzuhal
No.

Arzıılıal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

tahdidinden faydalandırılmaları hususunun temin buyurulma- 
smı istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 1315 doğumlu 
yedek 7 nci sınıf muamele memuru olan müstedinin; 1076 sa
yılı Yedek Subay ve Askerî Memurlar Kanununun 22 nci mad
desi gereğince; 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 40 noı 
maddesinin Ç fıkrasmın 1/9 bölümünde; emsalleri muvazzaf 
askerî memurlar için yaş haddi olarak kabul edilen 55 yaşından 
5 yaş fazlası ile 60 yaşına kadar, icabında hizmete tâbi tutul
ması gerektiği ve bu bakımdan 1960 tarihinden önce kendisinin 
çağ dışı yapılmasına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de, talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1734 16 . I I . 1955

18078/1:îOİÜ Sol)ati (Jakır. 
15699/14659 Gazibey Malı. de. 

j^öçmen.
Malkara.

10009/1.5006 Hikmet Ziihel.
tş Bankası A. 
İstanbul.

(Arzulutl lııUâ.sdsı : Döner sermu' 
}!(■ verilmesi halkında).

Müstedi : Aslen YugoslavyalI olup 1948 yılında yurda ge
len Avrupa Kamp mültecilerinden bulunduğunu Malkara ka
zasına iskân edilerek bir ev verilmiş ise de döneı sermayenin 
verilmediğini beyanla döner sermaye verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedinin Malkara 
merkezinde iskân edildiği sanatı kasaplık olduğu ve halen ka
saplık yaptığı için toprak verilmeyip yalnız bir ev verilerek 
namına tapuya raptedildiği, tahsisat müsaitsizliği sebebiyle dö
ner sermaye yardımının yapılmasına imkân bulunmadığı ve key
fiyetin 15 . V . 1952 tarihinde mumaileyhe tebliğ edilmiş olduğu 
ve bu durum karşısında yapılacak bir işlem bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabı
na göre bu hususta encümenimizce bir muamele ifasma mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1735 16 . I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Tehaüflük 
rauanıelesinin iptali halikında).

Müstedi : Makfiiz ve mesnetsiz olarak yapılmış olan tekâüt- 
lük muamelesinin iptalini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 1943 yılında 
9 ncıı Motor 8 nci Ağır Topçu Alayı Motorlu Taburunda vazi
feli iken selâhiyetli ve müteselsil sicil âmirlerince düzenlenen ve 
muhtar ârnirce de teyidedilen 1943 sicil üzerine, 3360 sayılı Ka-
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı vc adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

nunun birinci maddesinin H fıkrasına tevfikan emekliye sevk 
edilmiş olan müstedi hakkmdaki bu muamelenin Arzuhal En
cümeninin 1885, Askerî Temyiz Mahkemesinin 50/1218 ve Dev
let Şûrası 5 nci Dairesinin 46-561 sayılı kararlan ile reddedil
miş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Daha önce karara bağlanmış bulunma
sına binaen; vâki talep hakkında yeniden tâjdni muameleye 
mahal olmadı^na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1736 16. I I . 1955

16385/15307 Tcvfik Oral. 
17786/16570 Nüfus kâtibi.

Karakoçan.

(Arzuhal hulâsası : 39 aylık ma
aşının verilmesi ve nüfus kâtipli
ği asli maaşının 35 liraya yüksel
tilmesi hakkında).

Müstedi ; Urfa’nın Bozova kazası Jandarma Birliğinde 
Başgedikli olarak ve 35 lira asli maaşla vazife görmekte iken 
tamamen hissi sebeplerle jandarmadaki kaydı terkin olunmak 
nuretiyle açığa çıkarılmış bulunduğunu ve bu muamelenin 
istinadettirildiği suçların tamamından da masumiyeti hükmen 
sabit olduğu halde; bu mevzuda açmış olduğu idari dâvalann 
mücerret vazife ve salâhiyet noktasından Devlet Şûrası ve 
Askerî Temyiz Mahkemesi tarafından reddedilmiş olduğunu 
belirterek; mezkûr meslekte geçen 20 senelik hizmetine mu 
kabil ihrazettiği 35 liralık müktesep hakkına rağmen; idare 
üstleri tai-afından dahi bilâhara kabul olunan mağduriyeti 
üzerine halen bulunduğu 15 lira maaşlı nüfus kâtipliğine tâyin 
edildiğini ancak 39 ayhk açık maaşı ile birlikte hakkı mükte
sebi olan 35 lira maaşh her hangi bir vazifeye tâyin olunması 
suretiyle gaspolunan hakkının tanınmasını ve mağduriyetten 
kurtarılmasım istemektedir.

Dahiliye Vekaletinin cevabi yazısında : Vazifede gösterdiği 
temaruz sebebiyle; sicil üstlerince verilen menfi sicil üzerine; 
Komisyonu mahsus tarafından kaydı silinen müstedinin bu 
mevzuda açtığı idari dâvalann da filhakika vazife ve hâdisenin 
idari dâva konusu olamıyacağmdan bahsile reddedilmiş olduğu 
belirtilerek; müterakim tekaüt aidatı dahi ödenmiş olan mu
maileyhin taleplerinin is’afına kanuni imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin, terkini kayıt muamelesi 
dışında ve her biri ayn bir idari dâva mevzuu olan taleplerinin 
tetkiki kaza merciine ait hususattan bulunmasına binaen; en- 
cümenimizce tetkik ve karara raptına mahal körülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1737 16 . II . 1955
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16517/15415 Şefik Bağman.
İlköğretim müfettişi, 
îhsaniye Çit So.
No. 27.
üskiuîaı- - İstanbul.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhav hulâsası : Arzuhal Kn- 
( ilmeninin 2 . VI . 1952 gün ve 
İÎ76 saydı kararına itiraz.

Müstedi ; Devlet Şûrasından istihsal etmiş bulunduğu ka
rar dairesinde terfi durumunun ayarlanması için yaptığı mü
racaat üzerine Arzuhal Encümenince ittihaz buyurulan 2.VI,
1952 gün ve 4476 sayılı Kararın, istinadettiği Vekâlet işarı ha
talı bulunmakla; hakkını almaya medar olacak bir mahiyette 
bulunmamasına binaen yeniden tetkikini talebetmektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Bu defa tetkik olu 
nan duruma g%e; bahis mevzuu karara ait, 23 . VIII . 1954 
gün ve 27588 sayılı Vekâlet cevabına ilâve olunacak bir cihet 
bulunmadığı kanaatine varıldığı bildirilmektedir. •

Gereği düşünüldü : Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddesi 
muvacehesinde talep hakkında, tâyini muameleye mahal örül- 
ırediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1738 16 . I I . 1955

1G578/15473 Ekrem Karagül.
Meteoroloji istasyo
nu memuru. 
Bandırma.

(Arzuhal hulâsası : Eski vazife
sine iadesi taleJnne dair).

Müstedi : Hava rasat gedikli başçavuşu iken, 1937 senesinde 
jrürürlüğe giren 3127 sayılı Kanunun muvakkat 3 ncü madde
sine uyularak ve nzası istihsal olunmaksızın Meteoroloji Umum 
Müdürlüğü kadrolarına nakledildiğini ve bu teşkilât kadrola
rının kifayetsizliği jnizünden bugüne kadar terfi ve terfihten 
mahrum kaldığını beyanla, mağduriyetinin telâfisi için maaşı
nın, orduda kalan arkadaşlarının maaş derecesine yükseltilme
sini veyahut eski vazifesine iade olunmasını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Orduda almakta olduğu ma
aş derecesi ile adı eçen teşkilâta naklolunan müstedinin, almak
ta bulunduğu 50 lira maaşa kadar 3656 sayılı Kanun dairesin
de yapılan terfi tarihleri açıklandıktan sonra, terfilerinde her 
hangi bir gecikme vukubulmadığı gibi, mağduriyetini mucip bir 
cihet de olmadığı; Şûrayı Devlette ikame etmiş olduğu dâva
nın ve tashihi karar talebinin de reddedilmiş bulunduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olduğu anlaşılan talep hakkında bu bakımdan encüme- 
nimizce yapılacak bir muamele bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1739 16 . I I . 1955
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I()58{)/ir)4H‘_> Hüsnü Smiiiİii Kvir- 

■̂(‘11.
H a l il  Uil'al paşa ( 'ad. 
So. 40:5 X(>. I. 
l/,nıir.

A mü) al Arzıüıal sahibinin
Nc. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulânası : Izmir Orman 
liaşmüdih'u ('clâl (rürıjen ile 

Mia/iir Muavini Seyfi Tuu- 
((r'in gaijrikanuni hal har<- 
l, ( İlerinden şikâyef).

Müstedi ; İzmir Orman Başmühendisi Celâl Gürgen’in hissi 
ve garezkâr düşünceleriyle kendisinin memuriyet huzurunu selb 
ettiğinden ve mumaileyhin gerek bu hareketinde ve gerekse 
sair yolsuz hareketlerinde Umum Müdür Muavini Seyfi Tünce- 
rin himayesine mazhar olduğundan ve bu şahıslann mesbuk 
hizmetlerinde de birçok suiistimalleri bulunduğundan bahis ve 
şikâyetle; istidasında açıkladığı bu hususlardan dolayı; adı ge
çen müdür ve umum müdür muavini haklarında takibat ifasını 
ve iğlâk edilen memudyet durumunun ıslahını istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyet konularının 
evvelce tetkik olunup iddiaların vârit olmadığının görüldüğü, 
makilik sahaların tesbiti sırasında haksız olarak alınan harcı
rahların istirdadı cihetine gidilmesinden dolayı bu şekilde bir 
şikâyete tevessül olunduğu belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin, kanunen teminat altına 
alınmış bulunan her hangi bir hakkının muhtel kılındığında; 
bu durumu tetkikle vazifeli kaza merciine müracaatta muhtar 
bulunmasına binaen; gerek bu bakımdan ve gerekse vekâletin 
işarı muvacehesinde talep hakkında encümenimizce tâyini mu
ameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1740 16 . I I . 1955

16590/1548 9 S i y a m i  A k l a n .  
- 0 İ 8 2 / 1 S 8 2 3  S(‘ rencohey Vo kıışu  

eski K o n i  ut an İlk halı- 
(;(‘si N o .  0 9 /1 .  
H('siktas - Istan hn l.

(Arzuhal hulâftası : Tekaüt ayhğı 
bağlanması hakkında).

Müstedi : 14 Temmuz 1952 tarihinde, 34 seneden beri çalış
makta bulunduğu Harb Akademisindeki kütüphane memurlu
ğundan yaş haddinden dolayı emekli aylığı bağlanmaksızm te
kaüde sevk olunduğundan bahis ve tazallümü hal ederek; bu 
müddeti hizmetine göre aylık bağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi, her 
ne kadar Harb Akademisine 1 Mart 1335 tarihinde girmiş ise 
de, ancak 1944 tarihinde yürürlüğe giren 4644 sayılı Kanunla 
ücretten maaşlı kadroya geçip bu târihe kadar geçen hizmetle
rinden de ancak 10 yılının borçlandınimak suretiyle tekaütlük 
müddetinde nazarı itibare ahnmış bulunması itibariyle; teka
ütlüğe esas fiilî hizmet müddeti 17 sene 8 aya baliğ olmuş bu
lunduğundan kendisine ancak 5434 sayılı Kanunun 82 nci mad
desine tevfikan 4574 lira toptan ödemede bulunduğu, bu duru
ma göre; hizmeti 20 seneden az olduğu için kendisine tekaüt
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

aylığı bağlanmasına kanuni imkân olmadığı bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesin 

de talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine ve müstedinin kanuni bir hakkının muhtel kılındı
ğını iddia etmesi halinde de bu ciheti tetkikle vazifeli kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1741 16 . I I . 1955

H ) f ) 0 1 / i r ) 4 n 4  l l / i k i o ö -

lu.
48 ıici Tünu‘11 4S m<m 
Molorlü T()]x;u Ahi
yi n i  ııcii Tahlil- !• 
iK'U BaİMiya K. V. 
K(l. Üstğnı.
'i’ rah/oıı.

(Arzuhal hulâsam. : Yüzbas^üığa 
Ifrfi (lııru))iu hakl:ın(la)■

Müstedi : 30 Ağustos 1950 tarihinde yüzbaşılığa terfi hak
kini ihraz etmiş bulunduğu halde iki aylık mahkûmiyeti sebe
biyle bir yıl geciktirilmesi gereken bu rütbe nasbinin bu arada 
çıkan 5611 sayılı Terfi Kanunu ile iisteğmenlikte bekleme sü
resi 6 yıla çıkarıldığından müktesep hakkı ihlâl oluunmak sure
tiyle mağdur bir vaziyete düştüğünü belirterek, yüzbaşılık nas
binin 30 Ağustos 1950 tarihinden muteberen kabulünü istemek
tedir.

Mil'li Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Yüzbaşılığa 
terfi şartlarını 30 Ağustos 1950 tarihinde doldurmuş olacak bu
lunan müstedinin; mezkûr tarihten önce yürürlüğe girmiş bu
lunan 5611 sayılı Kanun hükümlerine tâbi tutulması gerektiği 
belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediği
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1742 16. I I . 1955

16(î27/ir)")];') Sıtkı Sırtanadohı. 
21894/20878 Eczacı; Osınanağa 

1980/197() iMah. Bokçi So. No. 
80.
Kadıköy - t.staıı])u].

(Arzuhal hulâsası : Millî Müda
faa Vekâletinc(; 5107 sayılı Ka
nuna uyan durumuna rağmen harh 
mâlûllüğünün l;ahul edilmediğin
den şikâyet).

Müstedi : îllişik olarak takdim kıldığı raporlarda müeyyit 
bulunduğu üzer»; durumu, 5107 sayılı Kanuna tevafuk ettiği 
halde Millî Müdafaa Vekâletince; 1 Şubat 1932 tarihinden beri 
müstemirren 15 yıldır devam eden harb mâlûllüğü sıfatından 
ve terfi zamlanndan mahrum edildiğinden şikâyet ederek; ta
mamen mesnetsiz olan bu muamelenin ref’i ile 5434 sayılı Ka
nunun 64 ncü maddesinden istifade ettirilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 5 nci derece
den harb mâlûlü olarak 261 lira aylık almakta bulunan müste
dinin; 1331 yılında tzmir tdrofil Pamuk İmalâthanesinde müs-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Ent'ünuMi kaıan ve ne scbe])ten verildiği

tahdem iken İzmir’in bombardımanında hastalandığını ileri sür
mesi üzerine; yapılan inceleme sonunda; 1332 yılında İzmir’in 
bombardıman edildiği muayyen günler için hareket sahası olup, 
daimi surstte hareket sahası bulunmadığı, keza hastalığının da 
bu sırada vukua gelmediği anlaşıldığından kendisine 5107 sa- 
yıh Kanuna tevfikan %  50 zam verilmediği gibi 5434 sayılı Ka
nunun 64 ncü maddesinden de istifade ettirilmesine imkân ol
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup Devlet 
Şûrasmca dahi incelenmiş olduğu anlaşılan talep hakkında en- 
cümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1743 16 . I I . 1955

' 1 ilfJOî) K  eni al T ü  rksDV.
St‘ f( ‘ri ({(*!•('(; I)<‘ ])osu 
.Mii<liiı-ii O i 'do ı ıa l  
Hiiihaşı.

K a s t â n ıo m ı.
!7r);^ Xu ı-i  M a n ı i a r a .

B i n b a ş ı ; o. Yııı-t  fei 
B ö l y v  K .  I I I .  S .  de. 
A  fvoıı .

(Arzuhal hulâsası : Nasjilannru 
(liiz(’ltih)K sine mütaallih olan mü
racaatlarıma bir (tu ihn'c incelen- 
)ncsi hakkında).

Müstediler : Nasplarının düzeltilmesine mütaallik vermiş 
oldukları 14920, 14135 ve 6462 sayılı istidalarının bir an önce 
karara bağ-lanmasını istemektedirler.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstediler- 
den Piyade Binbaşısı Nuri Marmara’nın Yüzbaşılık nasp ta
rihi ve âmirine fiilen taarruzundan dolayı mahkûm edildiği 
4 aylık hapis cezasının mezkûr nasp tarihinden tenzil olundu
ğu ve nihayet mumaileyhin bu mahkûmiyetinin 5677 sayılı Af 
Kanununun şümulü dışında kaldığı; diğer müstedi Ordonat 
Binbaşı Kemal Türk’ün terfi tarihleri ve hakkında yüksek 
komisyonca daha önce 2065 sayılı bir karar ittihaz edilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Her iki müracaatın; selef komisyon ta
rafından 2065 ve 5856 savı ile ve bu ihtilâfların kaza merciince 
karara bağlanmış olması bakımından tâyini muameleye mahal 
görülmediği yolunda bir karara bağlanmış bulunması itibariyle 
vâki taleplerin yeniden incelenmesine mahal görülmediğine ka- 
i'ctr verildi.

Karar No. Karar tarihi

1744 16 . I I . 1955
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16818/1568Î) Zartik Gül. 
lî)394/180()0 Taksim, Bülbül Malı. 
lî)889/18540 l’aiial)akkal So. No. 
2107‘2 / l ‘ )57(i ;iî).
211H2/l{)6():i Boyofrlu - ishınl)ul. 
22()70/2056()
20726/10284 

.V27/52f)
838/ î̂ l̂

1297/1295
1419/1417
1488/148()
1.^)16/1514
1787/173.')

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Beyoğlu Sulh 
Hukuk Mahkemesinde hulunan 
!}3()/!)50 saıjıh dâva dosfiasının H( - 
f İçel endi vilm e d iğin de n şikâ ı/e i ).

Müstedi : Babası ölü Agop’tan kendisine intikal etmiş bu
lunan. evi fuzulen işgal etmekte bulunan Peruz Karakaş aley
hine Beyoğlu Sulh Hukuk Mahkemesinde açmış olduğu dâva
nın bir türlü neticelendirilmediğinden hâkim ve mahkeme baş
kâtibinin vazife icaplarına ve kanun hükümlerine riayet etme
diklerinden şikâyet etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : İncelenen dâva dos
yası münderecatına nazaran; müşteki Zartik Gül tarafından; 
Beyoğlu Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde Peruz Karakaş aley
hine ikame olunan mezkûr gayrimenkulün şüyuunun izalesi 
için satılması ve hissesine isabet edecek miktarın kendisine ve
rilmesi talebi ile açılan dâvanın; lüzumlu harcın 4 . X . 1950 
tarihinde ödenip, 16 . XI . 1950 tarihli celsede duruşmasına 
başlanıldığı, ancak, tapu tarih ve numarası ile, davalının adre
sinin bildirilmesi ve veraset belgesi ibraz olunması, öğrenilemi- 
yen adresin zabıta marifetiyle tesbit ettirilmesi münasebetiyle 
mütaaddit talikler yapıldığı ve müştekinin hukuki ehliyeti üze
rinde tereddüde düşülüp, 4 ncü Sulh Hukuk Mahkemesine tez
kere yazılarak dosya müracaata bırakıldıktan sonra, 27 . II .
1953 tarihli dilekçe ile dâvanın yenilenmesi üzerine, 6 . V . 1953 
tarihinde; mezkûr binanın malikleri arasında gerek dâvacının 
ve gerekse babasının adına raslanmadığı gibi dâvâlının da gay
rimenkul ile bir alâkasının olmadığı görülerek hiçbir esasa 
müstenit bulunmıyan dâvanın reddine karar* verilmiş ve tem
yiz olunmaksızın katileşmiş bulunduğu belirtilmekte ve hâdise
de bir vazife ihmaline veya usuli bir hatanın mevcudiyetine 
Taslanamamış bulunduğu ve müştekinin hakikaten münazaalı 
evde bir hissesi mevcut ise evvelâ bunu tevsik ve ispat eylemesi 
ve ancak bundan sonra izalei şüyu dâvası açması lâzımgeldiği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin daha önce, aynı meal ve ma
hiyette vâki mütaaddit müracaatları üzerine selef encümence; 
22 . VI . 1953 gfün ve 7184 sayılı ve mezkûr dâvanın hükme 
bağlanmış bulunması ve bu karar aleyhine kanun yoluna da 
müracaat olunabileceğine göre; yapılacak bir muamele olma
dığına dair bir karar ittihaz olunmuş bulunmasına ve vekâle
tin şikâyet mevzuu ile alâkalı işarına binaen; talep hakkında 
tekrar tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1745 16 . I I . 1955
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H )î)73/ir)8 18 I ı c f i k  K a ^ ı z n ı a n l ıo ^ -  
-170r)/ı_>0|<)i İli v(> ka)-(l(‘şi Ş<'fik 

Ka ğızınanlıo f^lıı.
I )(‘rc .Malı. K ö şk ( ’ ;ıd. 
Xo. 27.
l O r / ı ı i ' U i ı ı .

Arzuhal Arzuhal sahibinhı
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
Vakfı hakkında).

Kağızma'nlı

Müstediler : Evlâda meşrut bulunan Kağızmanlı Vakfının 
evlâdı bulundukları halde, mezkûr vakıf iradının antidemokra
tik olan mer’i mevzuatla hükümete intikal etmekte bulunduğun
dan şikâyet etmekte ve kendilerine verilmekte bulunan 400 lira 
intifa hakkının bugünkü rayice göre artınimasını istemektedir
ler.

Başvekâletin cevabi yazısında : 10 yıldan fazla bir zaman 
mütevellisiz kalmış olması itibriyle 2762 sajalı Vakıflar Kanu
nunun 39 ncu maddesine tevfikan mazbut vakıflar meyanma 
alınmış bulunan adı geçen vakfa ait, intifa hakkının bu baptaki 
1937 tarihli nizamnameye tevfikan tanzim, tesbit ve vakfın 8 
evlâdına tahsis edilmiş bulunduğu, mezkûr vakıfların evlâda 
terk ve teslim edilmesine mevzuat müsait olmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Müstedilerin, aynı meal ve mahiyette, 
daha önce yapmış oldukları müracaat üzerine selef encümen ta
rafından 30 . IV . 1952 gün ve 1752 sayılı bir karar verilmiş ol
masına binaen talep hakkında; yeniden tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1746 16 . I I . 1955

'''-'Hf)/l(jOS7 lieiHzi Akalıaıı.
A k a r l)a ş ı  M a lı .  İM'zin 
So. N o .  7 .
IOskiş(‘hii'.

Fehmi Tükel.
F â t i h  C a m ii  kai si
si lula N ü .  .‘50.
F o ça  - İ z m i r .

(Arzuhal hulâsası 
»I uamel el erine dair).

Tekaütlük

Müstediler : Haklarında icra olunan tekaütlük muameleelri- 
nin ıslahını istemektedirler.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin daha 
önce vâki müracaatlan üzerine yapılacak bir muamele olmadığı 
baklandaki vekâlet işarının 21 . XII . 1948 gün ve 43424, keza
28 . VII . 1951 gün ve 53531 ve gene 17 . VIII . 1951 gün ve 
44135 sayılı cevabi yazılarla bildirilmiş bulunduğu belirtilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Her iki müracaat üzerine, selef komisyon 
tarafından 16 . VI , 1952 gün ve 4979, keza 21 . I . 1953 gün ve 
5475 sayılı bir Karar ittihaz edilmiş bulunmasına binaen; ayni 
meal ve mahiyette bulunan müracaatların yeniden tetkikine ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1747 16 . I I . 1955



32
Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Eııcümon kararı ve ne sebepten verildiği

7 4 ( ) r ) / 1 ()2();i I<’ ı-()r(‘sÖT' N u 

r i  P]S(MI.

A \ u k a l  .M us la l 'a  K ; ı  

in i l .

Ak.su k a p ta n  \(‘k i l i ,  

1’a r k o lu u ı  - A n k ; ı r a .

( A r z u h a l  ln(l('ıs((sı : M ii

M >111 M  iicnth l( (İl I, i In2)ii( lİl r in ı

nmh'dhil (İl r l ı  İti uluıı ulııı uffnını

İl s r i i ı ı  sİ hi'L'L n n l ı ı ).

Müstedi : Müvekkili Mustafa Kaptan’ın, Milli Mücadele sı
rasında, işgal altında bulunan tstanbul’dan Anadolu ’nun muhte
lif cihetlerine mühimmat taşırken motorlarından birinin işg’al 
kuvvetleri tarafından batırılmış olduğu halde, 1338 yılına ka
dar bu hizmetlerinden dolayı hiçbir hak talebinde bulunama
dığını, ancak İstkiâl Mücadelesinin yüksek rütbeli kumandan
larının, kendisine vukubulacak talebinin vatan hizmeti karşılığı 
olmayıp, motorları ile yaptığı nakliyat karşılığı bir hak olduğu 
yolundaki beyanları üzerine; mezkûr tarihte yaptığı müracaat 
vesilesiyle Millî Müdafaa Vekâletince yapılan soruşturmalar 
neticesinde, mâruz durumun teeyyüdedip, bu hizmetleri dola- 
yısiyle yapılan tahakkuk muamelesinin 26 Mart 1945 tarihli bir 
yazı ile Maliye Vekâletine bildirildiği ve bu vekâletin işarı 
üzerine de 5 kişilik bir komisyon marifetiyle müvekkiline 70 
küsur bin liranın ödenmesi lâzımgeldiği tesbit olunup. Maliye 
Vekâletine gönderildiğini, ancak bu sırada Millî Müdafaa V e
kilinin değişmesi üzerine mâliyedeki bu dosyanın g’eri alınarak 
bu matlubun ödenemiyeceğinin tebliğ edilmiş bulunduğunu be
lirtip ; bunun üzerine Devlet Şûrası ve asliye hukuk ma,hke- 
mesi nezdinde açtıkları dâvalar da esastan kabul olunmakla 
beraber mürurumüddet bakımından reddedilmiş olduğuna işa
ret ederek; bu ret keyfiyetinin müvekkilinin ilişik vesaikle de 
teeyyüdeden ve hukukan tabii bir alacak mahiyetinde bulu
nan bu alacağının, borçlunun bu borcunun ibra ve ıskatını mu- 
tazammııı bulunamıyacağına binaen; mezkûr alacağın tasviye- 
sini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Vekâlette bulunan 
bu işe ait dosya üzerinde yapılan incelemeye nazaran adı geçen 
kaptanın, mücadele yıllarında îkbaliderya ve Yadigârımillet 
motörleri ile, parasız olarak Anadoluya mühimmat ve harb 
malzemesi naklettiği ve filhakika en son askerî mühimmat yük
lü Yadig’ârımillet adındaki motörünün, Ingilizler tarafından 
batırılmış olduğu ve buna mukabil de Millî Müdafaa Vekâleti 
1337 yılı bütçesinden kendisine 4 bin lira ödenmiş olduğu, 
1335 yılında nakil masrafından olan alacak iddiasına ait 
hiçbir vesika ibraz olunmadığı ve bu tarihte nakliyat yapıldığı 
ileri sürülen mahallin de düşman işgali altında bulunduğu vo 
hattâ bu tarihte g’izli teşkilâtın da mevcut olmadığı Millî Mü 
cadele yıllarında yaptığı nakliyattan mütevellit alacağının da 
vaktiyle ödenmiş olduğu, o tarihte felâh grupLirı teşkilâtını 
idare eden yüksek rütbeli subaylar tarafından ifade olunduğn 
belirtildikten sonra; adı geçen kaptanın nakliye masrafından 
mütevellit alacak talebinin encümenimizin 25 . X I . 193G tarih 
ve 522 sayılı, Devlet Şûrasının 3 . X  . 1947 tarih ve 16 2 /17 28



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Encümen karan vcıoıe sebepten verildiği

sayılı kararlan ile, keza Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinin 
12 500 liralık bir alacağın kabulünü mutazammın karannın. 
temyizin vâki bozma karanna uyularak zaman aşımından 
dolayı reddedilip kesinleşmiş olduğu ve hâzinenin; mevzuat 
bakımından bu şahsa para ödemek mükellefiyetinde bulunma
dığı, diğer taraftan hâzinece ödenecek her hangi bir meblâğın 
behemehal kanunen ödenmesi icabeden bir istihkaka karşılık 
olması gerektiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve ihtilâfın tetkikinin 
kaza merciine ait ve bu mercilerden de geçmiş bulunmasına 
binaen vâki talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1748 16 . I I . 1951

17557 Hilmi Toklu.
Üçdilek Mah. do.
Burduı-.

(Arzuhal hulâsası : Mâlfıliyet ay
lığı bağlanması hakkında).

Müstedi : 1335 tarihinde Filistin Cephesinde aldığı yaralann 
tesiri ile o tarihte çürüğe çıkarılıp ayaklanndan halen yürüye
mez bir halde bulunduğu halde, vâki müracaatlan üzerine yap
tırılan muayene neticesinde verilen raporlarda tesbit olunan 
ânzası; Erkânı Harbiyei Umumiye Reisliği Sağlık Dairesince 
1325 tarihli ve 551 sayılı kanunlardaki emraz cetvelindeki dere
celere girmediği için kendisine aylık bağlanmamış bulunduğu
nu beyanla; vâki mâlûliyetine ve fakrü zaruretine binaen ken
disine mâlûliyet ayhğı bağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Bu mevzuda;
1951 ve 1952 yıllannda vekâlete müracaat etmiş bulunan müs- 
tedinin İzmir Mevki Hastanesinde ve Gülhane Tıp Akademisin
de yaptırılan muayeneleri neticesinde verilen 3865 ve 7631 sayı
lı raporlarında tesbit olunan ânzası, filhakika; zikrolunan ka
nunlarda yazıh mâlûliyet derecesine girmez şeklinde tasdik 
olunduğu, Gülhane Tıp Akademisi raporunda yazıh (her iki 
ayakta fotin giymeye engel şekil bozukluğu) ânzası da bu ka
nunlardaki emraz cetvellerinde bulunan ânzalardan olmadığı 
için kendisine aylık bağlanmasının mümkün olamadığı bildiril- 
melrtedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında; bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1749 16 . I I . 1955
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l â k v t z e d e l e r m d e n  1 0 0 0  a i l r y r  d a 

h a  e v  t e m i n i  h a k k ı n d a ) .

Müstedi : Erzincan’da vukubulan zelzele felâketi dolayısiy- 
le; 5594 sayılı Kanuna istinaden hükümetçe yaptırılmış olan ev
lerden; maliyet fiyatlarını yüksek g-örerek, malî durumları mü
sait olmadığı ve bilâhara yapılmış olan % 50 tenzilâtı da bida- 
yeten tahmin etmeleri mümkün olamıyacağı için istifade ede
memiş bulunan 1 000 i mütecaviz aile için de Emlâk Kredi Ban
kasınca verilecek faizsiz ve uzun vâdeli inşaat kredisi ile mes
ken yaptırılmasını istemektedirler.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : 5594 sayılı Kanuna 
istinaden ev yaptırılmak üzere verilen yetki tamamen kullanıl- 
îııış olduğundan, bidayeten beyanname vermemiş bulunanlar 
için ev yaptırılmasına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar veril
di

Karar No. Karar tarihi

~  34 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1750 16 . I I .1955

H)6Î)H/1S357 lia g ıp  S arısen.
Kaha cı köyi'md»' 
l']ın('kli öğrcitn cn. 
A zd a v a \-  - K a s la -  
ınonu.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  T e k a ü t l ü k  

m u a y n e l e s i n i n ,  r a z i f e  m a l û l ü  o l a 

r a k  t a d i l i  r e  b u n a  ( / ö r e  t a h a k k u k  

e d e r e k  f a r k ı  m a a t j l a r ı u  t e d i y e s i  

h a k k ı n d a ) .

Müstedi : Kastamonu Devlet Hastanesinden aldığı raporla 
sabit olan vazife mâlûliyetine rağmen; Emekli Sandığınca ken
disine âdi mâlûliyet üzerinden emekli aylığı tahsisi münasebe
tiyle, 5434 sajalı Kanunla tesbit olunan müddet içerismde Ma
liye Vekâletine yaptığı itirazın 8.1.1952 tarihli bir tebligatla 
reddolunması üzerine, yine kanuni müddeti içerisinde açmış ol
duğu idari dâvanın da Devlet Şûrası 5 nci Dairesinin 53/1586 
sayılı ilâmı ile; kendisine böyle bir tebligat yapılmasının kanu
ni ve dâva ikamesi için zaruri bulunduğu nazan itibare alın
maksızın reddedilmiş bulunduğundan şikâyet ederek, mezkûr 
kararın iptali ile vazife mâlûlü olduğu kabul buyurularak teka
üt aylığının buna göre tahsisini ve tahakkuk edecek farkı ma
aşlarının da tesviyesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup, Devlet 
Şûrasından dahi geçtiği anlaşılan talep hakkında Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 54 ncü maddesine göre tâjrini muameleye ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1751 16 . I I .1955
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Bııcümen kararı ve ne sebepten verildiği
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r< ı n ı ı a n n  h  s n ı ı f n ı a  n a k l i  h a k 

k ı n d a ) .

Müstedi : Birinci Cihan Harbinde kuleli idadisinden talim
gaha alınıp, muayyen bir müddet kurs gördükten sonra yine 
aynı talimgahta muallim olarak orduya dühul etmiş bulundu
ğunu ve devam eden umumi zafiyeti dolayısiyle hakkında veri
len raporlarda; zafiyeti kalbiye ve fakrüddem, dahamei kalble 
müterafik ademiintizamı harekâtı kalbiye ve kalb adelesi iltiha
bı ve ademikifayei ikliliye teşhisi konulduğundan sabit hizmet
lerde çalıştırılmakta iken, yapılan bir tamim üzerine, Çorlu As
keri Hastanesinde yapılan muayene neticesinde, esaslı bir tetkika 
tâbi tutulmaksızın ve daha önce verilen mezkûr raporların tesiri 
altında tanzim olunan rapor. Sıhhat Dairesince dahi evvelki ra
porları ile bunun arasındaki mübayenet ve tenakuza dikkat 
olunmaksızın; «tetkik olunan dosyası ile meali rapora göre; 
mevcut ârızai kalbiyesi daimî hizmeti sabitede istihdamını mu
cip olmakla; 30 ncu maddenin fıkrai saniyesi mucibince teka
ütlüğü musaddaktır» şeklinde tasdik olunduğundan 1928 yılın- 
de tekaüde sevk olunarak, kendisine 5 nci derece üzerinden ma- 
lûliyet zammı ile birlikte aylık bağlandığı ve bu safhaya kadar 
hakkında cereyan eden muamelâta her hangi bir itirazı da bu
lunmadığını, ancak; mütekaideiı çalışmakta iken yaptırılan dev
re muayenesinde böyle bir ârızası olmadığı tesbit edilmesi üze
rine; maluliyet derecesinin kaldırılmış olmasının gadrini mucip 
olduğunu beyanla, gerek vekâlete ve gerekse bu kere Yüksek 
Meclise yaptığı müracatları dolayısiyle yaptırılan muayene ne
ticelerini gösterir, dosyasında bulunan raporlarına ve Gülhane 
Tıb Akademisi Profesörler Kurulunun bu raporlar arasındaki 
vâki mübayeneti belirten fennî mütalâalarına göre; tekaütlüğü
ne mesnet teşkil eden raporda yazılı olduğu şekilde bir kalb has
talığı geçirmemiş ve sağlamlığı tıbben sabit bulunduğuna işa
retle; hasta ise malûliyet derecesinin iadesi, değilse vazifesine 
iadesi iktiza ettiği halde bu yoldaki talepleri is’af olunmadığı 
için Askeri Temyiz Mahkemesinde açmış olduğu haklı dâvası
nın ve yaptığı tashih talebinin dahi kanunen mütalâa serdine 
yetidli Adlî Tıb Meclisinden sorulmaksızın sadece Yüksek Sıhhat 
Şûrasından alınan bir mütalâaya istinaden reddolunduğundan 
şikâyet ederek; heyeti sıhhiyelerce bu kabil hatalı teşhislere 
müsteniden bâzı kararlar verilmiş olduğu Millî Müdafaa Vekâ
letinin buna mütaallik tamimleri ile de müeyyet bulunduğun
dan kendisi hakkında da böyle yanlış bir teşhise istinaden ya
pılmış olan tekaütlük muamelesinin iptali ile, emsalinin iktisab- 
etmiş olduğu haklarla muamele sınıfına naklolunmak suretiyle 
orduda tekrar tavzif ve istihdam olunmasını istemektedir.
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İstidaya merbut vesaike nazaran; müstedinin, münderacatı 
yukarda açıklanan istidasının Millî Müdafaa Vekâletine gönde
rilmesi üzerine filhakika halihazır sağlık durumunun tesbiti 
için Tıp Akademisine sevk olunduğu ve mezkûr akademi heyeti 
sıhhiyesince yapılan hakem muayenesi neticesinde tanzim olu
nan 23 . I . 1954 gün ve 43 sayılı raporda; iç hastalıkları sütu
nunda «deveran sisteminde klinik bir marazi bulgu tesbit edile
mediği, kalb kuturları normal hadler içinde olup sol kadroi fi- 
renik açı kapalıdır» kulak burun ve boğaz sütununda «ild ta
raflı hafif orta kulak iltihabı» kaydı olup, diğer cihazlar sağ
lam olduğu belirtilerek teşhis sütununda :

1. Hipermetropi;
2. Radyolojik küçük pelerva iltisakı yazılı bulunmaktadır.
Aldığı raporlar arasındaki mubayenetin fennî izahını muh

tevi Akademi Profesörler Kurulu kararında da; netice olarak: 
Evvelce konulan iklil kifayetsizliği teşhisinin bugün için kabul 
edilemiyeceği ve hastada mevcut olmadığı, evvelce aldığı ra
porlarında zikredilen bulguların gayriuvzi bir nefhanm yan- 
hş tefsirine veya geçirilmiş olan miyo kardin anemi veya ro
matizmaya bağlı bulgularından biri olarak kabul edilmesi fen
nî ve tıbbi kanaatinde bulunduğu belirtilmektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 30 Nisan 1333 
nasplı teğmen olan müstedinin, Kuleli İdadisinden zâbit nam
zedi olarak kıtaya sevk olunduğu; öteden beri hasta ve va
zifesini ifaya gayrimuktedir olduğundan şikâyetçi bulunması 
üzerine; muhtelif tarihlerde Gülhane ve Gümüşsüyü Askerî 
hastanelerinde yaptırılan muayenelerinde istidasında belirtti
ği şekilde konulan teşhisler üzerine sabit hizmetlerde istihda
mı kararlaştırılmış olduğu, Erzurum Hastanesinde yaptırılan 
radyoskopik muayenesinde kalbinde gayritabiî bir hal görül
mediğinden ikmali tahsil için sevk edildiği Harb Okulunda da 
keza muayenesini talebetmiş bulunduğundan, Haydarpaşa 
Hastanesinde yaptırılan muayenesinde verilen 4. X II . 1926 ta
rihli raporda; radyolojik olarak «sol kalbde tevessü» tesbit 
edildiği gibi «ademiintizamı harekâtı kalbiye ve iltihabı ada- 
lei müzmine ve ademikifayei iklil» teşhisi konulmuş olduğu 
ve 1928 yılında muayeneleri yaptırılan bilcümle geri hizmet
lerde çalışanlar meyanmda Çorlu Askerî Hastanesinde tekrar 
muayenesi yapılan mumaileyh hakkında «ademikifayei iklil ve 
ademiintizamı harekâtı kalbiye, hali muvazaada» teşhisi konul
duğundan sağlık dairesince tekaüde sevkı tasdik ve talebi üze
rine 5 nci derece üzerinden mâflûliyeti kabul edilerek terfihinin 
yapılmış olduğu, bunu mütaakıp 1934 yılında Ankara hastane
sinde yaptırılan devre ve Gülhane Tıp Akademisinde yaptırılan 
diğer muayenelerinde filhakika mumaileyhin kalbinde marazi 
hiçbir tağyirat bulunmadığının tesbit edilmesi üzerine sağlık 
dairesince hastalığının geçtiği neticesine varılarak; 1683 sasnlı 
Kanunun 37 nci maddesine tevfikan mâlûliyet derecesinin kal-
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dirildiği ve vâki itiraz dolayısiyle 3 sene sonra Gümüşsüyü ve 
aülhane hastanelerinde tekrar yaptırılan muayenelerinde de 
keza bütün cihazlarının sağlamlığı tesbit olunduğundan - bu 
baptaki raporların sağlık dairesince 551 sayılı Kanuna uygun 
bir ârızası bulunmadığı şeklinde tasdik edildiği ve müştekinin 
bu muamele aleyhine Askerî Temyiz Mahkemesine açtığı idari 
dâva ve yaptığı tashih talebinin mezkûr mercice, 1941 yılında 
zikrolunan muamelede mug'ayereti kanuniye bulunmadığı sabit 
olduğundan reddedildiği, keza müstedinin bildirdiği gibi son 
defa Gülhane Hastanesinde yaptırılan muayenesi neticesinde 
verilen 43 sayılı raporla, profesörler kurulunun bahis mevzuu 
karan muhtevası açıklandıktan sonra; bu kararda; Kendisi
nin eskiden miyc kardit şeklinde bir kalb hastalığı geçirdigi 
kabul edildiğinden bidayeten mâlûlen emekliye sevk ve hasta
lığının geçmesi üzerine mâlûliyet derecesinin kaldırılması sure
tiyle yapılan muamelelerin fenne ve mevzuata uygun bulunduğu, 
ihtilâfın Askeri Temyiz Mahkemesinden de geçmiş olması itiba
riyle idareten yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Vâki ihtilâfın tetkiki kaza merciine ait 
olup, nitekim Askeri Temyiz Mahkemesince de incelenerek ka
rara bağlandığını ve müstedinin ahiren elde ettiği vesikalarla 
kanuni şartların mevcudiyeti halinde iadei muhakeme yoluna 
dahi baş vurabileceğine göre; talep hakkında Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 54 ncü maddesi muvacehesinde encümenimizce tâ
yini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1752 16 . I I . 1955

14020/130 62 A h m e t  A s i l .
N a i l b e y  Alalı.  Ağa(;l  
So. N o .  4.
KlAzığ.

( A r z t d u ı l  hulâsası  : Y<ni<f<n me- 

ı nur i f i ch  tâjıi)i e d i l m e s i  h a l 'k m -  
<1(1) .

Müstedi : Hınıs kazası veznedarı iken bir tertip ve tasni 
suretiyle kasa anııhtarının çalınarak kasadan alman ?1 bin li
ra yüzünden hiçbir kanuni mesnede istinadetmiyen keyfi bir 
şekilde Tunceli Ağır Ceza Mahkemesince beş sene hapis ve 21 
bin liranın tahsiline ve 17500 lira ağır para cezasına mahkûm 
edilmiş olduğundan ve saireden bahsile bu para için her ay al
dığı ücretten kesinti yapılmamasını ve Af Kanunundan istifa
de edilmek üzere yeniden memuriyete tâyin edilmesini istemek
tedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Merkezdeki dosyası
na nazaran dilekçinin vezneden çaldığı 21 bin liranın tazminine 
ve 17,500 lira para cezasının tahsiline Tunceli Ağır Ceza Mah
kemesince 4 . VIII. 1941 tarihinde karar verildiği ve hükmün 
tasdik edilerek kesinleşmesi üzerine Hazine alacağı olan 21 bin 
liranın 2489 sayılı Kefalet Kanunu mucibince Kefalet Sandığın
ca ödenerek Hazine kayıtlarının kapatıldığı ve mumaileyhten
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408 lira 64 kuruş tahsilat yapılıp 20 591 lira 36 kuruş borcu kal
dığı ve her ay ücretinden kesilen 30 lira Kefalet Sandığından 
ödenen paraya mahsubedildiği, yeniden bir göreve tâyini işinin 
ise tâli derecedeki memuriyetlerde bulunmuş olmasına binaen 
bu gibi dileklerin tetkiki ve gereğinin yapılması yetkisinin va
liliklerin vazifesi cümlesinden bulunması bakımından vekâlet
çe yapılacak her hangi bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vilâyet İdaresi Kanunu gereğince mer- 
tebei ulâ memurlarının tâyin, nakil ve terfilerinin valilere ait 
bulunmasına ve vekâletin yukarıya alınan cevabına göre vâki 
istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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1753 16 . I I . 1955

2 0 4 6 5 / 1 M064 V u s ı ı f  P o la t .
lOşn'f  S a m i  \c
B('hio Üıısal vekili.  
(Jay M al). Sa ka  C a d .  
N o .  283.
l s k ( ‘ i u l ( ‘ n m .

(Arzuhal hulâsası : Taahhüt rı 
ifa ( ftikleri UaydarpiLsa Köprüsü 
iisi (/(<;il ins<ıafrndan alacaklı ol
dukları jHinrnın ödenmediğinden 
ş i k â y d ).

Müstedi : Taahhüt ve ifa ettikleri Haydarpaşa Köprüsü üst 
geçidi inşaatından alacaklı bulundukları paranın verilmesi Ve
killer Heyetince dahi kararlaştırılmış olmasına rağ-men, Müna
kalât Vekâleti Hukuk İşleri Servisinde vazifeli İhsan Arar ve 
Tnlât Toros taraflarından kasdî olarak ve kendilerini ızrar mak
sadı ile çıkarılan müşkilât yüzünden istihkaklarını el’an ala 
madıklarından şikâyet etmektedirler.

Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünün cevabi yazısın
da : Mütaahhitlerm; 19 . III . 1943 tarihli bir mukavele ile ta
ahhüt ve ifa ettikleri bu inşaat dolayısiyle istedikleri farkı fi
yatın verilmesine mukavele hükümlerinin ve eksiltme şartna
melerinin müsait bulunmadığı, bu mevzuda yaptıkları mütaad- 
dit müracaatları üzerine keyfiyet kendilerine tebliğ edilmiş bu
lunduğu ve bir alacakları olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1754 16 . I I . 1955
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2 1 3 1 4 / H ) S 0 6 D r .  A]('hın(‘1 Tcı-zi-

Do vlo t Ü ı v t n u '  
likl('ri r n m t ı ı  M ü -  
<lü rlü ğü  T a r l a  Z i r a -  
a ti  Ş u b e s in d e  şef.
A  n k a r a .

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

( Arzııhdl hulâsası : Zirani dok
toru uiu'anınddii dolayı, kendisini 
hir üst diveci uylıpı rerilmesi 
hakkın da).

Müstedi : Ziraat Fakültesi mezunu olup, hazırlamış olduğu 
Doktora tezinin Profesörler Kurulunca kabulü üzerine kendi
sine doktorluk unvanı tevcih edilmiş bulunduğundan bahsile; 
3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin E fıkrasına istinaden 
kendisine bir üst derece aylığı verilip verilemiyeceğinin tâyin 
ve tesbitini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr maddei ka
nuniye memuriyete gireceklerin alabilecekleri aylık derecele
rini tâyin etmekte bulunduğundan mumaileyhin halen 8 nci 
derece aylıklı bir memur bulunması itibariyle talebinin is’afına 
kanuni imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1766 16 . II . 1966

-M603/2Ü0Î).S V a r t i n  M ouviFo n va ıı .
1135/113:’. 
■-M83/217.S

Yenikapı ^'alı Malt. 
Kâtip (_\‘şni(' So. 
-\o. 37.
Aksaı-aA' - l.slanhul.

(Arzuhal hulâsası 
ması hakkında).

Maaş hağlan-

Müstedi : Çanakkale muharebesinde îngilizlere esir düşüp, 
bu sırada gözlerini kaybetmiş bulunan kocası müteveffa Bağ- 
dasar’dan; ihtiyar ve muavenete muhtaç bir durumda olması
na binaeen; kendisine aylık bağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçenin 
ölümü tarihinde mer’i olan 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt 
Kanununda mâlûl er yetimlerine maaş bağlanacağı hakkında 
bir kayıt bulunmadığı ve halen mer’i bulunan 6434 sayılı Ka
nundan da istifade ettirilmesi mümkün olmadığı için; müste- 
diye aylık bağlanamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı '̂c adresi

40

I'jneümi'U karan ve ne sebepten verildiği

gili bulunan talep hakkında encümenimizce, bu sıfatla yapıla
cak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1756 16 . II . 1955

Reis Mazbata M. Kâtip
Konya Bingöl l ]̂lâzı^

A. Fahri Ağaoğlu N. Aras S. Tnke.r
Afyon K. Edirm* fcîdirne

S'. Koral tan (L Köprülü If. Ulaksvdoğln

Erzincan Mardin Siird
T. Şenocak B. Erdem S. Rednk

(Arzuhal Sajnsı : 98)

T. B. M, M. MaihaoH
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H a ı u d i  (J ğ u z o r .  
M a l i y e  T a h a k k u k  
S e r vis i  verj>:i me
m u r u .
B is m il  - D i y a r b a k ı r .

E n c ü m e n  k a r a r ı ve ne  sebepten v e r i ld iğ i

(A rzuhal hulâsası : Verilm iyen  
nısıf maaşlarının ted iye edilm e
diğinden şikâyet).

Müstedi : Gayrikanuni olarak açığa çıkarıldığından, maaş
larının tamamının tediyesi kanun icabı bulunduğu halde nısfı 
tediye olunduğundan şikâyet ederek Maliye Vekâletinde bulu
nan dosyasının celbi ile kanunen ödenmesi icabeden diğer nısıf 
maaşlarının da tediyesine karar verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5655 sayılı Teşkilât 
Kanununa tevfikan 30 IX . 1950 tarihinde Malatya Valiliğince 
açığa çıkarılıp bilâhara Diçle kazası vergi memurluğuna tâyin 
kılındığı anlaşılan müstediye, 788 saydı Memurin Kanununun 
85 nci maddesi dairesinde maaş tediye olunduğu ve yapılan 
muamelede kanuna uymıyan bir cihet bulunmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1758 29 . I I I . 1955

392/290 B e h iy e  A k k a y a .
tşl etmeler V e k â l e 
t in d e  H u k u k  Müt^a- 
v i r l i ğ i n d e  m e m u r  
Ş e r i f  A k k a y a  y a 
n ın d a .
Ankara.

(A rzuhal hulâsası : Z evci m üte
v e ffa  T evfik  A kkaya ’nm  askerlik
te geçen hizmetinin fiilî hizm etine 
ilâvesi ite, yetim lerine ikram iye 
itası hakkında).

Müstedi : Zevci merhum Tevfik Akkaya’nın takımbaşılıkta 
geçen askerî hizmetinin, diğer mülki hizmetlerine eklenmesini 
istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanunun 
muvakkat 14 ncü maddesine göre, ancak kıdemli küçük zâ- 
bitlikte geçen hizmetlerin emeklilikte nazara alınması derpiş
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olduğundan müteveffanın mücerret takımbaşılıkta g’eçen hiz
metinin kabulüne imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
landığı anlaşılan vâki talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 54 ncü maddesi müvacehesinde encümenimizce yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Kurar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1759 29 . I I I . 1955

H42/640 V a h i t  T u r a n .  
Y u k a n  B o /aıı  
y ü n d e .
11 sa z.

(A rzuhal hulâsası : liaba^t tara- 
k(')- fından, hütihı mallarm m  kardeş

lerine verildiğinden şikâyet).

Müstedi : Kardeşleri tarafından iğfal olunan babasının, bü
tün mallarını bunlara vermekte olduğundan şikâyet etmekte
dir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyet konusu yer
lerin müştekinin babası tarafından zaman zaman satışa çıkarı
larak malî durumları müsait olan kardeşlerince bedeli mukabi
linde satınalınmakta olduğu, müstedinin vaziyeti müsait ol
madığı için bu satışlardan istifade edememekte bulunduğu ve 
bu durum karşısında idareten yapılacak bir muamele olmadı
ğı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ve müş
tekinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1760 29 . I I I . 1955

1 2 2 1 / 1 2 1 9  M a h m u t  Y a z ı c ı .
îçcebeci T e l  l ik a y a  
S o . N o .  I 6 / A .  
A n k a r a .

(A rzuhal hulâsası : Ziraat lian- 
kasınca, tahsisat ve tazminat is
tihkakının ödenm ediğinden şikâ
y e t) .

Müstedi : Ziraat Bankası İnşaat Şubesi Müdürlüğü emrinde, 
muvakkat aylık ücretli kontrol olarak çalışmakta iken hiçbir 
sebep gösterilmeksizin vazifesine nihayet verildiği gibi harcira- 
hinin da noksan ödendiğini ve kanuni istihkakı olan tahsisat ve 
tazminatının da verilmediğinden şikâyet etmektedir.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : 1. V III.
1952 tarihli taahhütnamesinde; Ziraat Bankası Kırklareli Şube
si lojmanlı hizmet binası inşaatına muvakkat ücretle, inşaatın 
devamı müddetince tâyin edildiği yazılı bulunmasına binaen; 
vazifesine nihayet verilen müstediye yine taahhütnamede açık
ça yazılı bulunduğu üzere; tazminat ve saire namı ile de bir şey 
ödenemiyeceği, 6211 sayılı kanunla memurlara tanınan haktan
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da keza istifade ettirilmesinin mümkün bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediği
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1761 29 . I I I . 1955

1 8 3 6 /1 8 3 4  O s m a n  D c 'n n a n . 
'J1;)3/214H  l)orol)oğazı M a lı .  d(‘ 

H e n d e k .

(A rzuhal hulâsası : A f  talebi hak- 
Innda).

Müstedi : Kordon altına alındığını bilmediği Nuriye köyüne 
hayvanlarını soktuğu için, bu köy merasından istifade ettiğine 
kızan muhtar ve şahitlerin beyanları yüzünden mahkûm edil
diği iki aylık hapis cezasının, 8 nüfuslu efradı ailesinin günlük 
iaşelerini teminle mükellef fakir bir kimse olması hasebiyle 
affolunmasını veya infazın bahara kadar tehirini talebetmekte- 
dir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hayvan Sağlık Zabı
tası Kanununa muhalefetten dolayı, Hendek Asliye Ceza Mah
kemesince 1235 'sayılı Kanunun 45 nci maddesi delâletiyle, 63 
ncü maddesine tevfikan ittihaz olunan mezkûr mahkûmiyet ka
rarının 13. V . 1954 tarihinde tem5̂ en  tasdik ve yapılan tas
hihi karar talebinin de kabul edilmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet temsilcisinin affı mucip bir ci
het bulunmadığı yolundaki vâki izahatına ve incelenen mahke
me dosyasına nazaran kabule şayan bulunmıyan talep hakkında 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1762 29 . I I I . 1955

-332/2326 A l i  ö n d o r .
D e m i r y o l  İnşaat 
B a ş m ü d ü r l ü ğ ü  vc'/- 
nc'dan 240!) sicilli.
< îaziantel).

(A rzuhal hulâsası ; 4910 sayılı 
Kanuna tevfikan verilm esi icah- 
eden kasa tazminatının verilmedi- 
ğindeyı şikâyet).

Müstedi : Görmekte bulunduğu vezndarlık vazifsinin mahi
yetini açıkladıktan sonra; 4910 sayılı kanunla veznedarlara ve
rilmesi derpiş olunan kasa tazminatından kendisinin istifade 
ettirilmemesindeki isabetsizlikten şikâyet etmektedir.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin talebettiği 
hususla ilgili gerek Maliye Vekâletinin 13 . V III . 1954 tarihli 
tamiminin ve gerekse bu tamimin istinat etmekte bulunduğu 
mezkûr kanunun; Maliye Vekâleti kuruluşuna dâhil ve bu teş
kilât kadrolarındaki veznedar ve kıymet muhafızlarına kasa 
tazminatı vermeyi derpiş etmiş bulunması itibariyle; mumailey-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
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he, vazifeli bulunduğu Gazianteb İnşaat Başmüdürlüğü 
veznedarlığından dolayı tazminat verilmesine imkân bulunma
dığı bildirilmektdir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine ve müstedinin; kanuni bir hakkının muhtel kılın
dığında musir bulunduğu takdirde kaza merciine, dahi müra
caatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1763 29 . ni . 1955

1>:574/23G8 M e h m e t  (Jetinallja y. 
5 nci Z h .  Tufi'tıy f) 
nei M o l .  P .  T b .  2 nci 
B I .  K .  K u h ' n ı l i  V z l) .  
M a m a k  - A n k a r a .

(A rzuhal hulâsası 
hakirmda).

Nas}) tashihi

Müstedi : Nasbinin 30 Ağustos 1945 olarak düzeltilmesini 
istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Hava Maki
nist Okulunda muvaffak olamadığından piyade sınıfına geçiril
miş olan müstedinin 30 Ağustos 1945 olan yüzbaşılık nasbinin 
3605 sayılı Kanuna tevfikan emsallerinden bir sene sonraya 
yani 30 Ağustos 1946 tarihine alınmış olduğu ve bu mevzuda 
açtığı dâvanın da Askerî Temyiz Mahkemesinin 8 Ekim 1947 
gün ve 100 sayılı kararı ile reddedilmiş bulunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
landığı anlaşılan talep hakkında encümenimizce yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Kara-r tarihi

1764 29 . I I I . 1955

O k ç u  k()yii 
lığına.
( Sınıra.

n ıu h ta r - ( Arzuhal hulâsası 
ne dair).

Tescil falehi-

Müstedi : 2510 sayılı iskân Kanununa tevfikan 1941 yılın
da köyleri halkına dağıtılıp bilcümle formaliteleri ikmal olun
muş bulunan arazilerin bâzı menfaatperestlerin müdahalesi 
yüzünden 9 yıldır adlarına tescil edilmiyerek sürüncemede bı
rakıldığından şikâyet etmektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan tevziata dâhil 
bulunan 91 aileden ekserisinin yeter miktarda araziye sahip 
bulunduklan halde, durumları incelenmeden mevzuata aykırı 
olarak topraklandırıldıkları neticesine varılarak tescilden ön
ce durumlarının yeniden tetkikiyle hakikaten muhtaç olmıyan- 
lara ait tahsislerin iptal edilmesi lüzumunun Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekâletinin' 6 . X I I . 1949 tarihli bir yazısı ile Konya 
Valiliğine yazılmış olduğu belirtilerek; adı geçen valililrten 
alınan cevabi yazıya atfen mezkûr vekâlet yazısı dairesinde ilk
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tahsis ve temlik muamelesinin ıslah ve hak sahiplerini alâka
landıran tapu tescil muamelesinin intacı için Çumra Kaymakam
lığına emir verilmiş bulunduğu, bu kere tekrar yapılan mu
habere neticesinde; geriye kalan 54 aileye ait muamele tadil 
ve ıslah olunmak suretiyle yeniden tanzim olunan tevzi cetvel
leri üzerine tescil muamelelerinin ikmal edildiği anlaşıldığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümenimizce bir muamele ifasına mahal görülmediğine ve 
alâkalıların şahsi hak noktasından vazifeli kaza merciine mü
racaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1765 29 . I I I . 1955

1 2 9 8 1 /1 2 0 8 6  A h m e t  Z a i ı n .  
14425/1'^-^'^^» H a n ı i d i y o  M a lı .  S a f 

lık  8o. N o .  H). 
Bul)aeski.

(A  rzuha! h ulâsası 
ne dair).

A razi talebi-

Müstedi : 1950 yılında, 4 nüfuslu efradı ailesi ite Bulgaris
tan’dan yurda geldiğini belirterek; haberi olmaksızın muha
cir kâğıdına serbest meşruhatı verildiği için iskân hakkından 
mahrum bırakıldığından şikâyet etmekte ve kendisine miktan 
kâfi arazi verilmesini istemektedir.

Deviet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 3 nüfus 
ailesi ile birlikte iskân edilip; evini yapmak üzere 1 000 lira in
şaat yardımı yapıldığı gibi, nüfusu nispetinde kendisine arazi 
de tahsis edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1766 29 . I I I . 1955

K W 8 0 / 1 3 0 1 8  H n l û s i  A l p a n .
1. S .  A s .  A d .  TTâkinı 
332 - 3 sayılı  sicil 
N o .  M .  M .  V o k â lo ti  
A d a l e t  D a ire si B a ş 
k a n lığ ı  eliyle. 
A n k a r a .

(A rzuhal hulâsası : Muharebe 
(li'nnüş im tiyaz Madalyasının 
merasimle verilm esi hakkında).

Müstedi : Sakarya meydan muharebesinde gösterdiği üstün 
hizmetlerinden dolayı Yüksek Meclis Karariyle ihraz etmiş bu
lunduğu muharebe gümüş imtiyaz madalyası yerine gönderilen 
belgenin bir yazıcı eri vasıtasiyle verilmiş olmasından duyduğu 
tessüre ve madalya mevcudunun kalmamış, olmasının bildirilme
sindeki isabetsizliğe temas ederek MiUî Mücadele tarihimize 
şanlı sayfalar kazandırmış olan kendi gibi kahramanlara veril
mesi icabeden bu madalyaların temin ve merasimle takılmasını 
istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Mevcudu olma
dığı için istenilen madalyanın verilemediği, ancak bu hizmet-
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lerinin hâtırası olarak muharebe gümüş amtiyaz madalya bel
gesi verildiği 103 sayılı Nizamnamede bu kabil madalya ve bel
genin merasimle verileceğine dair bir kaydin de bulunmadığı 
bildirilmektedir, ,

Madalya temini esbabı üzerinde durularak netceden malû
mat verilmesi hakkındaki vâki işara yine aynı vekâletten alınan 
cevabi yazıda da ezcümle :

Bu kabil hak sahiplerine verilecek harb madalyalanmn te
mini hususunda bugüne kadar Maliye Vekâletine ve Yüksek 
Meclise yapılan müracaatlara ait yazı örneklerinin gönderil
diği belirtildikten sonra; madalyaların kesin olarak verilip 
verilemiyeceği bildirilmediğinden bu mevzuda yapılan müraca- 
atlerin tevali etmekte bulunduğu; durumun yüksek makamla
rınca incelenerek adı geçen madalyaların yeniden basılması 
icabediyorse Maliye Vekâletine emir verilmesini veyahut bu 
mevzudaki müracaatlere verilecek cevaplara esas olmak üze
re alınacak kararın vekâlete gönderilmesi bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Osmanlı imparatorluğunu temsil eden 
işareti havi bir madalyanın bugün için darbı 1057 sayılı Ka
nunun ruh ve maksadına aykırı düşeceği cihetle mümkün gö
rülemediğinden; 103 sayılı Nizâmnâmenin tadilini icabettiren 
talep mevzuu üzerinde bu bakımdan encümenimizce tâyini mua
meleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1767 29 . I I I , 1955

1 4 H ) 4 / 1 3 2 2 3  Y u s u f  Y ı l d ı r ı m .
lOsnaf A h n ı o t  A k y o l  

eliyle.
S e fa a tli  - Istasvoıı.

(A rzuhal hulâsam : Arazisinin  
(jöçm fnhrr verihliğinden şikâ
y e t) .

Müstedi : Sahibi bulunduğu ekili arazisinin Kasım adında
ki bir göçmene verildiğinden, keza yapıilan bu hatanın ıslahı 
için Avanos Kaymakamına yaptığı müracaattan da bir netice 
alamadığından şikâyet ederek; tarlasının kendisine teslimini 
istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedinin durumu
nun incelenerek bir yanlışlığa ve hak ziyama meydan verilme
mesi ve neticeden kendisine de bilgi verilmesi hususunun Kır
şehir Valiliğine yazılıp, alınan cevabi yazıya nazaran, bahis 
mevzuu yerin müstediye ait tarlanın ittisalinde bülunan hâli 
yerlerden olduğu ve kendisi ile ilgisi bulunmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve vâki ihtilâfın tet
kiki kaza merciine ait bulunduğuna göre; talep hakkında en-
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cümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar ve
rildi.

Karar Ko. Karar tarihi

1768 29 . I I I . 1955

1 4 6 1 0 / 1 3 6 1 4  IIa san  O r h a t ı .
ll)rahiın (;avuş M a lı .  
|})rahiın(;avuş (^ad. 

\ o .  2 7 .
f;?ohr(Mniııi İ s ta n 

bul.

(A rzuhal hulâsası 
hakkm da).

iskân talebi

Müstedi : Sair muhacirlere yapılmakta olan yardımlardan 
kendisinin de faydalandırılmasını istemektedir.

Devlet Vekâltetinin cevabi yazısında : İskân hakkını hai2 
göçmenlerden olduğu anlaşıldığı takdirde; müstedinin iskânı
nın sağlanması hususunun İstanbul Valiliğine yazıldığı ve alı
nan cevabi yazıda vaktiyle iskân talebinde bulunmamış olduğu 
gibi ihtiyaçlı durumda da bulunmadığı için iskânına kanuni 
imkân görülmediğ-inin bildiril*miş olduğu belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkmda 
tâyini muameleye mahal görülmediğine ve müstedinin kaza 
merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1769 29. I I I . 1955

14645/1364{) (iürj^in A l ı c ı .  
1 5 5 1 3 / 1 4 4 8 2  H a l i l  ağa M a h .  
1 8 6 1 2 / 1 7 3 2 8  E m e k l i  .hındarniii  

Baiş(;avuşıı.
Van.

(A rzuhal hulâsası : Kanuni hakkı 
oian ikram iyesinin verilm ediğin
den şikâyet).

Müstedi : 2 / sene çalıştığı andarma mesleğinden 1932 se
nesinde, terbisen ayrıldığını ve Jandarma efrat Kanununa 
göre verümesi icabeden ikramiyenin ödenmesi için o tarihten 
beri bütün ilgili makamlara baş vurduğu halde; Maliye Ve
kâletince mürurü müddet vukuundan dolayı ödenmiyen bu 
istihkakının gereken tahkikatın yapılarak ödenmesi esbabuun 
istikmal buyurulmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1050 sayılı Muhase- 
bei umumiye Kanununun 93 ncü maddesiyle; bütçe masrafla
rından ödenecek devlet borçlan için; alacak eshabmm 5 yıl 
zarfında müracaatı meşı*ut bulunduğundan; 1932 yılında terhis 
edilip ancak 1951 yılında müracaat etmiş olan müstediye mez
kûr maddei kanuniye muvacehesinde istihkakının ödenmesine 
imkân olmadığı bildirilmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında ; 1 Ocak 1932 tari
hinde terhis edilmiş olup ilk müracaatı 27 . IX . 1951 tarihinde 
yapmış olan müstedi hakkmda, Maliye Vekâletinden yapılan 
istizan neticesinde, mürüruzaman bakımmdan yapılacak bir 
muamele olmadığının anlaşıldığı bildirilmektedir.
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Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında encümeniniizce yapılacak bir muamele bulunmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1770 29 . III . 1955

1 4 8 3 9 /1 3 8 4 0  M u s a  K â z ı m  ö z f^ ü r .
O r b u k  f;jimsler k ö 
y ü n d e n  A l i l c i k  k ö y ü  
eğitm eni.
Mihalu'cık.

(A rzuhal hulâsası 
bine dair).

Y a r d ım  ta lc-

Müstedi : Eğitmenlikten almakta olduğu 50 lira ücretle 
7 çocuğunun ihtiyaçlarını teminden âciz kaldığını ifade ederek 
ikramiye ve sair suretle yardım yapılmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında ; Bu mevzuda ajn^l- 
mış bir tahsisat bulunmadığı için dileğin yerine getirilmesine 
imkân görülemediği bildirimektedr.

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Müstedi muavenete muhtaç bulunduğu takdirde kendisine 

münasip bir kaynaktan yardım yapılmassının ve eşi çok çocuk
lu olması dolayısiyle, şimdiye kadar ikramiye almamış ise ev
rakının hazırlanması için Eskişehir Valiliğine yazıldığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâletler işarına ve 
eğitmen ücretlerinin arttırılması da bir kanun teklifi mevzuu 
olduğuna göre; talep hakkında encümenimizce yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1771 29 . I I I . 1955

17581/16375 Şerif Acar.
Haciilbey Mah. Er- 
gjone So. No. 31. 
Balıkesir.

(A rzuhal hulâsası : Hakkında  
müttehaz D evlet Şûrası ilâmım  
infaz ettirem ediğinden şikâyet).

Müstedi ; Menkul eşhastan olup tertibolunduğu Balıkesir 
vilâyetinde iskânı âdi suretiyle kendisine verilmiş olan evin ka
bili istimal bulunmaması hasebiyle tamiri için yaptığı mütead
dit müracaatlar üzerine vilâyetçe fen heyetine tesbit ettirilen 
tamir masrafı Sağlık Vekâletinden istenildiği halde gönderil
memesi yüzünden yıkılıp daha fazla bir tamir masrafını gerek
tirdiği gibi kendisinin de efradı ailesiyle birlikte açıkta kalmış 
bulunduğunu belirttikten sonra; bu mevzuda Devlet Şûrası 6 
ncı dairesinden de noksan istihkaklarının ve tamir masrafının 
ödenmesi hakkında aldığı ilâmı da infaz ettirecek bir makam 
bulamadığından ve hattâ Yüksek Meclise yaptığı müracaat 

üzerine Arzuhal Encümenince «Vekâlet cevabına göre yapılacak 
bir muamele olmadığına» karar verilmiş olduğunu halbuki ken
disinin yaptığı mütevali müracaatları is’af etmiyen vekâletler-
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den şikâyetçi bulunduğuna işaretle, 2 135 küsur lira olarak tes- 
bit edilmiş bulunan tamir masrafının bir an önce gönderilmesi
ni istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevazi yazısında : Müstedi ve efradı ai
lesine iskânları sırasında; nüfus durumlarına göre toprak ve ev 
verilmek ve aynca ayni ve nakdi yardımlar yapılmak suretiyle; 
istihkaklarının verilmiş olduğu bu duruma göre bilâhara harap 
olan evinin tamiri için ikinci defa olarak tekrar yardımda bu
lunulmasına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Vekâletten celbolunan mezkûr ilâmda, filhakika müstedinin 
İskân Kanunu gereğince iskân istihkakının tamamlanması gere
keceğine karar verilmiş bulunduğu görülmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin; ayni meal ve mahiyette da
ha önce yapmış olduğu müracaat üzerine selef encümen tara
fından 2 . VII . 1951 tarih ve 1107 sajalı bir karar verilmiş bu
lunmasına, keza vekâletçe iskân istihkakının tamamen verildiği 
ne dair olan işar muvaceehsinde, aldığı ilâmın tavzihi için Dev
let Şûrasına müracaat hakkı mahfuz bulunduğuna göre vâki 
talep hakkında bu bakımlardan encümenimizce tekrar tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. K aw  tarihi

1772 29. n i .  1965

19399/18065 İbrahim Uğurlu.
Veyisefendi Mah, 
Sergerdar So. No. 
46.
Erzurum.

(Arzuhal hulâsası : İskân yardı
mı yapılması hakkında).

Müstedi ; Revan muhacirlerinden olup fakru zaruret içeri
sinde bulunduğunu belirterek; sair muhacirler misillû kendisi
ne de iskân yardımı olarak arazi ve emlâk verilmesini istemek
tedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : 1336 yılında Revan’- 
dan yurda gelmiş bulunan müstedi; kanuni müddeti içerisinde 
iskân dileğinde bulunduğunu tesbit ve tevsik eder bir ka3at ve 
resmî bir vesika ibraz edemediğinden iskânına kanuni imkân gö
rülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve vâki ihtilâfın tetki
ki kaza merciine ait bulunduğuna göre, talep hakkında encü
menimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1773 29 . III. 1955

'0081/18723 A. Şevket Doğan 
Soysal.
Merkez Turgutreis 
Mah. Uluçınar So. 
No. 35.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik mu
amelesinin 80 lira üzerinden tadil 
ve ıslahı hakkında).

Müstedi : 23 yıldır, Ankara Maarif Müdi;rlüğü ilk öğretim 
müfettiği olarak ve başarılı bir şekilde hizmet görmekte iken, 
70 liradaM 3 jallık terfi müddetini de keza müspet bir şekilde
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ikmal edip 80 liraya terfi ettirileceği hakkında katî teminat da 
verilmiş bulunduğu halde, 70 lira üzerinden tekaüde sevk olun
makla mağdur edilmiş bulunduğundan şikâyet ederek bu hak
sız kararın iptali ile emekli aylığı ve ikramiyesinin zikrolunan 
üst derece maaş üzerinden tadilen tahsis olunmasını ve farkı 
maaşlarının da tediyesi hususunun karar âltına alınmasını is
temektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Müdürler 
Komisyonu karariyle, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
B fıkrasına göre re’sen emekliye sevk edilmiş olmasına binaen; 
dileğinin yerine getirilmesine imkân bulunmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; kanuni takdir 
hakkına istinaden yapıldığı anlaşılan tekaütlük muamelesi üze
rinde; bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine ve müstedinin kanuni terfiinin yapılmaması su
retiyle; hak ve menfaatinin muhtel kılındığı yolundaki iddia
sından dolaja da kaza merciine müracaat etmesi icabetmekte 
bulunduğundan mezkûr mercie müracaatta muhtariyetine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1774 29 . I I I . 1955

203 99/19015 E m i n  Ç ö k t ü r .  
2264/2259 H a t a y  C a d .  N o .  94/1 

İz m ii ' .

(Arzuhal hulâsası : İzmir Eshot 
Şirketinde gecen müddetinin fiilî 
hizmetine ilâvesi halkındaki ka
nuni talebinin emekli sasıdığı ve 
Devlet !:^ûrasnıra reddolunduf/un- 
dan şikâyet).

Müstedi : İzmir Eshot Şirketinde geçen 4 küsür yıllık müd
deti hizmetinin 5434 sayılı Kanunun muvakkat 65 nci madde
sine tevfikan fiilî hizmetine ilâvesini temin için yaptığı borç
lanma talebinin Emekli Sandığı ve Devlet Şûrası tarafından 
reddolunduğundan şikâyet etmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi müracaatın
da İzmir - Kasaba ve temdidi demiryolları idaresinde geçen 
hizmetinden dolayı borçlandınimasını istemiş olduğundan İz
mir Elektrik Türk Anonim Şirketindeki hizmetinden dolayı 
borçlandırılmamış bulunmasında bir gayrikanunilik olmadığı 
ve bu mevzuda açtığı idari dâvanın da reddedilmiş bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ-
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landığı anlaşılan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
54 ncü maddesine tevfikan, tâyini muameleye mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1775 29 . I I I . 1955

-'0829/19361 İsmail H a k k ı  A ( ;ı k -  
:U)0H/.3001 alın.

D o ğ l n n o ı ıy o lu  ( ' o v a 
lı irci S o . N o .  42. 
Bostaııc'i - Istaııl)iıl.

(Arzuhiil hulâsam : Muvuzzaf Al- 
hın/ olduğu halde Milis Albayı 
olarak yapılan tekaüilük muamc- 
Ivsinin 1340 tarihinden muteheren 
d ii zeltilm esi h ah h m da).

Müstedi : İstiklâl Mücadelesinde, Garp Cephesi kumanda
nının emirleriyle Kütahya Millî Alayı kumandanı olarak vazife 
görmekte iken Bolu isyanını bastırmağa memur edilip j’̂ aralan- 
ması üzerine kendisine; verilen emrin taşıdığı hukuki değer ve 
bu alayın bir milis alayından farklı olarak; kur’a efradından 
müteşekkil ve muvazzaf subayların sevku idaresinde, 4 taburu 
ihtiva eden bir birlik olduğu keza ilişik harb tarihi dairesinin 
yazılarında münderiç bulunduğu gibi mücadeleyi mütaakıp 
lağvolunmıyarak mürettep bir tümen emrine verilmiş bulundu
ğu nazara alınmaksızın milis albayı rütbe ve maaşı ile 1340 yı
lında tekaüdiüğünün icra kılındığından bahsile; fiilen ve hu- 
kukan 27 sayılı Nizamiye Ala5nna kumanda etmiş bulunduğıı 
kabul edilmekte olduğuna nazaran; bu rütbeye ait bilcümle 
haklann tanınmahinın hak ve madelet icabı bulunduğundan te
kaüt aylığının zikrolunan tarihten muteber olmak üzere; mu
vazzaflık rütbesine göre düzeltilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 330 tarihin
de teğmen olarak 7 nci Yemen Kolordusuna tâyin edildiği hal
de yolların kapalı oluşu yüzünden gönderilemiyerek teşkilâtı 
mahsusada istihdam olunan müstedinin, filhakika 336 yılında 
Kütahya Millî Alay kumandanlığına tâyin kılındığı ve millî 
kuvvetlerin lâğvı üzerine Bolu’daki mürettep tümen emrine ve
rilerek alayın 27 sayı ile numaralandınidığı, 12 Eylül 1336 ta
rihinde isyan eden kendi alayı efradı tarafından kolundan ya
ralanarak bu yüzden mâlûl kaldığı. îsyan dolayısiyle Divanı 
Harbe sevk ile açıkta kalan mumaileyhin 1338 tarihinde bera- 
et ederek mâlûliyetine binaen bilâmüddet mezun addedilip 1340 
tarihinde teğmen rütbesi ile ve mâlûliyet derecesi üzerinden 
emekliye sevk edildiği. Ancak Milis Alayını teşkil ve bu alaya 
kumanda ettiğinden haiz olduğu itibari rütbe üzerinden maaş 
bağlanmasını yerinde gören son tetkik merciince verilen 1936 
tarihli bir kararla 408 sayılı Kanuna tevfikan Milis Albaylık 
maaşı bağlandığı 1336 jnlından maaş bağlandığı 1340 yıhna ka
dar kendisine albay rütbesi üzerinden maaş bağlanması mev
zuunda açtığı dâva Askerî Temyiz Mahkemesince reddedilmiş 
bulunduğu gibi Yüksek Meclise vâki müracaatı üzerine de ta-
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lebinin is’af olunamıyacağının bildirilmiş olduğu açıMandıktan 
sonra muvazzaf teğmen olan mumaileyhin aradaki rütbe fark
larını aşarak albay olmasına kanunen imkân bulunmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin; aynı meal ve mahiyette ve 
daha önce vâki müracaatı üzerine 16. V I . 1952 tarihli bir ka
rar verilmiş ve talebin tetkiki kaza merciini ilgilendirmekte bu
lunmasına binaen bu kerre yaptığı müracaat dolayısiyle de en- 
cümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

lî^ncümen kararı ve ne sebepten verildiği

1776 29 . I I I . 1955

2 1 8 2 0 / 1 9 8 1 8 A h m e t  T ü r o .
(^^aııkırı k a pısınd a  
c'ukur haİH;o(lo N o .  
4 7 .
A n k a r a .

(Arzuhal hulâsas) : Ilidem atı va- 
taınifc fertilmıdcM maaş, ikrami
ye veyahut arazi tahsisi hakkın
da).

Müstedi : İstiklâl Mücadelesinde, Polatlı Cephanesinde 
sebk eden mesailerine karşılık; halen yaşının ilerlemiş ve efradı 
ailesini geçindirmekten aciz bir durumda olduğu da nazara alın
mak suretiyle: kendisine vatani hizmet tertibinden aylık, ik
ramiye veyahut arazi tahsis edilerek yardımda bulunulmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesine göre encümenimizce bu sıfatla bir muamele ifasına 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1777 29 . I I I . 1955

21548/20039 Y a h y a  V a r d a r .
K ı z t a ş ı  C a d .  P a z a r 
y e r i  S o . N o .  1.
K a t il ı  - İs t a n b u l .  ,

(Arzuhal hulâsası : 4379 sayılı 
Kanunun bir fıkrasının tefsiri 
hakkında ).

Müstedi muvazzaflık hizmetini kısa olarak yapanlardan ter
hislerini mütaakıp 3 yıl zarfında memuriyet için müracaat eden
lerin Yedek Subay Okulunda ve subaylıkta geçen hizmetlerinin 
terfilerinde nazarı itibara alınacağını derpiş eden 4379 sayılı 
Kanunun, bu müddet zarfında ihtiyat askerliğe celbolunanlar 
hakkında ne yolda tatbik olunacağının tefsiren hallini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Encümenimizin tefsir teklifinde bu
lunmaya vazifeli ve yetkili olmamasına binaen; talep hakkında
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bu bakımdan yapılacak bir muamele bulunmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1778 29 . I I I . 1955

21G45/20131 R a b i a  M ü r ( ; i ( * o k .

1305/1 , 3 0 , ‘ J  Ş o k c c l i  k ö y ü ı ı d o .

N a n ı u ı n  -  l O r z u r u m .

(Arzuhal hulâsası : Şehit maaşın
dan alacaklı J)ulun(luğu istihkahı- 
nın ödenmesi hakkında).

Müstedi : Oğlu şehit Battal Ahmet’ten kendisine verilmiş 
olan 488 lira şehit maaşının kifayetsizliğinden ve kanuni istih
kakının ödenmediğinden bahsile: 1337 yılından 1954 yılına ka
dar olan haklarının meydana çıkarılmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 10 seneliği 
kendisine ödenmiş olan müstedinin, ancak kız evlâtları derpiş 
eden 6216 sayılı Kanundan istifade ettirilmesine imkân bulun
madığı ve talebinin yeni bir kanun teklifi mevzuu olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgi
li bulunan talep hakkında; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesi muvacehesinde encümenimizce bu sıfatla yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1779 29 . I I I . 1955

R r i s  

K o n y a  

.1. /'\ Ağaoğlu

M a / h a l a  M u l ı a n - i r i  
Î iııĵ öl 

N .  A r a s

A  İy o n  K a r a l ı  İsa r 
S. Koral tan

( J a ı ık ın  
T. Akman

ronmı 
II. Ortakcıoğlu

IvdiriK*
//. Maksudoğlu

rji-zıncan 
T. Senocuk

l<]rzunmı 
A. Eryurt

Iva-stıınıomı 

Â. Mühto
M a r d ' i ı  

l i .  K .  T i m u r o ğ lu
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M n l i i r  Şiınş('k 
'̂c‘ lli (;arşKİa 

nu't ot ('11. 
Z o t m ı ı l d a k .

S(‘

Hncünıc'n kararı ve ııe scl)0[)ten verildiği

( A r z ı ı h d !  I ı u l â s d s ı  :  Y e n i d o t  l a l ı -  

h i k t ü  ( U ' i l m a s ı  h a l , ' k ı n d a ) ■

Müstedi : 1940 yılında Kastamonu’nun Azdavay Nahiye 
Müdürlüğüne nakledildiğini ve o tarihte Vali bulunan Dr. Mit
hat Altiok’un şahsi menfaat ve isteklerini reddettiğinden dola
yı istidasında hâdise zikretmek suretiyle beyan ettiği sebepler 
neticesi suçsuz ve masum olduğu halde Kastamonu Ağır Ceza 
Mahkemesince mahkûm edilmiş ve cezasını da çekmiş olduğun
dan bahsile kendisinin temiz bir Türk evlâdı olması hasebiyle 
alnına vurulan yalancı bu kara damga ve lekenin silinmesi için 
mahkemede bulunan dosyasının celp ve tetkikiyle iadei muha
keme yoliyle yeniden tahkikat açılmasına karar verilmesini is
temektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin irtikâp 
suçundan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesince bir sene 34 
ay hapse mahkûmiyetine karar verildiği ve hükmün Temyiz 
Mahkemesi Birinci Ceza Dairesince 7 . X . 1942 tarihinde tas
dik edilmek suretiyle kesinleştiği ve cezanın infaz edildiği ve 
dilekçinin yedi defa muhakemenin iadesi talebinde bulunmuş 
ise de bu talebinin Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 327 
nci maddesi hükümlerine uymadığından reddedildiği ve yapı
lan muamelelerde usul ve kanuna uymıyan bir cihetin bulunma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahkemelerden sâdır olan kararlar üze
rinde her hangi bir tasarrufta bulunmasına Anayasanın 54 ncü 
maddesine göre imkân bulunmadığı ve bu sebebe mebni vâki 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

1780 6 . I V . 1955

31/1.‘]1 İzzettin Kivjiîk;.
( 1̂‘iııan Başnıü(hiı
lüğü 1. Şııho Şefi, 
liolıı.

( A r z i i h d l  h u l â s a s ı  :  (İO a ı / l ı k  <ı<;ık 

t ı t a a ş ı  i ' c r i l m c s i  h a k k ı n d a ) .

Müstedi ; 11. V . 1945 tarihinde işten el çektirilmek suretiy
le Umum Müdürlük emrine alındığını, muhakemesi neticesinde 
kısmen beraetine, kısmen de 5677 sayılı Af Kanunundan istifa
de etmesine hükmedilmiş olduğu cihetle 30 . IV . 1951 tarihinde 
iadei memuriyet ederek işe başladığını, 3656 sayılı Kanunun 
11 nci maddesi gereğince 60 aylık açık maaşının verilmesi ica- 
bederken ancak 2919 sayılı Kanunun 3. maddesinin tatbiki cihe
tine g’idilmesi üzerine Orman Umum Müdürlüğü aleyhine Dev
let Şûrasına müracaatla dâva açtığını, Şûranın 5 nci Dairesince 
verilen karara nazaran da kendisine (60) aylık açık maaşının 
ödenmesi lâzımgeleceğini beyanla, bu dairede bir karar ittiha
zını istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye Vekâlet em-
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rine alındığı tarihten itibaren mevzuat dairesinde açık maaşı 
verilmesine mütedair olan Devlet Şûrası ilâmı gereğince ve 2919 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesine tevfikan iki senelik açık maaşı 
verilmesi kararlaştırıldığı ve ancak 28. III . 1946 tarihinden 
24. I I . 1947 tarihine kadar ihtiyat askerliğ;ini yapmak üzere si
lâh altına alınmış ve mezkûr tarihler arasında maaşlarını Millî 
Müdafaa Vekâleti bütçesinden istifa etmiş olduğu cihetle bu 
müddet mezkûr iki seneden tenzil edilerek kendisine bakiye 
kalan 1 sene, 1 ay, dört gün için açık maaşı itası lüzumunun 
mahalline yazıldığı ve sözü geçen 2919 sa3nlı Kanunun 3 ncü 
maddesinde, dilekçi gibi on 3nl 20 gün hizmeti olanlara en çok 
iki senelik açık maaşı verileceği sarahaten beyan edilmiş oldu
ğundan, 60 aylık açık maaşı talebinin tervicine imkân görüle
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasında mevcut Devlet Şûrası 
ilâmlarında, dilekçiye vekâlet emrine alındığı tarihten itibaren 
mevzuatın tâyin ve tespit ettiği şekilde açık maaşı verilmesi 
icabedeceğine hükmedilmiş olup bu ilâmlarda hâdisede tatbiki 
gereken kanun hükümlerinin nelerden ibaret bulunduğu açık
lanmamış olduğu gibi açık maaşının miktar ve müntehası hak
kında da bir şey denilmemiş olduğundan, taraflar arasında mik
tara mütaallik olarak tekevvün eden ihtilâfın tavzih yoliyle ve
ya yeni bir dâva ikamesi halinde yine kaza mercünce halli lâ- 
zımgeleceğine göre, bu hususta encümenimizce muamele tâ3rinine 
mahal olmadığına ve dilekçinin zikredilen kanun yollarından 
birine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 15 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1781 6 . IV . 1955

438/436 Mithat Dinçer.
Kadınhan Hacı Pir-
11 köyünde. .
Konya.

(Arzuhal hulâsası : ipotek karşı
lığında kredi temini hakkında).

Müstedi : Ziraat Bankasından gayrimenkul ipoteği muka
bilinde istediği kredinin verilmediğini beyanla, kendisine de 
emsalleri gibi kredi sağlanmasını istemektedir.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
geçen* sene müteselsil kefaletle almış olduğu kredinin bir kısmı- 
m ödiyemediği, borcunun müteselsil kefilleri tarafından kapa
tıldığı ve bu sene ikrazat yapılırken kendisini aralarına alma
dıkları ve bu durum üzerine istediği kredi3d karşılıyacak mik
tarda teminat göstermesi gerektiği hakkında yapılan ihbara 
karşı da ne şahsi ne de maddi teminat gösteremediğinden tale
binin is’afına imkân görülemediği ve ikinci defa yaptığı müra
caat hakkında da yukarda beyan edilen sebeplerden dolajn baş
kaca bir muamele ifası mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına
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göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1782 6 . IV . 1955

4.S2/430

/ 2 3 2 7
1 8 5 7/ 18 5 5
1862/18()0

M i t h a t  l)in(*(‘ f. 
(}(')/lü kö yiiıu h '.  
K a d ı ı ı h a n  - K o n v a .

(Arzuhal hulâsası : irsen intikal 
(ilen tarlalara, ait tapu senetleri
nin verilmesi ve merhun tarlala
rın da tarafına teslimi hakkında).

Dilekçi : Kendisine murisinden intikal etmiş olan tarlaların 
tapu senetleri, vâki mütaaddit müracaatlarına rağmen veril
memekte olduğundan ve Mecit Kalay, Muhittin Kale ve Osman 
Gözlü adındaki şahıslara terkin etmiş bulunduğu tarlaların da 
bunlar tarafından iade edilemiyeceğinden bahsile, irsen intikal 
eden tarlalara ait tapu senetlerinin tarafına itasını ve merhun 
tarlaların da şagillerinden alınarak kendisine teslimini iste
mektedir.

Adliye Vekâletinin cevbi yazısında : Müstedinin Kadınhan 
Sulh Hukuk Mahkemesinde açmış olduğu men’i müdahale dâva
larının, bir kısım celselerde hazır bulunmaması sebebiyle müra
caatına değin muameleden kaldırıldığı, Konya Sulh ve Asliye 
Hukuk mahkemelerinde rüiyet edilen dâvalarından bir kısmı
nın salâhiyet noktasından reddedildiği, diğer bir kısmının ise 
rüyetine devam edilmekte olup muhakeme safahatında usul ve 
kanuna yakın bir cihet bulunmadığı ve mumaileyhin tapu ve
rilmesi hakkındaki talebinin ise idari makamları ilgilendirmek
te olması haseljiyle kazai yolla bu hususta yapılacak bir mua
mele görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahkemeye intikal etmiş veya ettiril
mesi lâzımgelmiş olan işler hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına ve tapu senedine taallûk eden tale
binden dolayı müstedinin alâkalı umum müdürlüğe müracaatta 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1783 6 . IV . 1955

433/431 M i t h a t  Diııeor.
(Jözlii  k ö y ü n d e .  
K a d ı n h a n  - K o n y a .

(Arzuhal hulâsası 
pılması hakkında).

Yardi7n ya-

Müstedi : Çiftçilikle iştigal etmekte iken sermayesini kay
bederek muhtaç bir durama düştüğünü, köydeki evinin de 
tamamen 3akılmak üzere olduğunu, her ne kadar kendisine 
yardım yapılnaası hakkında Kadınhan Kaymakamlığına müra
caat etmiş ise de bunun da nazara alınmadığını beyanla, tapunun
9 . XI . 1953 gün ve elit 6, sayfa 34, sayı 4/6 da kayıtlı evinin
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keşfettirilerek ipotek karşılığında gerekli yardımın yapılması 
hususunun sağlanmasını istemektedir.

iktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yasasında : Müstedinin 
evinin halen oturulabilecek derecede sağlam olduğu, yalnns 
ahin biraz köhneleşmiş ise de buraya koyacak tek bir hayvanı 
bile bulunmadığı ve kendisinin de her işi görebilecek bir halde 
bulunduğu ve esasen mumaileyhe her hangi bir şekilde nakdi 
yardımda bulunulmasına itnlcAtı görülemediği bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimi2ce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

17 —

EiiCÜmen kararı ve ne sebepten verildiği

1784 6 . IV . 1965

434/432 Mithat Dinçer.
Gözlü köyünde. 
Kadmhan - Konva.

(Arzuhal hulâsası : İrsen intikal 
eden tarlaların tarafına teslimi 
hakkında).

Dilekçi : İrsen intikal eden ve başkalarmm işgalinde bulu
nan taıûailarm kendisine teslimini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısmda : Dilekçinin Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğünden aldığı kayıt suretinde adı ya> 
zıh İmamoğlu İsmail’in bundan seksen sene evvel vefat etmiş 
ve gayrimenkullerinin de oğlu Bekir’e intikal eylemiş olduğu, 
mumaileyh varisin bunlardan bir kısmını 50 - 60 sene öncie baş- 
kalanna sattığı ve bir kısmı da Bekir’in ödümü üle müstedi Mit
hat Dinçer’in babası Mustafa’ya kaldığı ve fakat bunun üze
rine hiçbir intikal muamelesi yapılmadığı gibi Mithat Dinçer’in 
elinde bulunan kayıt suretinde İmamoğlu İsmail namına göste
rilen gayrimenkullerin nerede, kimin elinde- olduğunun da tfe 
Mithat Dinçer’in ne de başkalarmm bilememekte olduklan ve
1953 yıilmda Mithat Dinçer, bahis mevzuu gayrimenkufller hak- 
kmda dâva açmış ise de mahkemece bu gayrimenkullerin tes- 
bitine imkân görülemediğinden mezkûr dâvanm reddine karar 
verildiği ve bu durum karşısmda idareten yapılacak bir mu
amele bulunmadığı bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü : Müstedinin tarafma teslimini istediği 
tarlalara mütaallik dâvasmın mahkemece reddedilmiş olduğu 
vekâlet cevabmdan anUaşılmasma ve bu gibi kaza merciince 
incelenmiş veya incelenmesi lâzımgelmiş olan hususlara teşriî 
murakabenin teşmili caiz olamıya.cağma ve dilekçi, bahsedilen 
mahkeme hükmü aleyhinde kanun yoluna başvurmakta muhtar 
bulunmasma göre vâki müracaat hakkmda encümenimizce mu
amele tâyinine mahal olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1785 6. IV. 1956
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4 3 7 /4 3 5  M i t h a t  l)in(;er.
(îözlii  k ö y ü n d e . 
K a d ı n h a n  - K o n v a .

A rzuha l A rzuha l sah ib in in

No. adı, soyadı ve adresi E ncüm cn  kararı ve ne sebepten ve r ild iğ i

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  

h a k h m d a ) .

T a p u  h a y d i

Dilekçi : Konya’nın Kadınhan kazasının Hacıpirli Mahal
lesinden ceddi Hacı Mustafazade Bekir ve oğulları Mustafa, 
Ali Rıza, Ömer, Hacı Hüseyin ve Suat namlarına, 1280 ve mü- 
taakıp yıllardan evvel veya sonra eski tapu sicillerinde yazılı 
gayrimenkullere ait kayıtların kendisine verilmesi hususunun 
teminini istemektedir.

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün cevabi yazısında : 
Kadınhan kazasının 1270 tarihinden 1300 tarihine kadar olan 
kayıtları üzerinde araştırma yapıümış ise de dilekçede adları 
yazılı olanlar uhdesinde (Hacı Pirli Yaylası) namı ile bir kayıt 
bulunamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Umum Müdürlük cevabına göre bu hu
susta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1786 6 . IV . 1955

4.36/434 .Mithat D i n c r r .
k ö y ü n d e . 

K a d ı n h a n  - K o n v a .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  /N d ö n i h u  

t a r l a n ı n  l i c n d i s i n c  t e s l i m i  h a h -  

J n n d a ) .

Müstedi : Kadınhan kazasının Hacı Pirli köyünde Çing-en- 
oğlu kuyusu mevkiinde kâin ve hudutları malûm 66 dönümden 
ibaret bir kıta tarlanın 48 dönümü kendisine irsen intikal etti
ğinden bahsile, mezkûr 48 dönümün ifraz edilerek tarafına tes
limini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu tar
lanın buldurulamadığı ve dilekçinin dahi bu yerin nerede ve ki
min yedinde olduğunu bilemediği ve bu hususta ait olduğu mah
kemede dâva açılmış ise de mahkemece bu dâvanın reddedilmiş 
bulunduğu ve bu durum karşısında idareten yapılacak bir mua
mele görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin bilifraz tarafına teslimini is
tediği 48 dönüm tarlaya mütaallik dâvasının mahkemece redde
dilmiş olduğu vekâlet cevabından anlaşılmasına ve bu gibi kaza 
merciince incelenmiş veya incelenmesi lâzımgelmiş olan hususla
ra teşriî murakabenin teşmili caiz olamıyacağına ve dilekçi bah
sedilen mahkeme hükmü aleyhinde kanun yoluna başvurmakta 
muhtar bulunmasına göre vâki müracaat hakkında encümeni  ̂
mizce tâ3Tİni muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1787 6 . IV . 1955
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Arzuhal
No.

A rzu h a l sah ib in in

adı, soyadı ve adresi

589/587 S ü l e y m a n  îp e k. 
C e z a  e vin de . 
Ç e r m i k .

E ncüm en  kara r ı ve ne sebepten ve rild iğ i

(A rzuhal hulâsast 
hakkında).

Cezasının affı

Dilekçi : Kendisine isnadolunan bir katil suçundan dolayı 
Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesince beş sene ağır hapse mah
kûm edildiğini ve bu cezasından dört sene, dokuz ay, on dört 
günlük kısmını çektiğini ve affı hakkında daha evvel Büyük 
Millet Meclisine sunmuş olduğu dilekçeyi inceliyen Arzuhal En
cümeninin mezkûr af talebini dikkate almadığını ve masum ol
duğundan bu talebinde ısrar ettiğini beyanla, evvelki encümen 
kararının kaldırılmasını ve affı hakkında yeniden bir karar itti
hazını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bundan evvel ileriye sürdüğü 
af talebinin dikkate alınmadığına mütedair olan 7 . VII . 1953 
gün ve 7492 sa3alı selef encümen karan. Dahilî Nizamnamenin 
57 nci maddesi mucibince, itiraz edilmemek suretiyle katileşmiş 
bulunmasına ve bu karar muvacehesinde, aynı cezaya matuf şim
diki talebin nazara alınmasına imkân görülememesine binaen, 
mezkûr son talep hakkında dahi zikredilen sebepten encümeni- 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1788 6. IV 1955

f)06/604 V a ş a i ’ A y d o ğ a n .
B a l ı k  P a z a r ı  E s n a f  
kahvcsin do .
S a m s u n .

(Arzuhal huİâsasi 
lebine dair).

IfusiLSİ af ta-

Müstedi : 1950 senesinde askerlik hizmetini ifa etmekte 
iken ve henüz acemilik devresinde bulunduğu sırada; bir eseri 
cehalet olarak kıtasından firar edip 59 gün sonra nedametle 
gönüllü olarak Kore’ye gidip orada kahramanca vazife görmüş 
olduğu nazarı itibare alınmak suretiyle, merhameten affını is
temektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Temyiz olun
mamak suretiyle katileşen 220 nci Piyade Alayı Askerî Mah
kemesinin 9 Aralık 1953 tarihli mezkûr hükmünün; usul ve ka
nuna uygun bulunduğu cihetle vekâletçe yapılacak her hangi 
bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve temsilcilerin ver
dikleri izahata göre : kabule şayan bulunmayan talep hakkında 
encümenimizce tâ3âni muameleye mahal görülmediğins karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1789 6 . I V  . 1955
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8 2 7 /8 2 5  K â z ı m  A k k a l .
N a z ı ı u h c y  M a h .  U lıı-  
can la i ’ So. N o .  122. 
A n k a r a .

A rzuh a l A rzu h a l sah ib in in

No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : îstimlâk edi
len cfayrhnenkullerinin bedeli nıu- 
kahUinde kendisine iadesi hak
kında).

Dilekçi : Kırıkkale kazasının keskin caddesinde kâin üç 
ev ile bir bahçesinin 1945 3alında 3168 lira gibi çok az bir be
delle ve gfayrikanuni surette istimlâk edilip her hangi bir mak
sat ve gayeye de tahsis edilmemiş olduğundan bahsile, bu gay- 
rimenkullerin kamulaştırma bedeli karşılığında kendisine iade
si hususunun karar altına alınmasını istemektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Askerî Fabrikalar 
ihtiyacı için 1945 yılında istimlâk edilmiş olan mezkûr gayri- 
menkullere ait kanulaştınna muamelesinin 3887 sayıh Kanun 
hükümleri dairesinde tekemmül ettirilerek isimlâk bedelinin 
müstedi Kâzım Akkal’a verildiği ve mumaileyhin bu parayı alır
ken her hangi bir itirazda bulunmadığı gibi bedelin tezyidi hak
kında dâva dahi açmamış olduğu ve istimlâk edilen evler, istim
lâk tarihinden beri işçilere mesken olarak tahsis edilmiş ve bu
gün dahi aynı maksatla kullanılmakta bulunmuş olduğundan, 
bunların istimlâk gaye ve maksadına tahsis edilmediği yolun
daki iddianın yerinde olmadığı ve binaenaleyh talebin tervici
ne imkân görülemediği bildirilmelrtedir.

Gereği düşünüldü : Sözü geçen gayrimenkullerin istimlâk 
karannm şümulü dışında bırakılması veya maksada tahsis edil
memiş olduğu yolundaki iddianın tetkik olunarak bir karara 
bağlanması encümenimizin vazifesi haricinde görüldüğünden, 
dilekçinin bu hususta ait olduğu makam veya mercie müraca
atta muhtariyetine ve bu sebeple talebi hakkında muamele tâ
yinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1790 6 . IV . 1955

1 3 1 6 / 1 3 1 4
2 6 12/26 0 6

F e y z u l l a h  A t a .  
K e p ç e d e d e  M a h .  İ t 
tih a t M e k t e b i  karşı-  
.sında N o .  2.
Üsküdai' - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Mâlûliyet ay- 
lu/ı bağlanması hakkında).

Müstedi : Balkan Harbinde yaralanarak sakat kaldığından 
bahsile, kendisine mâlûliyet maaşı bağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
mâlûliyetini tevsik edemediği için kendisine mâlûl aylığı bağla- 
namadığı ve bu hususta açtığı dâvanın da Devlet Şûrasmca 
25 . V . 1953 gün ve 3062/1501 sayılı ilâmla reddedilmiş bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin mâlûliyet maaşına mütaallik 
dâvasının Devlet Şûrasmca reddedilmiş olduğu vekâlet cevabın
dan anlaşılmasına ve Teşkilâtı Esasiye Kanunun 54 ncü madde
sinin açık ve kesin hükmü karşısında, aynı mevzua teşrii uzvun



A rzuha l A rzu h a l sah ib in in

No. ad ı, soyadı ve adresi

müdahalesi caiz bulunmamasına binaen, vâki talep hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

-  21 -

E ncüm en  kararı ve ne sebepten verild iğ i

1791 6 . IV . 1955

1 2 8 1 / 1 2 7 Î ) Ö m e r  B i n g ö l .
Z i y a  ( J ö k a lp  C a d .  
B a y ı n d ı r  S o . N o .  
2 6 / 1 .
Venifjelıir  - A n k a r a .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  M â r u z  k a l d ı -  

</ı  h ( t k s \ z i ı ğ m  ( f i d e r i l m e s i n v  d a i r ) .

Dilekçi : Devlet hizmetinde elli seneye yakın devam eden 
memuriyeti sırasında birçok takdir gördüğünü, buna rağmen 
kadrosuzluk yüzünden uzun seneler terfi ettirüemediğini ve bin- 
netice bir üst derece maaştan mahrum bırakılmak gibi büyük ve 
elîm bir haksızlığa mâruz kaldığını beyanla, bu haksızlığın refi 
ve izalesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında ezcümle : Dilekçinin 
kırk lira maaşta kanuni terfi müddetini ikmal etmeden 
13 . V n  . 1946 tarihinde 65 yaşını bitirmesi hasebiyle re’sen 
emekliye sevk olunduğn, kadrosuzluk yüzünden uzun zaman 
terfi edememiş olanların tekaüde şevklerinde, emekli maaşlarına 
esas tutulan derece maaşlarının yükseltilemsine imkân verecek 
bir hüküm mevcut olmadığı ve bu itibarla müstedinin tekaüt 
edildiği zaman müktesep hak olarak almakta olduğu kırk lira 
maaşına, emekli aylığının hesabına esas ittihaz edilmiş olmasın
da mevzuata mugayeret görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin 
talep ve iddiasında ısrar ettiği takdirde usulen kaza merciino 
müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1792 6 . IV . 1955

1693/1691 İ b r a h i m  A r s l a ı ı  ve 
ar.
A k d e m  k ö y ü n d e .  
A v e u l a r  M a lı .  
T e v l ı a n .

I (Arzuhal hulâsası : Kendilerine
icar edilen hazine arazisi ve saire 
hakkında).

Dilekçiler : Ceyhan kazasının Akdem köyü Kürtmehmet 
Mahallesi hudutları dâhilinde Hâzineye ait bulunan sekiz bin 
dönüm araziden kendilerine icar edilen 650 dekar haricinde 
kalan kısmının Seyhan Mebusu Mustafa Akçalı ile Ali Elbasan 
tarafından 1953 yılında Çeltikçi Abdullah’a kırk bin liraya 
kiraya verilerek icar bedelinin aralarında taksim edildiğini, 
ajrrıca Hâzineden Mraladıklan 650 dekar araziden elde ettik
leri yirmi bin kilo buğday ile altı bin kilo kütlünün yine aynı 
şahıslar tarafından ellerinden cebren alınarak paylaşıldığını, 
Hâzineden isticar ettikleri araziye ait mukavelenin de fes- 
olunduğunu beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedirler.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adrasi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Buğday ve kütlü 
mahsullerinin zorla dilekçilerden alındığı yolundaki iddia 
hakkında resmî bir kayıt bulunmadığı, Ceyhan’da Hazine ile 
şahıslar arasında ihtilâflı olan bir kısım arazi baklandaki 
dâvaya, bu araziyi fuzulen işgal etmekte olanların da ithal 
edildiği ve her ne kadar 1950 senesinde muhtaç çiftçi olduk
larını beyanla Hâzineden 650 dekar arazi kiralanmış ise de 
sonradan dilekçi İbrahim Arslan ve arkadaşlarının muhtaç 
çiftçilerden olmadıkları anlaşıldığı cihetle mezkûr arazinin 
4753 sayılı Kanun gereğince kendilerinden alınarak muhtaç 
olanlara verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin bâzı kimseler tarafından 
zorla ellerinden ahnmış olduğunu beyan ve iddia ettikleri 
buğday ve kütlü mahsulleri hakkında ait olduğu kaza merciine 
müracaatla dâva açmaları lâzımgeleceğine ve mecur araziye 
mütaallik muamelenin bahis mevzuu 4753 sayılı Kanun hü
kümlerine uygun olup olmadığı cihetinin incelenmesi de keza 
mezkûr merciin vazifeleri cümlesinden bulunmasına ve Hâ
zinenin alâkalı bulunduğu arazi parçası baklandaki vekâlet 
cevabına göre bu hususlar hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1793 6 . I V .1955

1 7 0 8 / 1 7 0 6 N e c a t i  E r d ö n m e z .  
S ü l e y m a n  B e y  M a h .  
Ş e h it  E r d ö n m e z  So. 
N o .  5.
M a lt e p e  - A n k a r a .

(Arzuhal hulâsası : Üsteğmenlik 
nashımn düzeltilmesi, yiizha.phğa 
terfi ettirilmesi ve maaş farkları
nın (la verilmesi hakkında).

Dilekçi : 11 Nisan 1946 tarihinde sıhhi durumundan dolayı 
teğmen rütbesiyle emekliye sevk edildiğini, sonradan Askerî 
Temyiz Mahkemesinden aldığı ilâm mucibince tekrar tavzif 
olunmuş ise de arada üç sene gibi bir zaman geçmiş olması hase
biyle emsallerinden çok geride kalmış ve bu suretle mağdur 
edilmiş bulunduğunu beyanla, üsteğmenlik nasbinin 30 . VIII . 
1948 tarihine ircaını ve 30 . VIII . 1954 tarihinden itibaren de 
emsalleri gibi yüzbaşılığa terfi ettirilmesini ve maaş farklarının 
da verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında ezcümle : Müs- 
tedinin üsteğmenlik nasbinin 1948 yıhna ircaı baklandaki dâ
vasının Devlet Şûrasınca 18 Eylül 1954 gün ve 2256 sayılı ilâm
la reddedilmiş olduğu ve bu itibarla talebi hakkında vekâletçe 
yapılacak bir işlem görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
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Arzuhal Arauhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

lanmış olan bir hususla ilgfili talep hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1794 6 . IV . 1955

M('lıni('1 Da ^de lo ıı . 
P T T  M e n ı u r l a n ı ı -  
(laıı B a y a n  Iveınan 
('liylc.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  

k ı n d a ) .

Af talebi hak-

Müstedi : 1950 senesinde birçok arkadaşı ile birlikte, Suri
ye ve Lübnan’a canlı hayvan sevkolunmak üzere kendilerine 
vekâlet verdikleri şahısların suiniyetle hareket etmeleri yüzün
den, döviz kaçakçılığı isnadı ile nahak yere mahkûm edilmiş 
bulundukları çeşitli cezaların, bu meyanda kendisine ait 1 se
ne 20 gün hapis ve 10 bin lira para cezasının affolunmasını is
temektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Döviz kaçakçılığın
dan maznun olarak müstedi hakkında Mersin Asliye Ceza mah
kemesinde yapılan duruşma sonunda, sabit görülen fiilinden 
dolayı 5540 sayılı Kanunun ikinci ve Türk Ceza Kanununun
69 ve 76 ncı maddeleri gereğince 12 ay 20 gün hapis ve 10 bin 
lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine dair ittihaz olunan 19
III . 1953 tarihli hükmün, Temyiz Mahkemesi 3 ncü Ceza Dai 
resinin 30 . IX . 1953 tarihli ilâmı ile tasdik olunup tashih ta 
lebinin de reddedildiği, kanun yolundan geçmek suretiyle katî 
leşmiş hükümde bir isabetsizlik ve hata bulunmadığı bildiril 
mektedir.

Gereği düşünüldü : Temsilcinin vâki izahatına ve vekâlet 
cevabına göre; kabule şayan görülmiyen talep hakkında encü
mence tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1795 6 . IV . 1955

1 » 8 7 / 1 9 8 3  K e m a l  (iülsos.
Z i r a a t  B a n k a s ı  Z i 
rai K r e d i l e r  S e i’vi- 
sinde m u a k k i p .  
E s k iş e h ir .

(Arzuhal hulâsası 
hnula)-

A f talebi hak-

Müstedi : 1946 senesinde Afyon Askerî Mahkemesince, ta
mamen haksız bir isnat neticesi olarak mahkûm edilmiş bulun
duğu 1 sene hapis cezası ile ordudan tardedilmiş olduğunu be
yanla; kendisine 50 lira rüşvet isnadolunduğuna göre Af Ka
nunundan dahi, istifadesi icabettiği halde mağduriyeti temadi 
ettirilmekte bulunduğundan affını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Emirdağ as
kerlik şubesi başkanlığında vazifeli bulunduğu sırada, tecil 
olunması icabeden bir şahsı 50 lira vermeye icbar eylediği sa
bit olan müşteki hakkında 14 . II . 1946 tarihli ve Türk Ceza 
Kanununun 209 ve 59 ncu ve Askerî Ceza Kanununun 30/2 
nci maddeleri gereğince ittihaz olunan mezkûr mahkûmiyet ka-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

rarında mumaileyhin ordudan tardı da derpiş olunduğundan 
kararın kesbi katiyet etmesi üzerine; ordudan tardı ve 1076 
sayılı Kanunun 23 ncü maddesine göre yedek subaylık hakkı
nın kaldırılması hususunun yüksek tasdika iktiran ettiği, 5677 
sayılı Kanundan da, bu kanunun 7 nci maddesi muvacehesinde 
istifade ettirilmesinin mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve temsilcilerin vâki 
izahlarına göre; kabule şâyan bulunmıyan talep hakkında en- 
cümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1796 6 . IV . 1955

2 0 9 .V 2 0 9 0 D r .  İsmail  Tfa k k ı  
(' 'ansağlar.
H e k i m o ğ l u  Alij)ai^a 
T a ş k ö p r ü  İÜ S o . N o .  
6 5 / 1.
S a m a t v a  - ts ta n b u l.

(Arzuhal hulâsası : 2591 ve 5 1 3 }  
sayıh kanunlann mâlûliyete mü- 
iaalJik hükümlerinden istifade 
e t tiril m esi h akkın da).

Müstedi : 2591 sayıh Kanunun kpndi durumuna uymamak
ta olduğu yolunda Maliye Vekâletince yapılan muamele aleyhi
ne Devlet Şûrasında ikame eylediği dâvanın 5 nci Dairece mez
kûr kanunun ruh ve maksadına aykın olarak reddedilmiş ol
duğunu selef Arzuhal Encümeninin nazara almaksızın, bu bap
taki talep ve müracaatı tetkiksiz bıraktığını, halbuki Büyük 
Meclisin yanlış ve kanunsuz her türlü muameleyi incelemek 
yetkisine sahip bulunduğunu beyanla, dosyasının yeniden celp 
ve tetkik edilerek durumunun mezkûr 2595 sayılı Kanunla 
5434 numaralı Kanunun 64 ncü maddesinin (Ç) fıkrasına uyar 
olduğuna karar verilmesini ve bu suretle emsalinin faydalan
makta olduğu haklardan kendisinin de istifade ettirilmesini is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahsettiği muamele aleyhin
de ikame eylemiş olduğu dâvanın Devlet Şûrası 5. Dairesince 
47/1859 sayılı ilâmla reddedilmiş bulunmasından dolayı selef 
encümenin mezkûr muameleye mâtuf olarak ayrıca kendisine 
de yapılan müracaat ve şikâyeti Anayasa hükmü muvacehesin
de nazara alamamış olduğu bu baptaki 29 . I . 1952 gün ve 1488 
sayılı Karar münderecatından anlaşılmasına ve şimdiki müraca
at da evvelce yazılı şekilde karara bağlanmış olan aynı hususa 
taallûk etmekte bulunmasına göre encümenimizce zikri geçen 
son müracaat hakkında dahi beyan edilen sebeplere binaen mu
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1797 6 . IV . 1955



2 3 4 7 / 2 3 4 1

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

H a y r i y e  Akkoc*. 
Ijâleli l’k'/'aııo.si 
tasiyip.
liH İo li - Is la n h ııl.

vası-

2 5

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Dul 
bnfflanması hah kında).

aylığı

Müstedi : Müteveffa eşinin 5434 sayılı Kanunun mer’iye- 
tinden önce âdi mâlûl olarak emekliye sevkedildiğini ve fakat 
hizmet müddetinin yirmi yıldan az bulunması sebebiyle tazmi
nat verilmek suretiyle alâkasının kesildiğini, halbuki mezkûr 
5434 sayılı Kanun zamanında bu durumda olanlara aylık bağ
lanmakta olduğnnu beyanla, kocasından kendisine dul aylığı 
bağlanması hakkında bir hüküm şevkini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayıh Kanunun 
meriyetinden evvel âdiyen mâlûl olup da hizmet müddetleri 
yirmi yılı doldurmamış olmasından dolayı tazminat alanlardan, 
15 - 20 yıl arasında hizmeti mesbuk olanlara veya dul ve ye
timlerine 1 . III . 1955 tarihinden itibaren ödenmek üzere mâ- 
lûliyet aylığı bğlanması hususundaki kanun teklifinin Büjrük 
Millet Meclisinin ilgili encümeninde müzakere edilmekte oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına ve dilekçinin neticeye intizar etmesi lâzım ge
leceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1798 6 . IV . 1955

2 5 1 3 / 2 5 0 7 M a k b u l e  Kolos})ay- 
rak.
K u r t u l u ş  arkası Ş('- 
hiteoşkuıı S o . N o ,  33 
Oneebeei - A u k a i ’a.

(Arzuhal hulâsası 
h'hine dair).

Tazminat ta-

Müstedi : Münakalât Vekâleti Seferberlik Müdürlüğünde 
daktilo olarak çalışan kızı Melâhat Kolosbayrak’ın, âmirinin 
iffetine taallûk eden gayriahlâki bir teklifini kabul etmemiş 
olmasından dolayı işinden çıkarıldığı, bu haksız ve kanunsuz 
muameleden çok müteessir olan kızının şuurunu kaybederek 
hastanelere düştüğü, her ne kadar tazminat talebiyle evvelâ 
Devlet Şûrasına sonra da Adalet mahkemesine müracaatla 
dâva açmış ise de vesayet ilâmını, bütün gayretine rağmen 
geç istihsal edebilmiş olduğundan bilvesaye ikame ettiği mezkûr 
dâvanın 5. dairece süre aşımından. Adalet mahkemesince de 
bir senelik mürürüzamanın hâsıl olmuş bulunması noktasın
dan reddedildiğini, halbuki şuuruna sahip olmıyan ve bu mü
nasebetle de dâva ikamesine kanunen ehil bulunmıyan kızının 
bu durumu nazara ahnarak gerek dâva müddetinin gerekse



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

26

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

zaman aşımının vesayet ilâmının alındığı, yani dâva açılmasına 
salâhiyet geldiği tarihten hesaplanması icabederken bu nok
tanın da her iki merci tarafından nazara alınmadığını beyanla 
kendisinin ihtiyar, muhtaç ve kimsesiz, kızının da akıl hastalı
ğına müptelâ olduğu gözönüne alınarak, maddi ve manevi 
tazminat olmak üzere istedikleri 3 000 liranın müsebbiplerin
den alınıp kendisine verilmesini talep ve rica etmektedir.

Münakalât Veekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin kızı 
Melâhat kolosbayrak’ın müteaddit ihtara rağmen vazifesinde 
gösterdiği ihmal ve lâkaydiye devam etmiş bulunmasından 
dolayı 30 . VI . 1952 tarihinde görevine son verildiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebettiği tazminat hakkında 
daha evvel idari ve adlî kaza mercilerinde açmış olduğu dâ
valar yazılı sebeplere binaen reddedilmiş bulunmasına ve bu 
kabîl şahsi haklara taallûk eden isteklerin encümenimizce 
incelenmesine kanunen mesağ görülememesine binaen bu hu
susta muamele tâyinine mahal olmadığına; ancak vekâletin, 
istidada beyan ve izah edilen hastalık ve sefalet gibi alâkaja 
şayan durumu nazara alarak kendi bütçesinden bir yardımda 
bulunması mümkün ve caiz ise, gereğinin yapılması hakkani
yet ve madelete uygun düşeceğinden bu keyfiyetin de bu şe
kilde müşarünileyh vekâlete iblâğı lüzumuna ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1799 6 . IV . 1955

2635/2629 İsmail A r k o ( ; .  
Sıılarbajji M a lı .  Y ü 
r ü k  S o . N o .  8.
Siva.s.

(Arzuhal hulâsası : Askerlik sü
resinin fiilî hizmetine ilâvesi hak- 
hmda).

Müstedi Emekli polis memurlarından olduğunu 
ve Millî Mücadele seneleri zarfında geçen askerlik süresinin fiilî 
hizmet müddetine katılması lâzımgeleceğini beyanla, bu dai
rede muamele ifası hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Milllî 
Mücadele seneleri zarfında askerlikte geçen hizmetlerinin, 788 
sayılı Memurin Kanununun müzeyyel maddesi hakkında Bü
yük Millet Meclisince ahiren ittihaz buyurulan tefsir kararı 
gereğince fiilî hizmetlerine ilâve edileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1800 6 . IV . 1955



2G54/2 648 M e h m e t  SöyleiiKv. . 
22 66/22 61 Ismil laiyündc'. 

Konva.
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27

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Hakkının zı
yaa uğratıldığına dair).

«
Müstedi : Resmî bir müsaade almadan arazisi üzerinde ka

nal açarak tarlasını işe yaramaz hale getiren muhtar ve arka
daşları aleyhine açtığı dâvanın haksız olarak reddedildiğini ve 
ayrıca sulh hukuk mahkemesinde ikame eylediği dâvada dahi 
haklarının zıyaa uğratıldığını beyanla, gereğinin yapılmasını 
istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu dâva
ların mahkemece vârit görülmiyerek reddedilmiş bulunduğu 
ve bu durum karşısında idareten yapılacak bir işlem görüleme
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına ve mahkeme hükümlerini tatminkâr görmemekte oldu
ğu anlaşılan dilekçinin de kanun yoluna mürataatta muhtariye
tine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1801 6 . IV . 1955

2 8 1 8 / 2 8 1 1 Y u s u f  E d o b .
P r i z  k ö y ü n d e .  
C a v ı r l ı  - E r z i n c a n .

(Arzuhal hulâsası : Ilakkındaki 
ilâm hükmünün infaz edilmeme
sine dair).

Dilekçi : Kendisine iskân yardımı olarak verilen koşumluk 
hayvanlan, 5098 sayılı Kanunun neşri üzerine eski yerine dö
neceği sırada satmış olmasından dolayı, bedellerinin tahsili 
hakkında aleyhinde ilâm istihsal edilmiş bulunduğunu, hal
buki bu ilâmın infazının doğru olamıyacağını beyanla, durumu
nun emsaline nazaran incelenmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında ezcümle : Dilekçi hak
kında alınan ilâmın katileşmiş bulunduğu ve mezkûr ilâm hük
münün infazından vazgeçilmesi vekâletin kanuni salâhiyetleri 
haricinde kaldığından usulü dairesinde icrayı takibata teves
sül edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1802 6 . I V . 1955



—  2 8

2844/-'837

Arzuhal
No.

2845/2888

2846/283Î)

.M a hm u t B ir o l  
V e n i  istasyon aın- 
})aj‘ ınoııuıi'u 40881 
S .  N o .  İl.
A d a n a .

M .  Koııızi  To p o lc r .  
S .  N o .  9782 haşıtıa- 
novraeı - g a r.
A d a n a .

Alelnnct X u i ‘i A k a r 
calı.
A n ı l ) a r  şol'i Sicil N o .  
1 18 7 8 .
A d a n a .

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(A rz u h a l  hulâsası : 16 r e  15 nci d e 
recelerde  geçen  hizmei nıüddetle-  
rinin 13, 1'/ neit d erece lerde  (jer- 
mis saydması h a k k ın d a ) .

Müstediler : 3173 sayılı Kanuna göre 15 ve 16 ncı dereceler
de geçen hizmet müddetlerinin, evvelM ko. kararlan veçhile, 
4620 sayılı Kanunun tesbit ettiği 13 ve 14 ncü derecelerde geç
miş sayılmasını istemektedirler.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerden 
Remzi Tepeler ile Mehmet Nuri Akarcah, 31 . V . 1944 tari
hinde yürürlüğe giren 4620 sayıh Kanunun neşrinden evvel 
16 ncı dereceden 61 lira almaktalar iken bu kanunla derece
leri 16 dan 14 de, ücretleride 61 liradan 67 liraya yükseltilmiş 
ve mezkûr kanunun muvakkat 1 nci maddesi, bu 3nikselijji ter- 
fiden addettiği için 14 ncü derecedeki kademleri bu tarihten 
başlamak suretiyle mütaakıp terfilerini sağlamış olduğu ve
10 . XI . 1954 gün ve 19/22 sayılı Temyiz Tevhidiiçtihad Ka- 
rarjnın da idarece yapılan mlamelenin doğruluğunu te3ddet- 
mekte bulunduğu ve Mahmut Birol’un durumunun ise diğ-er- 
lerine uymayıp, demiryollarında stajyer olarak geçen ve ter
fiinde nazara alınmamış olan hizmetlerinin, idare meclisinin 
6 . IV . 1954 tarih ve 55/157 sayılı kararına nazaran dikkate 
alınması icabattiğinden, keyfiyetin ait olduğu komisyona inti
kâl ettirildiği ve meşkûr komisyonca verilecek kararların ay
rıca kendisine tebliğ edileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Özel kanununa göre Devlet Demiryolları 
İdaresinin kendi müntesipleri ve hariçle olan münasebetleride 
hususi hukuk hükümleri cari olacağına ve bu itibarla hâdisede
ki ihtilâfın kaza merciince halli lâzımgeleceğine ve benzeri 
birkaç işde selef komisyonların vermiş olduklarından bahsedi
len kararlar ise bugünkü encümeni takyidedemiyeceğine ve 
dilekçüeria vekâlet cevabına rağmen iddialarında ısrar ettik
leri takdirde mahkemedeki dâvalarını takipde muhtar bulunma
larına binaen bu bapta encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1803 6 . IV . 1955

28.56/284Î) Koınal N a lc ı .
10 sn a f  K o f a  1 ot K o o - 

])oratifi  B a ş k a n ı .  
.M a la tva .

' ( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  M a l a t y a  E s -  

v a f  K e f a l e t  K o o p e r a t i f i  p l â ı s m a n ı -  

n m  a r t ı r d m a s i  h a k k ı n d a ) .

Müstedi : Reisi bulunduğu Malatya Esnaf Kefalet Koopera
tifinin gayesine ulaşabilmesi için pilâsmanının artırılması ica- 
betmekte olduğunu ve bir milyon lira verilmesi hakkında Zi
raat Vekâletine dc müracaat edildiğini beyanla, bu baptaki is-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Kneüınen kai-an ve ne sobei)ten veı-üdiği

teklerinin yerine getirilmesi esbabının istikmalini rica etmek
tedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Orman işletmelerinin 
halihazır para durumunun müsait olmamasına binaen, Malatya 
Esnaf Kefalet Kooperatifinin istediği para yardımının yapılma
sına imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü •: isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1804 6. I V .1955

36().^)/rjr)î)2 lliis(\vin O m l a .  ( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  A f  i a l e h i h a k -

P .  ( V ^ l ) .  k ı n d a ) .

r a  T ü m .  2:U). P . A .  
1. Fil. K .

Müstedi 1945 senesinde astını döğmüş olduğundan dolayı. 
Askerî Ceza Kanununun 179 ncu maddesinde zikrolunan 1 ay
lık müruruzaman müddeti nazara alınmaksızın, hakkında 12 
nci Tümen Askerî Mahkemesince 1947 yılında verilmiş olan 21 
gün oda hapsi cezası ile tecziyesine dair verilen kararın, ge
rek adlî hata ile muallel bulunması bakımından ve gerekse Yük
sek Meclisin haiz olduğu yetkiye binaen af yolu ile kaldırılma
sını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Askerî Ceza 
Kanununun 117 nci maddesine göre; hapis cezasından mâdut 
bulunan mezkûr cezanın bu mahiyeti itibarı ile dâva müruru
zamanı hâsıl olmadığından tatbikatta bir hata bulunmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Ahiren yürürlüğe giren 5677 sayılı Af 
Kanunu ve bununla ilgili 1739 sayılı Yüksek Meclis Karan ve 
temsilcilerin ı verdikleri izahat muvacehesinde kabule şayan 
görülmiyen talep hakkında tâyini muameleye mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1805 6 . IV . 1955

1-W22/ 12 î)04 Ayfjo Öztürk. ( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  E l i n d e n  a i ı -

<jürınedeı-(' köyün- n a n  t a r l a s ı n ı n  i a d e s i  h a k k ı n d a ) .

do.
Fethiye “1 Dilekçi : Fethiyenin Paşalı köyünün Kaplanova mevkiinde

- ugci). dedesinden miras yoluyle intikal eden ve 50 - 60 seneden bçri 
nizasız ve fasılasız tasarruf ettiği 5 hektarlık kısmen palamut
lu ve kısmen de ziraate elverişli bir tarlasını orman komisyonun
ca orman olarak elinden alındığından bahsile ormanla bir il
gisi olmıyan tarlasının kendisine verilmesini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu tarla-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

13 9 2 5 /12 9 6 7  İ b r a h i m  Ş a h in  vo 
ar.
Çiftçi.
S ii r ü c  - U r  t a.

nın orman içinde olması hasebiyle 1947 yılında tahdit komisyo
nunca devlet adına orman olarak tahdidedildiği, bu tahdide ait 
mazbata ve krokinin köyde ilân edilmesiyle üç aylık kanuni 
müddeti içinde her hangi bir itirazın vâki olmadığı anlaşılmış 
ve bu müddetin hitamında mezkûr tarlanın hazine namına ta
puya tescil edildiği ve keyfiyetin de dilekçiye tebliğ edilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1806 6 . I V .1955

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  ( İ e ç e c c k  o l a n  

a s f a l t  ! / o l u n  h a z a l a n n â a n  g e ç i r i l -  

m f s i  h a k k ı n d a ) .

Dilekçiler : Gazianteb, Urfa ve Diyarbakırdan geçecek ve 
îran hududuna bağlanacak olan transit asfalt yolları kazaları
nın 7 - 8 kilometre Şimalinden g-eçeceğinden bahsile bu yolun 
kazalarının terekki ve inkişâfı ve halkın refahının temini için 
beldelerinden geçirilmesine delâlet buyurulmasını istemektedir
ler.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Mahallinde yapılan is
tikşaf etütlerine göre 6 numaralı Devlet Yolu Gazianteb ile Ur
fa arasında direket bir istikamet takibetmekte ve Sürüç’e uza
tılması, yol tulünü uzatmak, istimlâk ve inşaat ile işletme ma
liyetini arttırmak gibi mahzurları bulunduğundan dilekçilerin 
taleplerinin yerine getirilmesi mümkün olmamakla beraber 
Sürüç devlet yoluna iyi bir şekilde bağlanacağının ilgililere du
yurulmak üzere Urfa Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1807 6 . IV . 1955

|;’)9 5 0 /12991 .M a h m u t  A d a n ı r .  
M u h t a r .
I s k â n t o p a c  k ö y ü n 
de.
Şai-kışin.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  T a r h  e d i l e n  

d e l i r  V e r g i s i n i n  k a l d ı r ı l m a s ı  h a k 

k ı n d a ) .

Müstedi : Gelir Vergisi Kanununa tevfikan almakta oldu
ğu 20 lira muhtarlık ücretinden vergi alınmaması lâzımgeldi- 
ği halde Şarkışla Maliyesince yüzde elli ceza ile 1950 senesin 
den dört aylık ve 1951 yılı sonuna kadar ceman 60 lira 50 
kuruş Gelir Vorg-isi tarhedilmiş olması mağduriyetini mucip
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olduğundan bahis ve şikâyetle haksız olarak tahakkuk etti
rilen bu verginin kaldırılmassını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin ithal 
olunduğu götürü serbest meslek kazancı da, tatbik olunacak 
indirimin dununda kaldığına göre, ortada vergi alınması bahis 
mevzuu olamıyacağından, indirim tatbik edilmeksizin alın
mış olan verginin ve bu vergiye uygulanan cezanın terkinine 
tevessül olunması hususunda ilgili defterdarlığa direktif ve
rilmiş olup bu duruma göre konu hakkında müstedinin şikâ
yetini mucip bir cihetin kalmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine 
getirilmiş olduğundan artık bu hususda encümenimizce bir 
muamele ifasına mahal, olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1808 6 . IV . 1955

i : ! î) 8 I / i :U ) l !)  AFural I ’ aı-lakofm.
T ü f ü n  Iş(;il('ri S e n 
dikası B a ş k a n ı ,  
( ' u ı n h u r i y o l  ( 'a d .
I )ö rtyo hığ/ı  N o .  

:} 5 6 / B .
B u r s a .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  K a d m  < n n c -  

J r J e r i n  t o n f / a  i ş l e r i n d e  t a v z i f  e d i l -  

m c m c h r i  h a k k ı n d a ) .

Dilekçi : Kadınların tonga işlerinde çalıştınlmalannda 
sıhhi ve ahlâki mahzurların mevcut bulunduğundan bahsile 
bunların tongacılıkta tavzif edilmemelerini istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Mahallinde yaptı
rılan tetkikattan kadınların 20 kiloyu tecavüz etmiyen tonga 
işlerinde çalıştınlmalannda sıhhi ve içtimai mahzur bulunma
dığı tesbit edilmiş ve hâmile kadınların diğer bütün bedenî 
hizmetlerde olduğu gibi tonga işlerinde de çalışmalan muva
fık olamıyacağından, bu gibiler durumlarını mensup bulun- 
duklan iş yerleri idarelerini vaktinde haberdar ettikleri tak
dirde kendilerinin daha müsait bir hizmete aynimalan hususu 
temin edilmekte olduğu, vatandaşların çahşma hürriyetinin 
zaruret olmadıkça tahdidedilemiyeceği de nazarı itibare alına
rak, keyfiyetin dilekçi Sendika Başkanlığına yazıldığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1809 6 . IV . 1955

m y m 2 \  A s n n  Atao-iin.
I'^rcnler A fa h . do. 
S a r ık a m ış .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  M ü z a y e d e d e  

a l d ı ğ t  b i n a n ı n  r e r i h n e . H  h a k k ı n 

d a ) .

Dilekçi : On beş sene evvel müzayede ile aldığı bina yeri 
hakkında vermiş olduğu istidalarını Sarıkamış Sulh Hâkimi
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nazara almıyarak aleyhinde haksız olarak karar verdiğinden 
bahis ve şikâyetle elindeki krokiye göre mezkûr bina yerinin 
kendisine verilmesini ve adaletin tecelli ettirilmesini istemek
tedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin aleyhine 
sâdır olan men’i müdahale kararının temyiz edilmesi üzerine 
Temyiz Mahkemesi Üçüncü Hukuk Dairesince tasdik edildi
ği ve yargılama safahatmda da usul ve kanuna her hangi bir 
aykırılık bulunmadığı anlaşılmış ve idareten yapılacak bir iş
lem mevcut bulunmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre kaza merciince 
incelenip karara bağlanmış ve Temyiz Mahkemesince tasdik 
e(,lilmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1810 6 . I V . 1955

13î)f)2/l.‘)(K50 S ( ‘ lim ^ 'o ru lm a / .
L i m a n  Pılaca x\yas- 
la fa n o s  kciyliih'ri n a 
mına.
If n̂oada.

(Arzuhal hulâaast : İstihsal edi
len odunlarından  %  20 siııin ts- 
fanhul Belediyesi namına kesil- 
m esin d en şikâyet) .

Dilekçi : İstihsal etmiş oldukları odunların yüzde yirmisi
nin İstanbul Belediyesi namına Orman İdaresi tarafından ke
silmiş olması perişan ve mağduriyetlerini mucip olduğundan 
bahsile bu halin önüne geçilmesini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : İstanbul tanzim satış
ları için köylüye verilen pazar satışı odunlarından yüzde 20 
sinin alıkonulması hususundan vazgeçildiğinin, İstanbul Be
lediyesi mutemetlerinin doğrudan doğruya köylü ile temas et
mek suretiyle odun temin etmelerinin adı geçen belediyeye 
bildirildiğinin dilekçe sahibine haber verilmesi hakkında ge
rekli talimatın verilmiş olduğu beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine geti
rilmiş olduğundan artık bu hususta encümenimizce tâjrini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1811 6 . I V . 1955

1 4 0 1 4 / 13 0 5 0  Z e h r a  M ü h ü r d a r  vo 
A s a f  A l ü h ü r d a i ’. 
A l î a r e t l e r  Vişne;^a(lo 
]\Iah. Ç o lıird o k So. 
X o .  7 .
Beşiktaş - İsta n b u l.

(Arzuhal hulâsası : Emekli ikra
miyesinin verilmesi hakkında,).

Dilekçiler : İstanbul Emniyet Sandığı Levazım Memuru 
iken vefat eden ve 30 yıldan fazla hizmeti bulunan kardeşleri 
Sabri Mühürdar’m maaşa müstahak yetimi mevcut olmadığın
dan bahsile emekli ikramiyesinin kendilerine verilmesini iste
mektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 30 yıl fiilî hizmeti
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

bulunanlardan vazifede veya açıkta iken vefat edenlerin ay
lığa müstahak dul ve yetimlerine emekli ikramiyesinin veril
mesi kabul edilmiş ve aylığa müstahak olmıyan kardeşlere ik
ramiye verileceği hakkında Emekli Kanununda bir hüküm mev
cut olmadığından müteveffa kardeşlerinden dilekçilere ikra
miye verilmesine kanuni imkân olmadığı ve bu iş hakkında 
müstediler tarafından Devlet Şûrasına açmış oldukları dâvanın 
da reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenerek karara bağlanmış olan istek hakkında encümeni- 
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1812 6 . IV . 1955

14028/130.59 N a f i z  O ü n f î ö r .  
1 5 7 8 ‘ ) / 1 4 7 4 .‘î P a r m a k k a p ı ı  Suslıı  

S a ksı S o . N o .  2. 
B e y o ğ l u  - İs ta n b u l.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  D ü y u n a  k a -  

U n ı  ( f ö r e v  n o l i u ğ u n u u  v e r i l m e d i 

ğ i n e  d a i r ) .

Dilekçi : îçel Veteriner Memuru iken 1947 yılında geçici 
görev yolluğundan düyuna kalan 86 lira 40 kuruş harcırahın 
Ziraat Vekâletinden mütaaddit defalar istediği halde verilme
diğinden muztar bir duruma düştüğünden bahsile bu bapta ge
reken muamelenin yapılmasını istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 1947 yı
lından alacağı olan 81 lira 40 kuruşun 1949 senesinde kanunu 
mahsusla alınan ödeme emri îçel Saymanlığına gönderilmiş 
ise de istihkak sahibi tarafından bu alacağına ait tahakkuk 
varakalarının tam ve zamnında mezkûr saymanlığa ibraz edil
mediğinden ödenmemiş ve tekrar borca kalmış olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1813 6 . IV . 1955

1 4 029/1306 5 İ sm a il  A k s o n f j u r  ve 
ar.
M a h m u t l u  M a lı .  do. 
Erzin.

(Arzuhal hulâsası : Arazilerinin 
ellerinden alındığından sil 
hakkında).

Dilekçiler ; 20 nüfuslu bir aile olup ecdatlarından kalan 
tapulu arazilerinin ellerinden alınarak göçmenlere tahsis edil
mek suretiyle mağdur edildiklerinden bahis ve şikâyetle yapı
lan bu sabotajın ve haksızlığın önlenmesi için lâzımgelen mer
cilere emir verilmesini istemektedirler.

Dahiliye*Vekâletinin cevabi yazısında: Müştekilerin iddia 
ettikleri arazinin Tatarlar köyünde iskân edilen göçmenlere
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tahsis olunarak namlanna tapuya da tescil edildiği ve bu tar
ladan başka dilekçiterin 20 dönüm tarlaları daha bulunduğn ve 
müstedilerin iptali tapu hakkında Ceyhan Asliye Hukuk Mah
kemesine müracaat eylemiş oldukları, vâki talep üzerine dosya
larının mezkûr mahkemeye tevdi edilmiş bulunduğu cihetle mu
hakeme neticesine intizaren halen idareten yapılacak bir mu
amele kalmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine 
intikal etmiş ölan istek hakkında encümenimizce tâyini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1814 6. IV . 1955

1 4 0 4 2 /1 3 0 7 8  S a d ı k  H a ı u ı o h a y  v<- 
ar.
K.'jrcfpaşa K a r a  A v -  
c'ilar C e ın iy o ti  Baf}- 
ka nı b a k ır c ıla r  içi 
892 S o . N o .  55 - 57. * 
t z m i r .

(Arzuhal hulâsam : Ruhsat tez
kerelerinde alınan hareni ttulili 
haklında).

Dilekçiler : Kara Avcılığı hakkındaki 3167 sayılı Kanunun 
mülga 11 nci maddesiyle kara avcılığı yapan vatandaşların ce
miyet mensubu olanlardan bir lira, olmıyanlardan da iki lîra 
tezkere harcı almakta iken bu kere yürürlüğe giren Harçlar 
Kanunu ile bu harcın 10 - 15 li’raya çıkarılmış olduğundan bah- 
sile kazanç gayesi gütmiyen ve memlekete iyi bir nişancı ve 
sporcu yetiştiren kara avcıhğmm korunması ve kaçakçılığa 
meydan verilmemesi maksadiyle Harçlar Kanununun av, tezke
relerine ait hükmünün tadil edilmesini istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yeni Harçlar Kanu
nunun 98 nci maddesi dolâiletiyle kara avcıhğı ruhsat tezkere
lerinden (köylüler hariç her yıl için) avcı cemiyetlerine dâhil 
olanlardan 10 lira, dâhil ohnıyanlardan ise 15 lira hare almakta 
ve kanunun bu hükmü mutlak bulunmakta olup mezkûr kanu
nun tadili hailinde bahis konusu müracaat incelenmek üzere 
not edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1815 6 . IV . 1955

140.')()/1808() A h m e t  S a lm a n .
052 - 944 - 78 malı- 
ıvç N ü .  To l  sahil)i. 
N a z i l l i .

(Arzuhal hulâsası : {'ocuğuna te
cavüz eden şahsın savcdığa tes
lim edilmediğinden şikâyet).

Dilekçi : Dört yaşındaki çocuğunun ırzına tecavüz edildi
ğinden ve evinin bodrum katında çocuğunu boğmak üzere iken 
suç üstü yakalanan suçlunun savcıhğa teslim edilmediğinden 
ve serbest bırakılmak istenildiğinden şikâyet olunmaktadır.
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Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Emin Han oğlu adın
daki şahsın müştekinin beş yaşındaki oğlu Ilhan’ın ırzına geç
tiği tesbit edilerek 22 . V . 1952 tarihinde yakalanan sanığın 
evrakı ile aynı günün akşamı Nazilli C. Savcılığına teslim edil
diği vaktin geç olması sebebiyle savcının yazılı emrine binaen
o gece nezarette alıkonulan sanığın ertesi günü Sulh Yargıçlı- 
ğmca tevkifine karar verilerek hakkında kamu dâvasının açıl
dığı ve ilk tahkikatn devam etmekte olduğu ve yapılan mua
melelerde bir yolsuzluk ve gecikme vâki olmaddığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal eden ve o merci- 
ce de tetkik edilmekte bulunan istek hakkında encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1816 6 . IV . 1955

1 4 0 6 4 /1 3 1 0 0  T e v f i k  E ı m .  
1 3 8 1 / 1 3 7 Î)  H a c ı  Ö m e r  M a lı .

K o s t a k  So. N o .  5. 
B u r d u r .

14308/13326 Mehmet Kesen.
Çardak köyünde. 
Yenişehir - Bursa.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  A r ı k i a  f/ecen 
h i z m e H r r i n i n  c m e h U  h i z m e t i n e  

H â r e s i  h a h ' k r ) i ( U ı ) .

Dilekçi : işten el çektirildiği hizmetlerinin emeklilik muame
lesinde hesaba alınmamış olduğundan bahsile bu hizmetlerinin 
emeklilik hesabına ilâvesini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 3204 sayılı 
Kanunun geçici beşinci maddesine tevfikan tasfiyeye tâbi tu
tulmuş ve bilâhara Devlet Şûrası kararı ile bu tasfiye kararı 
reffedilerek tekrar işe başlamış olduğu ve bu arada geçen za
manın fiijî hizmetine sayılmasına kanunen imkân bulunmamış 
ve bu hususta müstedinin Devlet Şûrasına açmış olduğu dâva
sının da reddedilmiş ve mumaileyh hakkında yapılan tekaütlük 
işleminin kanun ve mevzuata uygun bulunmuş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenip karara bağlanmış olan istek hakkında encümenimizce 
bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1817 6 . IV . 1955

(Arzuhal hulâsası : 10 dekar top
rağın tescil edilmesi hakkında).

Dilekçi : Bakanlar Kurulu kararı ile Yenişehir kazasına na
kil ve iskân edilen kimselerden olduğunu, iskân yeliyle verilen
70 dekar topraktan 10 dekarının tescil harici kaldığını beyanla 
bu 10 dekar toprağın da namına tescilini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçinin Yenişehir 
kazasının Çardak köyüne nakil ve iskâna tâbi tutulan kimse-
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lerden olduğu ve tahsis edilen 70 dekar topraktan 60 dekarının 
tapuya bağlandığı ve bakiye kalan 10 dekar toprağın da 
21. V I . 1952 tarihinde müstedi mumaileyh namına tescil edile
rek tapu senedinin verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekillik cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan artık bu hususta encümenimizce muamele 
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1818 6 . IV . 1955

\ m 4 / \ ‘m 2  Sain ı S ü r jr i t .
A k b ı y ı k  A l ıı r k a ]) i  

X() . 15. 
S u fta n a h ın o l  - I s I m i i - 

bu l.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  K a i f h e t m i ş  o l -  

( l u ç j u  l ı a L l . n n n  i a d e  ( ( H l m e s i n e  

d a i r ) .

Müstedi : Balıkesir Tekel Başmüdürlüğü takip memuru iken 
vazife gördüğü sırada gözlerinden hastalanması ve mâlûliyetini 
mucip derecede alil kalması üzerine vazifesine nihayet verildi
ğini ve Devlet Şûrasına açmış olduğu dâvasının reddedildiğini 
mağdur ve perişan bir duruma düştüğünü beyanla kendisini 
müdafaa edemediği için kaybetmiş olduğu hakkının iade edil
mesini istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi
nin Tıp Fakültesi Göz Kliniğine yatırılarak tedavi altında iken 
ameliyata razı olmaması üzerine hastaneden çıktığı mezkûr has
tanenin 43 sayılı raporundan anlaşılmış ve mumaileyhin Tekel 
İdaresinde geçen hizmet süresinin bir sene on ay 27 gün bulun
ması dolayısiyle mevduatının kanunen iade edilemiyeceği gibi 
mâlûliyeti hakkında 2921 sayılı Kanunun 18 nci maddesi hük
münün tatbikine imkân görülmemiş ve müstedinin Devlet Şûra
sına açmış olduğu dâvasının da 48 877 sayılı ilâmla reddedilmiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenerek karara bağlanmış olan bir hususla ilgili istek hak
kında encümenimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1819 6 . IV . 1955

14.S51/1.3355 M u s t a f a  Ü n l ü .
Şebfîo köyüıi(l('.  
E r z i n c a n .

(Arzuhal hıılâsası : Harman yeri
nin elinden ahndığnıdan şikâyet).

Dilekçi : Sefil perişan bir vaziyette olduğundan ve memle
ketinde bulunan harmanlığının elinden alınıp başkalarına satıl
mak istenildiğinden bahis ve şikâyetle bu halin önlenmesini ve 
emsali gibi kendisine de kereste yardımı yapılmasını istemek
tedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis konusu har-



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı vc adrCvSİ

man yerinin 30 - 40 sene evvel dilekçinin kardeşleriyle ayrılır
ken kardeşinin birine düştüğü ve bunun ölfimü ile de oğlu 
Ahmed’e intikal ederek 30 seneden beri de oğlunun zilyedinde 
bulunduğu ve mumaileyhin yardım hakkmdaki dileğinin yeri
ne getirilmesine imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

37 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1820 6 . IV . 1955

lv(‘is  

K o n y a  
F. Ağaofjihı

M fi/I);ıl;ı ,M ıılıa i'i' i ı i 
Bingöl 

.V. A n ı  s

KAtip 
hîlAzığ 

S. Tohrr
ro n n n  

//. Orlukcıoğhı

hidiı-nc 
r .  K öp rü lü

lOdii-nc
II. Malisndoğlu

Ahirdin 
h\ K. Timnro(jl\ı

Sa n ııın  
»S'. Çonofjhı

(Arzuhal sayısı : 81)
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Devre : X
T. B. M. M.

İçtima : 1

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
— ^  S a v ı :  22 > —

16 ,V , 1955 Pazartesi

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

1 43 6 7/ 13 3 8 0  Molıınot T o l li  ve ar.
A k d a n ı  kö yü ıu lo . 
C e v h a n .

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  Y a p ı l a c a k  

o l a n  s u  k a n a l ı n ı n  b i r  n o k t a s ı n a  

s i ' d  v e  m a h m u z  y a p ı l m a s ı  h a k k ı n 

d a ) .

Müstediler: Yaptırılması takarrür eden su kanalının eski 
yerinden devamı, ve taşmaları önlemek için Sanbahçe köyü 
ile kendi köyleri arasındaki Ceyhan nehrine karışma nokta
sında set olmadığından bahsile mezkûr kanalın halihazır vazi
yetinin ıslahı ve yataklarının derinleştirilip bâzı yerlerine 
mahmuz ve setler yapılmasını istemektedirler.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Gösterilen bâzı sebep
ler dolajasiyle dilekçe sahiplerinin istediği bölgede mahmuz 
yapılamıyacağı gibi mevzii seddelemelerde sol sahildeki köy
lerin hakh haksız itirazlarını mucip olacağından ve ayni za
manda bu işten müspet netice ahnması da çok şüpheli bulun
duğundan Ceyhan ovası ıslahının kül halinde etütlerinin yapıl
ması ileriki yılların programına ait bulunmakta olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi. ' : '

Karar No. Karar tarihi

1821 6 . IV . 1955

1-4377/13390 Mustafa Mimar ve
ar.
Akbıyık Kupaeıiar 

No. 17.
A h m e t  - İs t a n b u l .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  5 8 i 2  s a y ı l ı  

K a n u n u n  ( j e ç i c i  m a d d e s i n i n  t a d i l i  

. h a k k ı n d a ) .

Müstediler: Deniz ticaret filosunda yıllarca emek sarf ede
rek denizciliğin en ağır ve zahmetli işlerinde çalışmaktalar 
iken mensup oldukları Denizcilik Bankası İdaresinin emri ile 
tatbik mevkiine konulan 5842 sayıh Kanunun geçici maddesi 
hükmü ile vazifelerini terke mecbur edilmeleri mağduriyetle
rini mucip olduğundan bahsile mezkûr kanunun geçici mad-
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desinin müktesep haklarını sağlıyacak şekilde tadil edilmesini 
istemektedirler.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Denizcilik Ban
kasından alınan cevapta : 5842 sayılı Kanunun geçici 6 ncı 
maddesi gereğince dilekçilere tazminat verilmek suretiyle 
31 . V . 1952 akşamından itibaren kadro dışı bırakılmış olduk
ları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili olan istek hakkında encümenimizce bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1822 6 . IV . 1955

A r i f  F ı r a t .  ( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  M u h f a r  M e -

Ağ/ıa(;il\ köyiin<I(‘ . m e d ' ı n  t e ş v i k û ) l <  ) H ( ‘ z r u < ı f n ı a  z a -

O v a c ı k  - F .rzu ru n ı. ( ( H l d i ğ i n r  d a i r ) .

Müstedi : Köyleri muhtarı Mehmet Çakır’ın tahrik ve teş
vikiyle köy halkından bâzılannm çayır ve ekinlerine zarar 
iras ettiklerinden ve velayeti altında bulunan yeğeni 13 ya 
şmdaki Yadigârı cebren kaçırmak ve ölümle tehditte bulun
duklarından bahsile icabeden tahkikatı lâzimenin yapılma
sını ve bu hallerin önlenmesini istemektedir.

Dâhiliye Vekâletinin cevabi' yazısında : Muhtarın teşvi
kiyle dilekçinin mezruatına zarar verildiğine dair hiçbir delil 
olmadığı, bilâkis müstedinin tarla ve çayırlariyle alâkadar ol
madığı ve zararı hakkında hiçbir makama şikâyette bulun
madığı ve yeğeni Yadigâr’m cebren kaçırılmajap kendi riza- 
ssiyle kaçmış olduğu ve Ölümle tehdit edildiği keyfiyetinin 
de zan ve şüpheden ibaret bulunduğu mumaileyhin ahnan 
ilişik ifadesinden anlaşılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1823 6 . IV . 1955

U 518 /13ry2f) A h m e t  K a r t e r .  ( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  İ s k â n  ı / a r d ı -

I I A ı n i d i v e  M a lı .  Is- m ı  n a p ı l m a s ı  h a l , I , n i d a ) .

t a s y o n  So. N o .  12f). 
B{il)aeski.

Müstedi : Rıza ve malûmatı dışında serbest göçmen adde
dilmiş bulunduğundan dolayı iskân yardımlanndan faydalan- 
dırılmamakta olduğundan şikâyet etmektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : mesleki itibariyle 
esnaf olan müstediye istediği yardımın yapılmasına imkân gö
rülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar olan



Arzuhal Arzuhal sahibinin
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JOncüınon kararı ve ne sebepten verildiği

müstedinin vâki talebi üzerinee, encümenimizce tâyini mua
meleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1824 6 . rV . 1955

14537/1.354.'} İsmail Mufj.
B o l a y b e y  M a lı .  K a 
r a ’a So. N o .  1 5 - A .  
K i it a iı y a .

l!)S<)4/i,S544 A r i f  Ka(; ;in.
T(»j)i-ak S a n a y i i  iş(;i 
.Mümessili B a ş k a n ı.  
K i i l a l ı v a .

(Arzuhal hulâsası : 5H37 sa\j}b 
K onundan faydalandı nl maları 
hahUmda).

Müstediler : Çahşmakta bulundukları toprak Âzim Koçak 
ve Sümerbank Kütahya kiremit fabrikalarında; ücretli hafta 
tatiline mütedair bulunan 5837 sayıh Kanundan faydalandınl- 
madıklanndan şikâyet etmekte ve istifadeleri esbabının temin 
buyurulmasını istemektedirler.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : 394 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinde zikredilen (Açık havada veya senenin 
bir kısmında çahşan veya faaliyeti mevsime tâbi, yapıcılık, 
tuğlacılık ve emsali) mesai erbabının 5837 sayılı Kanunun 10 
ncu maddesiyle bu kanunun şumulü dışında bırakıldığı, ancak; 
adı geçen Sümerbank kiremit, toprak sanajdi Türk Anonim 
şirketi ve Koçak fabrikalarının daimî işçileri hakkında bu 
Kanunun tatbik olunması lüzumunun bildirildiği ve Sümer- 
bankça bu kabil işçilere ödeme yapıldığı, diğer fabrikaların, 
bu lâzimeye riayet etmedikleri anlaşıldığından haklarında 
kanuni takibata geçilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkın
da, encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1825 6 . IV . 1955

14.539/13545 S a b r i  D a b a n  ve ar.
Aş a ğ ı  İrşat k ö yü n - 

• de.
Hreis.

(Arzuhal hulâsası : Hazine ara
zileri üzerinde, haksız ve mesnet
siz olarak tasahuhe kalkışan Be
kir Krdin(  ̂ hakkında).

Müstediler : Köylerinde bulunan, Hazine adına mukayyet 
694 parça gayrimenkulün, Bekir Erdinç adındaki şahıs tara
fından; hileli yollara başvurulmak ve Tapulama Kanunundna 
istifade etmek suretiyle adına parsellendirilmiş olduğundan 
bahis ve şikâyetle; bunun önlenerek şağil durumunda bulunan 
köyleri halkana dağıtılmasını istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Bu köye ait tapulama 
ve parselâsyon işinin ikmal edilip, eşhas adına tesbit olunan 
76 parça arazi için mahallî malmüdürünün itirazda bulunmuş 
olması itibariyle işin kadastro yargıçhğına intikal ettirilmiş 
olduğu bildirilmektedir.
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Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encü^aen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Tetkiki Kaza merciine ait olan 
bir hususla ilgili bulunan vâki talep hakkında, bu bakımdan 
encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1828 6 . IV . 1955

14.')40/i:)r)4() .M ihriyc Ş (‘i ı l ik .
N ihak Ma!ı. (!.■. 
T o r l lun.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  M a a ş  b a ğ l a n 

m a s ı  h a k k ı n d a ) .

Mdstedi : Harb mâlûlü olarak maaş almakta iken ölen ko
casından yetimlerine aylık bağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Tahsis ev
rakı ikmal olunup müstahiklerine ballanacak aylığın tescili 
için evralan Divanı Muhasebata gönderildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Yerine getirildiği anlaşılan istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

1827 6 . IV . 1955

1 4 5 4 1 / 1 8 5 4 7  Alohııu't T o l l i .
Vukaı-ı hocalai' 
yünde.
K . I). lO ıvğlisi.

( A r z u h a l  h ı d â s a s ı  :  A  ı j l i ğ i n i n  a r -  

k<")- t ı n h n a s ı  h a l ,  k ı n d a ) .

Müstodi : Ereğli Kömür İşletmesinde çalışmakta iken, sol 
bacağını kaybetmesi üzerine kendisine 3 ayda 50 lira olarak 
bağlanan aylığın Idfayetsizliğinden şikâyetlo; artırılmasını is
temektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : 4772 sayılı Kanung, 
göre tesbit olunan ârızasından dolayı müstediye bağlanmış bu
lunan aylığın tâdil olunabilmesi için, arızasında her hangi bir 
değişiklik olduğunu gösterir yeni bir rapor ibraz olunması ica- 
bettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve bir ihtilâf vukuun
da müstedinin kaza merciine müracaatta muhtar bulunduğu
na göre; talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1828 ö . IV . 1955

14543/18549 A l i  V t 't iın  v(‘ ai ‘.
(Jüzci Flatay nıotciın'i 
ka])tanı.
tııesil - T r a b z o n .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  K a r a d e n i z  

m ı n t < d i a s ı n d a ,  y a j j d a n  h  u b v l > a f  

n a k ü i f a l n i d a ,  k a n d i U  r i n v  i s  t e m i 

n i  h a k k ı n d a ) .

Müstediîer : 1940 senesinden bari, hükümetçe Karadeniz 
mmtakasına sevk olunan mısırları kendi deniz vasıtaları ile
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nakletmektelerken: 1950 yılından beri bu isin Fiske Birliği 
marifetiyle, eski iktidarın kodamanlarından Nihat Kalkavan ve 
îsınail Çilli’ye yaptırılmakta bulunduğundan işfdz bir duruma 
düştüklerini beyanla; 10,26 kuruttan mezkûr birliğe verilen 
bu malın 18 kuruştan kendilerine verilip r>atırın kendileri ta
rafından yapılmasını veyahut her memleket ihtiyacının nak
linde o memleket deniz vasıtalarından istifade edilmesini iste
mektedirler.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cev.abi ya'ü ŝında : Giresun’
da bulunan Fındık Tanm Satış Kooperatifinin bu bölgede ge
niş bir teşkilâta sahibolması itibariyle bir âmme hismeti ma
hiyeti taşıyan bu sevlîiyat ve satış işinin Ofisle bu birlik ara
sındaki bir protokole göre, her mevsimde mütaahhit vasıta- 
siyle, aksamaksızın yaptırılmakta olduğu, ancak (îiresun çev
resindeki iskelelerde mahallî deniz vasıtalarından faydalanma 
ihtiyarını birliğe veıen bir madde konulmak suretiyle vâki 
müracaatların müsait karşılanmasının düşünülmekto olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında encümenimizce yapılacak bir muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan v(; ne sebepten verildiği

1829 6 . IV . 1955

1 4 5 4 7 / 1 3 5 5 3  S e r f i r a z  :\Ietiıı.
T a t a l e t  k ö y ü n d e . 
( M d ı r  - K a r s .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  I h i  s u b a y  t a 

r a f ı n d a n  ( f ö t i i r ü l c n  k o c a s ı  i l e  k a r 

d e ş i n i n  l ) H İ  n n d u k l a n  m a h a l l i n  

b i l d i r i l m c s i  h a k k ı n d a ) .

Müstedi : Haziran 1951 yılında, Mahmut ve İhsan adların 
daki iki teğmen vasıtasiyle, Millî Emniyet Teşkilâtı tarafından 
götürülen kocası ile kardeşinin hayatta olup olmadıkları hak
kında hiçbir malûmat edinemediğini beyanla; namuskâr, dü
rüst ve hükümete bağlı olan bu şahısların bir felâkete kurban 
gitmiş olmalarından duyduğu endişeyi ifade etmektedii-.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Bu şahısla
rın Kermit suyundan hududu geçip Ruslara iltica ettikleri 
Çıldır Emniyet Komiserliğince tesbit olunup gerekli tebliga
tın yapılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1830 6 . IV . 1955



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encüıncıı karan ve no seb('i)tcn verildiği

14548/18554 I s f o n d i y a r  A ğ ı n  
1 74 3 6 / 16 2 8 2  ai‘.

P a z a r c ı k  k ö y ü n d ( ‘ . 
D i ğ o i ’ - Kai's.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  

h i n e  d a i r ) .

T o p r a k  t n l e -

Dilekçiler : 'Köylerinde bulunan münbit arazilerin 7 hane
nin yedi işgalinde bulunduğunu beyanla; toprak komisyonun
ca yapılacak adil bir tevzile kendilerinin de araziye sahip kı
lınmalarını istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Kanunen kendileri
ne arazi verilmesi mümkün olduğu takdirde, komisyonun bu 
köyde faaliyete başladığı vakit müstediler hakkında da gerek
li işlemi yapması için Kars Vâliliğine yazıldığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre, 
talep hakkında encümeniraizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1831 6 . IV . 1955

1 4554/18560 T o v f i k  S e r t  ('etin. 
1 6 4 İ 3 / 1 5 8 7 5  ( Uınia M a lı ,  ve O r l a  
1 9 8 4 7 / 1 8 0 1 8  M a h a lle  C a d .  So. \(». 

8, hane X o .  10. 
A v d ı n .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  B i r  m ü d d e t  

d a h a  v a z i f e d e  c a h ş t ı n i n ı a s ı  h a k 

k ı n d a ) .

Müstedi : Jandarma sınıf çavuşu iken yaş haddinden do
layı ve ikramiyeye istihkak kesbetmesine (20 yıh doldurması
na) 2,5 ay kala terhis olunup mağdur edildiğinden bahsile; 
mezkûr müddeti ikmal edinceye kadar istihdam olunmasını is
temektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1861 sajalı Jan
darma Erat Kanununun 4 ve 19 ncu maddelerine göre; talebin 
is’afına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine göre, ta
lep hakkında encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1832 6 . IV . 1955

14556/18562 M e h m e t  K a r a  ve ar.
C e y l â n  liarabesinde 
nnıkin ı.
A k ç a k a l e  - T r t 'a .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  T o p r a k  t e v -  

z i i n d e  y a p ı l a n  y o l s u z l u k t a n  . < i i k â -

Müstediler : Öteden beri, icaren tahtı tasarruflarında bu
lundurdukları Akçakale’nin Ceylan harabesindeki Hazine ara
zilerinin; toprağa muhtaç bir durumda oldukları göz önünde 
tutulmıyarak toprak komisyonunca kendilerinden alınıp baş- 
kalanna dağıtılmak istenildiğinden şikâyet etmektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr harabede iki 
defa arazi tevziatı yapıldığı, müddeti içerisinde beyanname ver-
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mis olan hak sahiplerinin de bu sırada topraklandırılmış olduk
ları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve müstedilerin kaza 
merciine müracaat hakları bulunduğuna göre; vâki talep hak
kında encümenimİ3ce tjyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1833 6 . IV . 1955

455:V 13.564 Rasim Isp ir .
A ros kö y i’md(‘. 
H ın ıs .

(A rznh dI hulâsası 
IIe dair) .

Arazi talehi-

Müstedi : Kendisine iskân yolu ile, verilmiş olan arazinin 
toprak komisyonunca başkasına verildiğinden şikâyet etmek 
tedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin iskân ma
hallini terk etmiş olması itibariyle temlik muamelesi yapılama
mış olan bu arazinin müstediden alınarak başkasına verilmesin
de, bilfiil çiftçilikle iştig-al etmemekte bulunduğuna g'öre; ken
disine yeniden arazi verilmemesinde gayrikanunilik bulunmadı
ğı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1834 6 . IV . 1955

Inıam Kös(>. 
Süıncrbank l^aınuk- 
l ı ı  Sanayi .Müessososi 
İp l ik  Sjul)csin(lc 
No. h ı iş(;i.
Alalatva.

(A rzu h a l  hıılâsas) : Oiflu M eh m et  
Köse'nin M uhabere  A stsu b a y  
Okul undaki sta jına devennma m ü 
saade olunması h a k k ın d a ) .

Müstedi : Meşhuden tesbit ettiği zina fiilinden dolayı ailesi
ni öldürmüş olduğu için mahkûm edildiği iki küsur senelik ha
pis cezası yüzünden. Muhabere Astsubay Okulunda staj gör
mekti olan oğlu Mehmet Köse’nin okuldan çıkarılmış olduğunu 
ve bu muameledeki isabetsizliği belirterek; yeg-âne medarı isti- 
natg’âhı olan bu evlâdının astsubaylık hakkından mahrum edil
memesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen ta
lebenin, durumu «Askerî Lise, Orta ve Gedikli Hazırlama Olful- 
ları» talimatının 104 ncü maddesinin C fıkrasına ve 3/14723 sa
yılı Astsubay Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin C fıkrasına te
vafuk ettiğinden okuldan çıkarılmış olduğu bildirilmektedir

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep bak
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No. adı, soyadı re adresi Sneümen kararı t « ne sebepten verildiği

landa, bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal gö 
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1835 6. IV 1955

1 4 5 7 1 / 1 3 5 7 7  S n lâ l ii d d i n  O z i i t .  
2 1 3 7 1 / H ) 8 G :]  V e n i  M a lı .  H ü s e y i n  

I‘]roıi(li S o . N o .  H). 
K a m i  - îstanl)u l.

( A r z u h a l  h v l â s a s i  

m a s ı  h a k k ı n d a ) .

Maaş haglan-

, 1952 tarihinde 
kendisine aylık

Müstedi : Vâki mâlûliyetine binaen; 3 . III 
vefat etmiş bulunan babası Haşan Özütün’den 
bağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Babasının ve
fatı tarihinde evli olduğu anlaşılan müstediye, 5434 sayılı Ka
nunun 77 nci maddesinin Ç fıkrasına göre; aylık bağlanmasının 
mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve bu mevzudaki ihti
lâfın tetkiki Kaza merciini ilgilendirmekte bulunduğuna göre; 
talep hakkında bu bakımdan encümenimizce yapılacak bir mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1836 6 . IV . 1055

1 4 5 7 2 / 1 3 5 7 8  M o v l û t  Ç a ğ ı r a n .
Iloşadiye !Mah. 
K a n fia l  - S iv as.

(Arzuhal hulâsası : Kangal hükü-. 
met tabip vekili, sıhhat memuru 
Ziıja’dan ı^ikâyet).

Müstedi : Ölen 4 çocuğa ait istenilen defin ruhsatını vermek 
için, cesetlerin ayağına getirilmesini istemek gibi gayriinsani 
bir harekette bulunan Kangal Hükümet Tabip Vekili Ziya hak
kında takibat ifasını istemektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Keyfiyet daha önce kaymakamlıkça tahkik ettirilerek, idare 
heyetine sevk olunan tahkikat evrakı üzerine, adı geçen hakkın
da men’i muhakeme kararı verilip mezkûr kararın mafevk ida
re heyetinde İncelenmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyet mevzuu üzerinde, icabeden ka
nuni muamele yapılmış olduğu anlaşıldığından, vâki talep hak
kında bu bakımdan encümenimizce yapılacak bir muamele bu
lunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1837 6 . IV . 1955
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1 4 5 7 3 / 1 3 5 7 9  İsmail  D o ğ a n  vo ar. 
î r l ı a  k ö y ü n d o . 
K e l k i t .

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Köylerine ait 
arazilerin, yanlış bir hükümle Bu
cak köyü halkına verildiğinden 
şikâyet).

Müstedi : Asırlardır, köyleri halkının tahtı tasarrufunda bu 
lunan arazilerinin, bir adlî hata eseri olarak ittihaz olunan bir 
hükümle Bucak köyü halkına verildiğinden şikâyet ederek, mâ
ruz kaldıkları mağduriyetin 5917 sayılı Kanuna tevfikan lehle
rine verilecek bir me ’ni müdahale karariyle telâfi olunmasını is
temektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Kesinleşmiş olan bir 
mahkeme ilâmı üzerinde idareten yapılacak bir muamele olma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi muvachesinde vâki talep hakkında encünıenimizce ya
pılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1838 6 . IV . 1955

1 4 5 7 6 / 1 3 5 8 0  H a m d i  Çal isal.
M n r a t i ) a ş a  M a lı .  
M u s .

(Arzuhal hulâsası 
bi hakkında).

Yardım t(de-

Müstedi : 2 yıl Devlet dairelerinde müteferrik hizmetlerde 
bulunduktan sonra son defa Muş Memleket Hastanesinde gir
miş Olduğu vazifeden, bütçe durumu dolayısiyle açığa çıkarıl
dığından, hasta bir duınımda 14 nüfus efradı ailesiyle fakru za
rurete duçar olduğunu belirterek kendisine yardımda bulunul
masını istemektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Müstediye, mahallî belediye veya münasip diğer bir kaynaktan 
yardım temini için Muş Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1839 6 . IV . 1955

1 4 5 7 7 / 1 3 5 8 1  H a ş a n  Ö r t ü c ü .
lOf^rofpaşa A t i l l â  M .  

524 S o . N o .  1 1. 
ticmii-.

(Arzuhal hulâsası 
lebi hakkında).

Tazminat ta-

Müstedi : Denizyolları İşletmesinde mavnacı olarak çalış
makta iken geçirdiği bir kaza neticesinde kendisine ödenmesi 
icabeden tazminatın ödenmediğ-inden şikâyet etmektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında ; İşçi Sigortalan 
Hastanesi heyeti sıhhiyesince verilen raporda, mâlûliyetini mu
cip bir durumu görülmiyen müstediye, keyfiyetin bu yolda teb
liğ olunduğu bildirilmektedir
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi iîMcümer] kararı ve ne sebepten verildiği

I4578/i:^r)8L> M u h s in  ö z t ü r k .
M ığısı  k()yi ’m(l(> 
h’ ı-zincaıı.

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

Karar No. Karar tarihi

1840 e . IV . 1955

( A r z u h a l  I n t l â s o s ı  :  Y a p t ı n l a v  

m u h a c i r  ( r l e r i n i n  s e l  i f a t a k l a n  

i ' ı z e r i n d e  r r  ( / a y r i m ü s a i t  y e r l e r d i  

y a p t ı  n  İ d  ı Cf  ı v  d  a  n  ş i k â y e  t ) .

Müstedi : îskân hakkı olarak verilen topraklar gayrikâfi 
ve elverişsiz olduğu gibi, yaptırılan evlerin de sel yatakları üze
rinde ve gayrimüsait yerlerde yaptınimış bulunduğundan şikâ
yet ederek, durumlarının ıslahını veyahut başka bir mahalle 
naklolunmalarını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Ev vaziyetlerinin ıs 
lahı ve bu şahısların müstahsil hale geçmelerini temin edecek 
miktarda toprağa sahip kılınmaları için Erzincan Valiliğine ya 
zıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında, 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1841 6 . IV . 1955

1 4 580/1358 4 F V r h a t  V ı ln i a / .
D D Y .  ( i ö k m l a ğ  is

tasyo n  Makasçısı. 
K ü t a l ı v a  - Balık(\sir.

(Arzuhal hulâsası : Lojman isteği 
hakkı nda).

Müstedi : İkâmetine tahsis olunan vagon gayrı sıhhi ve otu- 
ınılabilecek bir durumda olmadığından kendisine lojman tahsis 
edilmesini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin loj
manı olan Piribey istasyonuna nakledilmiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1842 6 . rv  . 1955

1 4 5 8 1 /1 3 5 8 5  N i y a z i  D ö n m e / .
T r a m v a y  (tıknuızı 
N o .  1 1 .
B e şik ta ş - lstanl)iıl .

(Arzuhal hulâsası : Tazminat dâ
vasının reddolunduğundan şikâ- 
yet).

Müstedi: Geçirdiği bir iş kazası dolayısiyle iş veren Vehbi 
Koç Firması aleyhine açtığı dâvanın, hâkimin ve adlî tabibin
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No. adı, soyadı ve adresi

himayekâr hareketleri sebebi ile reddedildiğinden şikâyet ede
rek; sıhhi durumunun Ankara’da tesbit ettirilmesini istemek
tedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin; dâvası
nı rüyet eden hâkimin, kendisine «şimdilik elime düştün diye
rek» dâvasını reddettiği hakkındaki iddiasının kavli mücerre
dinde kaldığı ve vâki temyiz talebi üzerine dosyasının bu mer
cie gönderilmek üzere bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince İncelenmekte olan bir 
hususla ilgili vâki şikâyet hakkında encümenimizce yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1843 6 . I V .1955

I4596/1.S600 S e y f e t t i n  B iı ı z e t .
B ıı r l ı a n i y e  M a lı .  K â -  
f^ıteıbaiji So. N o .  10. 
B e y le r b e y i  - İs t a n 
bu l.

( A r z ı ü u ı l  h u l â s a m  :  A c t k  m ü d d e 

t i n i n  f i i l î  h i z m e t i n e  H â r e s i  h a k -  

k ı n d a ) .

Müstedi : 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun neşrinden 
önce, kadro sebebi ile açıkta geçen müddeti hizmetinin, bu ka
nunun 15 ve 31 nci maddeleri hilâfına fiilî hizmet müddetine 
ilâve olunmadığından şikâyet ederek durumunun tetkik buyu- 
rulmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 185 sayılı tefsir kara
rına göre; memuriyet sıfatı zeval bulanların; açık mazuliyet 
ve vekâlet emrinde geçen müddetlerinin fiilî hizmetten sayıl
masının mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında, encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1844 6 . IV . 1955

14651/1.3655 A h m e t  ( î ü ld e m ir .
Y a y l a e ı k  köyündcv 
Y o r t a n  - K a n  «a l.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  K a r d e ş i n i n  

k a t i l i n i n  y a k a l a n a m a d ı ğ ı n d a n  s i -  

k â ı j e t ) .

Müstedi : Kardeşi Ali Güldemir’i öldürdüğünden dolayı 
tevkif olunup kaçan Süleyman Yıldırım’ın; jandarma kuman
danının himayekâr hareketi yüzünden el’an yakalanamadığın
dan şikâyet etmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Katilin yakalana
rak adalete tesJiın edilmiş bulunduğn bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1845 6 . IV . 1955
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14659/13G60 I l a ş i m  K a r a  vo ar.
8arıbah(*c k ö y ü ı u h ' 
Böcokdökon M a lı .  (U-. 
(V'vlıa ıı .

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

( A r z u l u t l  h u l â s ( t s ı  :  A r a z i l e r i n i n  

c e b r e n  e l l e r i n d e n  ( l i n ı d ı ğ t n d d n  ş i -  

k â j f e l ) .

Müstediler : Topraksız çiftçilerden bulunmaları itibariyle; 
Ceyhan’da bulunan hara arazisinden isticar ettikleri arazilerin, 
Kaymakam Kâmuran tarafından, jandarma marifeti ile elle
rinden alınıp başkalarına verildiğinden şikâyetle; mumaileyh 

hakkında takibat ifasını ve arazilerinin iadesini istemektedir.
Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Topraksızlıklarına 

binaenı 32 aileye icaren dağıtılmış olan bu arazilerden bir 
kısmının, verilenlerden bâzılarının arazi sahibi oldukları anla
şılarak yapılan hatanın ıslahı maksadı ile ellerinden ahnıp 
muhtaç çiftçiye dağıtıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ı Yerinde görülen vekâlet cevabına göre, 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine ve müstediler kaza merciine dahi müracaatta muh
tariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1846 6 . IV . 1955

14 6 6 6 /1 3 6 6 7  M e h m e t  K a d e n ı o ğ lu  
ve K e m a l  T o t u k .  
Ş e n  O t e l  N o .  29. 
S a m s u n .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  l î e l e d i j / e  E n 

c ü m e n i n i n  b i r  k a r a r ı n ı n  i n f a z  

o l u n m a d ı ğ ı n d a n  ş i h - â y e t ) .

Müstediler : Çarşamba Tapu sicilinin 19 ve 25 nci sayfala
rında kayıtlı gayrimenkulünün bitişiğindeki çıkmaz mahal; 
belediye encümeninin 28 . II . 1952 gün ve 115 sayılı karan ile 
tarik fazlası olarak kendilerine verildiği halde; el’ân * tescili 
cihetine gidilmemiş olduğundan şikâyetle karann infazı esbabı
nın temin buyurulmasını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısıdna : Vâki müracaatları 
üzerine ve kendilerinden alınan 26, 18 lik bir yere karşılık 
ve fazlasının da bedeli mukabilinde verilmesi kararlaştırılan 
sokağın kapatılmasından bilâhara, Yollar 7 nci bölge mü
dürlüğünün yaptığı etüd üzerine sarfınazar olunup, imar plâ
nında yapılan tadilâtın da vekâlete gönderildiği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
encümenimizce bir muamele ifasına mahal görülmediğine ve 
müstedinin şahsi hak noktasından bir iddiada bulunması halin
de; vazifeli kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1847 6 . IV  . 1955
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1 4 G 7 0 / 1 3 6 7 1  Siil(>ynıan T ı k m a / .  
15265/14256 4 Mylûl H a h .  Ilokiiıı 

N o ,  20.
Tii'c.

Encümen karai'i ve ne sebepten verildiği

( A r z n h a l  h u l â s a s ı  :  M â h V i y e t  a y -  

l ı y ı  h d ğ h ı n m a s ı  h a k k ı n d a ) .

Müstedi : Hizmeti askeriyesini ifa sırasında, geçirdiği tren 
kazasında bacağını kaybetmiş olduğundan bahsile kendisine ay 
İlk bağlanmasını veya her ne suretle olursa olsun bir yardımda 
bulunulmasını istemektedir.

T. C. Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünün cevabi yazısın
da : Müstedinin mensubolduğu askerlik şubesinden alınan ma
lûmata göre; kıtasından izinsiz olarak memleketine gitmekte 
iken geçirdiği kaza neticesinde ayağı kesilmiş olduğu anlaşıldı
ğından, 5434 sayılı Kanunun 48 nci maddesi muvacehesinde ken
disine aylık bağlanamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Vekâlet cevabına ve mevcut kanun hü
kümlerine göre talep hakkında yapılacak bir muamele olmadı
ğına, müstedinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1848 6 . IV . 1955

14 6 72 /1 . ‘5673 Iliis('yiıı  ( ) / ,  w  ar.
1266 malıı-e(; N o .  lu 

tel sahihi,  
l ie v h a n l ı .

( A r z M h a l  h u l â s a s ı  :  S i i r i j j e  -  . I r -  
s a n  N a k l i y a t  Ş i r k e t i n i n  m e m l e k e 

t i m i z d e  y a ] ) i u j ı  y o l c u  n a k l i y a t ı n 

d a n  ş i k â y e t ) .

Müstediler ; Yıllardır, Reyhanlı - Aydmlıefe hudut ka
pısı arasında yurda gelip gidenleri taşımakta oldukları halde; 
Suriye Arsan şirketinin karşılıklı vasıtaları ile kendilerine re
kabet etmekte bulunduklarından şikâyet ederek; yabancı bir 
şirketin bu şekilde faaliyette bulunmasına müsaade edilmemesi
ni istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Turist celbi için İs
kenderun - Halep arasında karşılıklı yolcu nakliyatı yapmak 
maksadı ile, Halep Başkonsolosluğu nezdinde yaptıkları bir ak- 
de istinaden yolcu nakleden İskenderun’da bulunan vatandaşla
rımızdan Nejad Genç firması ile Suriye’de bulunan Arsan nak
liyat şirketi vasıtalarının işbu seyriseferlerine Hatay Valiliğin
ce müsaade edilmiş olduğu, karayollarında insan ve eşya nakli
yatı ticaretinin de esasen serbest bulunduğu. Dahiliye Vekâle
tinden mezkûr vilâyete gönderilen talimatta da bu şirketin ak- 
dolunan mukavele ve Belediye Kanununun ilgili hükümlerine 
uygun bir şekilde yolcu naklinde bir kanunsuzluk olmadığı, yal
nız Türk vatandaşlarına tanınan nakliyatın Kabotaj Kanunu ile 
Türk limanlan arasında yapılan nakliyat olduğu bu takyidin 
karayollarına da kıyasen tatbik olunamıyacağınm bildirilmiş 
olduğu belirtilmektedir.

Gereği dü5ünüldü : thtilâfm halli vazifeli kaza merciine
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ait bulunduğundan, talep hakkında bu bakımdan encümenimiz- 
ce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 14 -

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1849 6 . IV . 1955

1 4 B 7 8 / l ‘i(w4 Koınal T o k l u .
P a m u k l u  sanayi M ü -  
('ssososi (lo ku m a  kıs
m ın d a  \ o .  ri3î)7. 
Fia kıi'köv - İs tan b ul.

( A r z f ı h d l  h u l â s a s ı  

m e ş i n e  d a i r ) .

T o p r a k  l u  r i l -

Müstedi : Toprağa olan ihtiyacına binaen, Pamukova Na
hiyesine bağlı Paşalar köyünde, orman nâmı ile mâruf çayırlık
tan, 5 nüfuslu aile efradına yetecek miktarda arazi verilmesini 
istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Geyve kazasında, top
rak dağıtınuna başlanıldığı vakit, toprağa muhtaç hak sahiple
rinden ise usulüne tevfikan komisyona müracaatta bulunması 
lüzumunun müstediye tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına .̂ ?öre, 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tnrihi

1850 6 . TV . 1955

1 Muhi t t i n ( İ ü Um-.
B o / t ( ‘ p(‘ k ö y ü n d e  
( )rdu.

(ArzMİud İni l  (hası  
hİH( dai r) .

T e d u v i  t n l c -

M u s t a f a  A t a ) ) o y .  
A l a m i k  köyünd(>. 
İCai’aköso.

Müstedi : Verem musabı olup, fakrü hali dolayısiyle ken
disini tedavi ettirmekten âciz bulunduğundan, bunun temin 
buyurulmasını istemektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Müracaatı halinde, müstedinin verem hastanesine yatırılması 
hususunun Giresun Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1851 6 . IV . 1955

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  T r a k t ö r  t e 

i n  i n  e d i l  m  e s i  h  a h i ;  ı n  d a  ) .

Müstedi : Çiftçilikle hiçbir suretle alâkası olmıyanlara trak
tör verildiği ve 800 dönüm arazisi olduğu halde, mahalli ban
ka müdürünün kendisine gö,sterdiği müşkülât ve kredi verme
mesi yüzünden bu vasıtayı temin ve tedarik edememiş bulundu 
ğundan şikâyet etmektedir.

iktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Kâfi temi
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l̂ jiıcüıiKMi karan vo ne sebepten verildiği

nat gösteremediği için müstediye istediğ-i kredinin verileme
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1852 6 . IV . 1955

14(İ82/1;U)8:î D o ı n o k n ı t  I ’ nrti  I
-M(‘rk(>zi (‘liy lc .
I )(Miıoki‘a1 vjıhındnş- 
laı-.

( A r z u h a l  h v l â s u s ı  :  l l i r  h a r a h o l  

h i n a s ı n n ı  l u i i d i i r ü n i i n

i k d U K ’ f i t K  I d h s i s  ( t l n n ( h i ( j u  h a k -  

l : ı n ( l ( i  i h b a r ) .

Müstedi : Sivas’ın Bçzirci karakol binasının, bir katının 750 
kuruş icar mukabili Emniyet Müdürü tarafından ikametgâh 
olarak kullanıldığını, keza bekçilerden birinin de mumaileyhin 
zatî işlerini görmekte olduğunu ihbar ederek icabeden tahkika
tın ifasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr Emniyet 
Müdürünün görülen lüzum üzerine başka bir yere nakledilmiş 
bulunduğu ve öteden beri ikametgâh olarak kullanılan bu bi
nanın bu tarzda istimalinden hizmetin müteessir olup olmıya- 
cağı hususunun da ayrıca İncelenmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
encümenimizce tâyini muamsley? mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1853 6 . IV . 1955

1468.3/1.3f)84 M ü m t a z  ITlusoy.
Tünıo-enoral.
O ü n ıı-ü k  M u h a f a / a  
(Jenol K o ı n u l a n ı .  
A n k a r a .

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  H a k k ı n d a  

m n t i c h a z ,  A s k e r i  T e m i f i z  M a h k e 

m e s i n i n  b i r  k a r a r ı n ı n  f e f k i k  h u -  

l l ı ı r u h n a s ı n a  d a i r ) .

Müstedi : Harb Akademisine giriş ve çıkışlariyle, binbaşı
lıktan albaylığa kadar olan hemnaspİı arkadaşları hakkında 
Askerî Temyiz Mahkemesince müttehaz kararlarda; nasp tas
hihinden mütevellit alacakları için bütün rütbe nasıpiları der
piş olunduğu halde, kendisinin aynı mahiyetteki vâki talebi 
üzerine, sadece albaylık nasbındaki farkı maaşının nazarı iti
bara almmış olduğunu beyanla mezkûr hükmün tetkiki ile vâki 
mübayenetin telifini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 3410 sayılı Kanunun
11 ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddeleri muvace
hesinde talebin tetkikinin mümkün bulünmadığı bildirilmek
tedir.
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Gereği düşünüldü : Şartların mevcudiyeti halinde müstedi- 
nin kanun yoluna müracaat hakkı mevcut ve mahfuz bulundu
ğuna ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesinin açık 
ve mutlak ifadesine göre, encümenimizce tetkik kabiliyeti gö- 
rülmiyen vâki talep hakkında, bu bakımdan tâyini muameleye 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1854 6 . IV . 1955

1 1-701/1;5702 V n su f ! Kmuİ k 'Uİ.
D D Y . Kata r hamalı 
Xo. 8SS7.
N a z illi.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  :  ( l o ı ı i r -

ı / o l s u z l u l l f i n n  i h h d r ı

Müstedi : Nazilli Demiryolları Ambarı hamallarından olup
9 aydır 4 lira yevmiye ile müfettişlik hizmetinde gar şefi tara
fından çalıştırılmakta ve gar hademesi Faik îmin’i 4 aydır gar 
şefliğinde kendi şahsi hizmetinde çalıştırılmakta ve istasyon ya
takhanesinin müfettişlik odasında iki kere bir kadını kondük
tör oynatırken suç üstü yakalandığı halde gar şefi tarafından 
kapatıldığı, demiryolları personellerine ait çay şekerinin hamal 
Hüseyin’e satıldığı, karpuz vagonlarından karpuzlar çalındığı
nı ve saireyi ihbarla vatani vazifesini yapmış olduğundan bah- 
sile tahkikat yapılmak üzere bir müfettişin gönderilmesini is
temektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi tarafın
dan vukubulan ihbar ve şikâyet üzerine yapılan gerekli tahki
kat neticesinde : Dermeyan olunan iddiaların tebeyyün etme
diği yalnız mezkûr istasyon yatakhanecisi Yusuf’un İzmir’de 
ikamet eden meşru karısının 4 . III . 1952 akşamı sat 22,30 da 
Nazilli’ye gelmesi üzerine o gece yatakhanede filhakika nizama 

'aykırı olarak yatırıldığı anlaşılmış ve adı geçen hademe ceza
landırılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vaki ihbardan dolayı haiz olduğu yet
kiye binaen lâzımgelen tahkikatı yapmış olan vekâletin yukarı
ya alınan cevabına göre bu bapta encümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1855 6 . IV . 1955

14733/13734 TTü.seyin Av(*ı.
F ı r ı n l ı  k ö y ü n d e . 
B a r t ı n .

( A r z u h a l  J m l â s a s ı  :  K ı l  k e ç i l e r i n  

o r m a n a  z a r a r  v e r d i ğ i n d e n  o r m a n  

c i v a r ı n d a n  l : a l d t n h n a . < t i  h a k k ı n 

d a ) .

Müstedi : Kıl keçilerin ormanlarda fazla tahribat yaptığın
dan ve mezruata zarar verdiklerinden, sahiplerinin ise hem fi
danları kesip keçilere yedinnek ve hem de ormanlarda tarla aç-
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mak suretiyle mühim miktarda zarar ika ettiklerinden bahsile 
tarlaların ormanlara terki ve kıl keçilerin orman civarındaki 
köylerden kaldırılmasını istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin isteği bü
tün ormanlara şâmil bir keyfiyet bulunduğu gerek tarla açma
ları ve gferekse diğer orman tahribatının Orman Kanunu hü
kümleri gereğince önüne geçilmesine çalışılmakta olduğu, Bü
yük Millet Meclisinde bulunan Orman Kanunu lâyihası aksak
lıkları giderir şekilde kanuniyet kesbettiğinde korunmanın da 
temin edileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1856 6 . IV . 1955

1 4 7 4 3 / 1 3 7 4 4  A l i  Y ı l m a z .
Karaköprü köyünde. 
Amasya.

(Arzuhal hulâsası : Tâbiiyet he- 
ijannamcsinin (fönderihnediği hak
kında).

Müstedi : Bulgaristan göçmenlerinden olup 1951 yılında 
6 nüfusla ana yurda geldiğini, hastalık sebebiyle mürettep ye
rinden Amasya’ya nakil ve iskân edildiğini, tâbiiyet beyanna
mesinin gelmediği için henüz nüfusa tescil edilemediğini be
yanla mezkûr beyannamenin bir an evvel gönderilmesi husu
sunda İçel Valiliğine kesin emir verilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi Ali Yılmaz 
ve ailesine ait tâbiiyet beyannamesi İçel Valiliğinin 20. V III. 
1952 tarih ve 81/1418 sayı ile müstedinin oturmakta olduğu 
Amasya Valiliğine gönderilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan artık bu hususta encümenimizce bir mua
mele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1857 6 . IV . 1955

14746/13747 Mehmet Kapucıı.
Könez köyünde. 
Kula - Manisa.

(Arzuhal hulâsası : Her köye 
Türk ('eza Kanununun gönderil
mesi hakkında).

Müstedi : Suç ve cinayetlerin azalması ve sair hâdiselerin 
yapılmaması bakımından her köy muhtarlığına birer aded Türk 
Oeza Kanununun gönderilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan inceleme 
sonunda her köye birer aded Türk Ceza Kanununun verilme
sinin, memlekette suç işlenmesinin azalması bakımından fiilî 
bir fayda temin edeceği mülâhaza edilmemekte olduğu Ma-
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nisa Valiliğinin işarından anlaşılmış bulunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1858 6 . IV . 1955

475 6 /1 . ‘3757 M a z i  um iıîasinı C a n .
İstasyon (‘ ivaı-ırıda 
hadde atölyesi sahi

bi.
K a r a b ü k .

(Arzuhal hulâsası : Demir Fabri
kası aielyesinin üç aylık tahsisatı
nın tetkiki hakkında).

Müstedi : Karabük istasyonu civarında kurduğu Karabük 
Demir Çelik Fabrikası atelyesinin üç aylık tahsis ihtiyacı ola
rak verilen 150 ton muhtelif demirler hakkındaki müracaatına, 
faaliyet halinde olmadığı zanniyle siparişlerinin verilmemesin
den bahsile fabrikanın faaliyet ve imalât vaziyetlerinin tetki
kiyle sekteye ve zarara uğratılmamasını ve emsali misillû teş
vik ve himaye edilerek hakkının verilmesini istemektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Kara
bük’te kurduğu atelyenin istihsal miktarı hakkında demir ve 
çelik fabrikaları müessesesince tetkik edilerek senede 225 ton 
demir işleyebileceği tesbit olunmuş ve ekim ajanda başlayacak 
olan dördüncü tevzi devresinden itibaren bu fabrika ihtiyacı
nın tevzi listesine her devrede 50 ton olarak alınması Sümer- 
bank Genel Müdürlüğüne ve müstediye tebliğ edilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1859 6 . IV . 1955

1 4 7 0 2 / 1 3 7 6 8  Ihı-aiıiın B a t m a n  ve 
ai‘.
K u r t u l u ş  M a lı .  
K ı r ı k h a n .

(Arzuhal hulâsası : Özsovuk su 
çiftliğinin verilmesi hakkında).

Müstediler : Çiftçi ve bahçeci olup topraksız olduklarından 
mütaaddit müracaatlarına rağmen toprak verilmediğinden bah
sile sebze yetiştirmek üzere Özsovuk su mevkiindeki ziraat ba
kım çiftliği olarak ayrılmış bulunan 500 dönümlük arazinin ken
dilerine verilmesini istemektedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : İsmi geçen çiftlik mü- 
essesesinde bir taraftan boğa yetiştirilmekte diğer taraftan da 
seferde büyük bir bakteriyoloji enstitüsünün istihsal merkezi 
için emin bir mahal teşkil etmekte olduğundan topraksız köy
lüye Amik ovasından elde edilecek ara>zi46  ̂ toprak verilmesi
nin muvafık olacağı bildirilmektedir.
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Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1860 6 . I V . 1955

34763/13764 A h m e t F e h m i S ü n e r  

H a m d ib e y  M ah . ca

m i a r a l ığ ı  N o. 4, 

A y v a lık .

(Arzuhal hulâsası 
hakkında).

İskân edilmesi

Müstedi : Girit’ten yurda iltica ettiğini, iskân edilmesi için 
müracaatta bulunduğu halde bugüne kadar iskân edilmediğini, 
perişan bir durumda olduğunu beyanla emsali misiUû iskân edil
mesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedinin 1932 3a- 
İmda gezi pasaportu ile yurda geldiği 885 sayılı Kanunun mu
vakkat maddesinde yazılı süre içinde iskân talebinde bulunma
dığı gibi tâbiiyete 1312 sayıh Vatandaşlık Kanununa tevfikan 
alındığı ve bu sebeple de muhacir ve mültecilikle bir alâkası bu
lunmadığı ve halen tesviyeci ustası olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1861 6 . I V . 1955

14764/13765 R e m jîi Ü n a l.

S i f t a r  k ö y ün d e . 

Y u m r a  - T rabzon .

(Arzuhal hulâsası : Köy yolları
nın yapılması hakkında).

Müstedi ; Otuzu mütecaviz köyün uzun senelerden beri ıs
tırabı olan ve bir türlü hallolmıyan Yomra - Kadil yolunun bir 
an evvel yapılması ve köy sakinlerinin huzur ve rahatına ka
vuşması için mütaaddit defalar müracaat etmiş ise de bir ce
vap alınması mümkün olmamış olduğundan bahsile mezkûr 
yolun yapılması hakkında tahsisatının gönderilmesini ve neti
cenin köy halkına bildirilmesM istemektedir.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Trabzon vilâyeti ve 
vilâyet köy yollarının yapımı için yardım ödeneğinden yapılan 
ilâveden nakden (118 000) lira aynimış ve vilâyete gönderil
miş ve vilâyet de bu paradan (35 000) lira}  ̂Yomra - Kadil yo
lunun yapılmasına tahsis ederek yapmaya başlanmış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği d îşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1802 6 . I V . 1965
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1 4 7 7 7 / 1 3 7 7 8  A l i  Ç i n a r .
C e z a  e vinde.
S in o b .
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No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Tahkikatın 
derinleştirilmesi hakkında).

Miistedi : Sirkat suçu isnadiyle tevkif edildiğini ve bigü
nah olduğu halde beş sene 6 aya mahkûm edilmiş olması mağ
duriyet ve perişaniyetini mucip ve gayrikanuni bulunm_i’ ş ol
duğundan bahsile tahkikatın derinleştirilmesi hakkında lâ- 
zımgelen makama emir verilmersini ve mağduriyetine nihayet 
verilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi ve arkadaş
larının, tuhafiyeci Ahmet Yaylaların muhkem surette yapıl
mış manifatura dükl^nının kapı kilidini lurarak 4394 lira 85 
kuruş değerindeki eşyasını çalmaktan maznun sıfatiyle Zon
guldak Asliye Ceza Mahkemesince yapılan duruşma sonunda 
suçları sabit görülerek beşer sene altışar ay hapislerine ve o 
kadar müddetle emniyeti umumiye nezareti altında bulundu
rulmalarına karar verildiği, ve hükmün Temyiz Mahkemesin
ce tasdik edilmiş olduğu ve yapılan muamelelerde usul ve ka
nuna uymıyan bir cihetin bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağ
lanmış ve Temyiz Mahkemesince de tasdik edilmiş olan bir hu
susla ilgili istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1863 6 . IV . 1955

1 4 7 8 6 / 1 3 7 8 7  Ş e v k i  H a n  ve a r.
H o r s u  k ö y ü  i h t i y a r  
heyeti.
B a y b u r t .

(Arzuhal hulâsası : Köy sınırlan 
halikındaki itirazlarının netice
lenmediğinden şikâyet).

Müstediler : Köy sınırları içinde bulunan otlakiyelerine Sa- 
raycık köyleri tarafından müdahale edildiği, yaptıkları müra
caat üzerine mahalline giden ehlivukufların taraf tutmaları 
ve hilâfı hakikat beyanları üzerine kaza idare heyetince köy 
sınırlarının çizildiği ve kadimen zilyedliklerinde bulunan yay
lanın Saraycık köyü hududu içinde kaldığı müddet zarfında 
vilâyet idare kuruluna itiraz ettikleri halde halen müracaatla
rının bir neticeye bağlanmamasından bahis ve şikâyetle âdil 
bir memur gönderilerek haklarının korunmasını ve tanzim edi
len kararın bozulmasını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Horsu ve Saraycık 
köyleri arasında çıkan sınır ihtilâfının halli için kaza idare ku
rulunca mahalline gönderilen heyet marifetiyle yapılan keşif 
ve tetkikat neticesinde ihtilâfın idare kurulunca karara bağlan
mış olduğu ve bu kararların kazai mahiyette ve katî olduğun
dan vilâyet idare kurulunca ikinci derecede tetkika tâbi olma
dığının ve Devlet Şûrasına dâva açabileceklerinin ilgililere teb
liğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

14 8 49 /138 50 N u r i y e  E l i b o l .
A r m u t l u  M a lı .  
A n t a k y a  - H a t a y .

3 5 1 6 4 / 1 4 1 6 3  A b d u l l a h  A r u s a l .  
2 7 8 4 / 2 7 7 7  1609 S o . N o .  48.

Bayraklı - İzmir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
gör© bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1864 6 . IV. 1955

(Arzuhal hulâsası : Cezasının kal
dırılması hakkında).

Müstedi : Aile tabipleri Dr. Şekip Cereb’in; muayenehane
sinde kızı Fedva’ya çirkin bir şekilde sarkıntılıkta bullunduğun- 
dan aralarında cereyan eden muhaverede; mumaileyh ilâveten 
kendilerine hakarette bulunduğu halde; suçunu kapatmak 
maksadiyle haklarmda şikâyetçi bulunması üzerine, mahkeme
ce mağdur durumdan mahkûm mevkiine konularak ikişer gün 
hapis cezası ile cezalandırılıp bu cezalarının tecil edilmiş budun- 
duğundan bahis ve şikâyet ederek; aile şereflerine sürülen bû  
lekenin kaldınimasmı istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen doktorun; 
müstedi ve kızmm kendisini tehdit ve hakaret ettiklerinden 
bahsile vâki şikâyeti üzerine; haklarında cereyan eden muha
keme neticesinde verilip Temyizen de tasdik ediHmiş bulunan 
mezkûr hükme ait muamelelerde usul ve kanuna uymıyan bir 
cihet olmadığı ve yapılan tashih talebinin dahi reddedilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma ve temsilcinin vâki 
izahatma ve tehassül eden kanaata göre; kabule şayan görülmi- 
yen talep hakkmda encümenimizce tâyini muamedeye mahal bu
lunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1865 6 . I V . 1955

(Arzuhal hulâsası : Haksız taki
bin durdurulması ve kesilen pa
ranın iadesine dair).

Müstedi : Vâki olan sirkattan dolayı İstanbul Askerî Diva 
m Harbince 17 Nisan 1337 yılında 3 361 liranın maiyetinde bu
lunduğu Eczacı Yüzbaşı Kemal ile kendisinden ve diğer şahıs
lardan tahsil edilmesine gıyaben karar verilmiş ve aradan 18 se
ne geçtikten sonra İstanbul Hâzinesi takibata tevessül etmiş ve 
bir merci karan tebliğ etmesi üzerine Temyize müracaat ettiği 
ni ve Temyiz Mahkemesi İcra, İflâs Dairesince dilekçesinin 
reddolunduğunu ve malî kanunlar hükmüne göre tahakkuk ve 
tahsil müruruzamanı olduğu halde bu vecibeye riayet edilmiye- 
rek mezkûr paranın mesnetsiz olarak tahsiline gidilmiş ve tcra 
Dairesi vazifesizlik karan vermeden merci değiştirilerek hak-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

kında gayrikanuni Tahsili Emval Kanununa tevfikan muamele 
yapılmış ve tatbik olunan haciz muamelesi üzerine Devlet Şûra
sına vâki müracaatının da reddedilmiş olduuğndan bahis ve şi
kâyetle keyfiyetin tetkikini, haksız takibin durdurulmasını ve 
kesilen paranın tarafına iadesi hususunun temin buyurulınasını 
istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müşteki, netice itiba
riyle İzmir Defterdarlığınca Tahsili Emval Kanununa tevfikan 
yapılan takibata itiraz ve şikâyette bulunmasına göre vekâlet 
çe bir işlem yapılmasına imkân görülmemekte olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Müsteâinin beyanına göre kaza mercile 
rince incelenip karara bağlandığı anlaşılan bir hususla ilgili 
istek hakkında encümenimizce tâ3âni muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi. Karar No. Karar tarihi

1866 6 . IV . 1955

1 6 1 8 2 / 1 5 1 1 2  M u h a r r e m  Y u r d a -  
1 6 1 8 3 / 1 5 1 1 3  k u l .
1 6 9 3 9 / 1 5 7 8 4  B o y a l ı  k ö y ü n d e .  
1 8 4 2 8 / 1 7 1 5 2  S a r ı k a m ı ş .

(Arzuhal hulâsası : A f talebi hak
kında).

Müstedi : Aralarında çıkan bir tarla nizai dolayısiyle küçük 
kardeşini yaralamış olduğundan 9 ay 10 gün hapse mahkûm 
edilmiş olduğunu beyanla; mezkûr kavgamn nihayet bir aile ni- 
zaı mahiyetinde ve kendisinin ihtiyar ve çok âciz bir durumda 
olduğu ve mağdur olan kardeşinin kendisi ile birlikte Yüksek 
Meclise müracaat edip haksızlığını belirterek kendisi namına af 
talebinde bulunmuş olduğu da göz önüne alınarak cezasının af
fını istemektedir.

Müstedinin kardeşi tarafından verilen bir istidada da filha
kika, ağabeyisine haksız olarak karşı geldiğinden dolayı kendi
sine sopa ile vurduğunu ve kendisinin can acısı ile yaptığı şikâ
yet üzerine hüküm giydiği cezadan şahsan müteessir olduğunu, 
fakrı hali ve efradı ailesinin perişanlığından da elem duyduğu
nu ifade ederek; ağabeyisinin mezkûr cezasının affı talep olun
muştur.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Kardeşini yaralamak
tan yapılan muhakemesi neticesinde, hareketine uyan Türk Ce
za Kanununun 456/2,' 457 ve 59 ncu maddeleri gereğince 9 ay
10 gün hapse mahkûm edilen müstedi Muharrem Yurdakul’a ait 
hükmün Temyiz Mahkemesince de tasdik olunması üzerine 
8 . x .  1952 tarihinde infazına başlandığı ve yapılan muameleler
de usul ve kanuna U3nnıyan bir cihet olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve temsilcinin vâki iza
hatına göre; kabule şayan görülmiyen talep hakkında encüme
nimizce tâ3âni muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar Vo. Karar tarihi

1867 6 . IV . 1955
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

15273/15007 Kasit Kemali 
1943 (yO'/.ii ovirulo.

Bursa.

(Arzuhal hulâsası : JIususi af ta- 
leln hakkında).

Müstedi : 8 aylık bakiye hapis cezasının affını istemektedir.
Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Komünistlik 

propagandası yapmak suretiyle eratı isyana teşvik etmekten, 
mülga 6 ncı Kor Askerî Mahkemesince Askerî Ceza Kanunu
nun 94 ncü maddesine tevfikan 5 sene müddetle ağır hapis ve 
ayni müddetle âmme hizmetlerinden memnuiyet cezasına mah
kûm edilip cezasını çekmiş olan müstedinin askerlik hizmeti 
sırasında ika ettiği bu fiil ve muhakeme safahatı açıklandıktan 
sonra; bu karar aleyhine vâki temyiz ve hükmün yazıh emirle 
bozdurulması hakkındaki talebinin de reddedilmiş olduğu bil 
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve dinlenen temsilci
lerin vâki izahatlarına göre; kabule şayan bulunmıyan talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1868 6 . V I . 1955

16192/15122 Halil İbrahim Soya
da!.
istasyon ambarında 
bek̂ 'i.
Balıkesir.

(Arzuhal hulâsası : Cezasının affı 
hakkında).

Müstedi : Karısının teşviki ile yapılan bir iftira yüzünden, 
Bahkesir Asliye Ceza Mahkemesince mahkûm edilmiş bulun
duğu 6 ayhk hapis cezasının, kalabahk bir aile reisi ve 16 yıl
dır Devlet Demiryollarmda çalışan az maaşh bir kimse olma
sına merhameten ve karısının dahi yaptığı bu iftiradan müte
essir olduğunu belirterek affedilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin; geceleyin 
rızası hilâfına Mehmet Akgül’ün evine girerek, rezalet çıkara
cak ve tecavüz edecek derecede sarhoş olmak ve silâh çekmek 
suçlarından dolayı yapılan duruşması sonunda; Türk Ceza 
Kanununun 193/2, 466, 427, 69 ve 73 ncü maddeleri hükmüne 
tevfikan 6 ay 4 gün hapse mahkûm edildiği ve hükmün Tem- 
yizen de tasdik olunup katileştiği, iadei muhakeme talebinin 
ve buna vâki itirazının dahi reddedilmiş olduğu ve yapılan 
muamelelerde usul ve kanuna uymıyan bir cihet bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve temsilcinin vâki 
izahatına göre; kabule şayan görülmeyen talep hakkında encü
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1869 6 . V I . 1955
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16291/15220 Rece]) Kurt ve ar.
Soğucak köyünde. 
Yalova.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril
mesi hakkında).

Müstediler : Yalova’daki toprak tevziatından istifade ede
mediklerini beyanla, Millet Çiftliğinden artan dört beş yüz 
dönüm araziden bir kısmının kendilerine verilmesini istemek
tedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Yalova’daki Millet 
Çiftliği arazisinin. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hüküm
lerine tevfikan rüchan hakkına sahip muhtaç çiftçilere tama
men tevzi edildiği ve bu yoldaki muamelede kanuna mugayeret 
görülemediği ve kanunun bütün yurtta tatbikinden sonra ge
niş bölgelerde elde edilecek topraklardan her mıntakada top- 
raklandırılaiîiamış olanların arzu ettikleri takdirde bu bölge
lere naklolunarak topraklandırılmalarının imkân dâhiline so
kulmuş olacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçile
rin başka bölgede topraklandırılmalarını istedikleri takdirde 
bundan dolayı usulüne tevfikan merciine müracaatta muhta
riyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1870 6 . I V . 1955

16538/1.5434 Ziya Zor ve oğlu 
16537/1.5433 Asker Zor.

Şavuk köyünde. 
Aşkale.

(Arzuhal hulâasası : Verilen 12 
senelik hapis cezasının affı hak
kında).

Müstediler ; Ziyaoğlu Asker Zor hakkında, Tercan’ın Ka- 
gışna köyünden Kemal Ercan’ı öldürmek maksadiyle yarala
dığı yolunda yapılan bir iftira ve isnat yüzünden verilen 12 
senelik hapis cezasının, kendisinin iyi müdafaa edilmemesin
den ve müdafaa şahitlerinin dinlenmemesinden ve istidada 
yazılı sair usuli noksanlıklardan ileri geldiğini beyanla; af ta
lebinde bulunmaktadır.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Asker Zor hakkında, 
adam öldürmeye teşebbüs suçundan dolayı Erzincan Ağır Ceza 
Mahkemesinde yapılan duruşma sonunda Türk Ceza Kanu
nunun 448 ve 62 nci maddeleri gereğince 12 sene ağır hapse 
mahkûmiyetine dair verilen 31. V n  . 1952 tarihli hükmün Tem- 
yizen de tasdik olunmak suretiyle katileştiği ve iadei muhake
me talebinin de reddedilmiş bulunduğu ve yapılan muamele
lerde usul ve kanuna uymıyan bir cihet olmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve temsilcinin vâki
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

izahatına göre; kabule şayan bulunmıyan talep hakkında tâyi
ni muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1871 6 . I V . 1955

17035/15871 Kemal Oray.
Eski gümrük
murlarından.
Ünye,

(Arzuhal hulâsası : Tekaütlük 
me- muamelesinin iptali ile 4 yıl daha

vazife gördürülmesi hakkında).

Müstedi : Gümrük Muhafaza Teşkilâtında, 21 küsur sene
dir hüsnü hizmeti mesbuk bulunduğu halde yaş haddinden 
dolayı emekliye sevk olunmakla mağdur edilmiş olduğundan 
bahsile; sair emsalleri misillû temdiden, 4 yıl daha çalıştırıl
masını istemektedir. ^

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin ve Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünün cevabi yazısında: 

5434 sayüı Kanunun 40 ncı maddesine göre; yaş haddinden 
dola3n tekaüde sevk edilmiş bulunan mumaileyh hakkında tat
bik olunan muamelede bir gayrikanunilik olmadığı, kanuni 
yaş haddini mütaakıp bir yıl daha hizmeti temdidedilmiş 
ise de, fakat mesaisinden istifade edilemiyeceği anlaşıldığından 
tekrar uzatma cihetine gidilememiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vallp işarlara ve mevcut kanun hüküm
lerine göre; talep hakkında encümenimizce yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1872 6 . IV . 1955

17089/15920 İbrahim Ethem Uhı- 
pınar.
Dibek Mah. No. 16. 
Kütahya.

(Arzuhal hulâsası : Emekli aylığı 
bağlanması hakkında).

Müstedi : Emekliye sevkı sırasında; Çekirge Mücadele 
zabitliğinde, Mücadelei Milliyede mesbuk hizmetleri ve bu me- 
yanda mücadele zammı nazara alınmadığı için müddeti hizmeti 
noksan hesaplanmak suretiyle kendisine tekaüt aylığı bağlan
madığından şikâyet etmektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında ; Müstedinin Çekirge 
Zâbitliği hizmeti 600 kuruş ücretli, bir hizmet bulunması 
itibariyle tekaütlük müddeti hizmetine ilâve edilememiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkın
da encümenimizce tâ3âni muameleye mahal görülmediğine, 
müstedinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine ka
rar verildi.

Karar No, Karar tarihi

1873 6 . IV . 1955
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17162/15986 Osman Alpay.
Orman Araştırma 
İstasyonu Yüksek
O rinan M ü lıcııd isi. 
Bolu.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : 17 ay 9 gün
lük ihtiyat askerlik hizmetinin 
terfi müddetine ilâvesi hakkında).

Müstedi : Namzet memur iken celbolunduğu ihtiyat asker
likte geçen 17 ay 9 günlük müddetinin terfi süresine eklenerek 
mağduriyetine mahal bırakılmamasını istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : 4379 sayılı Kanunda, 
ancak fiilî askerlik hizmeti derpiş olunmuş bulunduğundan mu
maileyhin mezkûr müddeti hizmetinin terfi müddetine ilâvesi
nin mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilg:ili 
bulunan talep hakkında, encümenimizce bu sıfatla yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1874 6 . IV . 1955

17287/16088 Mustafa Saraçoğlu.
PTT. Sanatoryumu 
başhademosi.
Bostancı - lstanl)ul.

(Arzuhal hulâsası : Tekaüt aylıyı 
bağlanması h akktnda).

Müstedi : Gümrük Muhafaza Teşkilâtında çalışmakta iken 
yaş haddinden dolayı emekliye sevk edilmiş olup, sandalcılıkta 
geçen 3 yıllık hizmeti ile. Sıtmalı bölgfesindeki hizmetine ait 
zam nazan itibara alınmadığı için emekli aylığından mahrum 
bırakılmış olduğundan şikâyet etmektedir.

Gümrük ve inhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Müs- 
tedinin; sandalcılıkta g’eçen mezkûr hizmetinden dolayı kanuni 
müddeti içerisinde borçlanma talebinde bulunmadığı için bu 
hizmetinin fiilî hizmet müddetine ilâvesi mümkün görülemedi
ği, Sıtmalı bölge zammının da ancak maaş bağlanırken nazara 
alınabilecek bir müddet olduğu bildirilmekte ve bu mevzularda 
açmış olduğu idari dâvanın da; Devlet Şûrası 5 nci Dairesinin 
30 . VI . 1950 tarihli ve 50/1879 sayılı Karan ile reddedilmiş 
bulunduğu belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan talep hakkında. Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 
ncü maddesi muvacehesinde; tâyini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1875 6 . IV . 1955

17006/15846 Merdi Akkılıç.
İstiklâl Cad. 148 So. 
No. 200.
Adana.

(Arzuhal hulâsası : Ibrahim tmer 
ve karısı Fahriye’ye yapılan tah
sis hakkında).

Müstedi : İbrahim îmer ile kansı Fahriye’ye verilen gayri-, 
menkullerin tahsis işleminde yolsuzluk bulunduğunu beyanla, 
gereğinin yapılmasını istemektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

Devlet Vekâletinin son cevabi yazısında : Adlan geçen İb
rahim Imer ve Fahriye taraflanndan Toprak ve îskân İşleri 
Umum Müdürlüğü aleyhine açılmış olan idari dâvanın Devlet 
Şûrasınca İncelenmekte olduğu cihetle verilecek karara intizar 
lâzımgeldiği ve bu itibarla idareten her hangi bir muamele ya
pılmasına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Kaza merciine intikal etmiş olan bir hu
susla ilgili ihbar hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1876 6 . IV . 1955

1^719/17432 KA.̂ İl- Tanır.
As. On birinci ITıı- 
knk ]\Ialıkenıesi Baş
kâtibi.
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : 5 i3 i  sayıU 
Kanunun muvakhat 14 ncü mad
desi lî fıkrası hükmünün kendisi
ne de teşmili hakkında).

Müstedi : Fiilî askerlik hizmetini Birinci Dünya Harbinde 
evvelâ er olarak, sonra da sınıf çavuşu rütbesiyle jandarmada 
ifa ettiğini ve bahsi geçen sınıf çavuşluğunun, şimdiki jandar
ma gedikli erbaşlığı demek olduğunu ve 5434 sayılı Kanunun 
muvakkat 14 ncü maddesinin B fıkrasında ise bu erbaşlıkta ge
çen müddetlerin fiilî hizmete eklenmesi kabul edilmiş bulundu
ğunu ve kendisinin de bu maddenin şümulünde dâhil olması lâ- 
zımgeleceğini beyanla, mezkûr fıkra hükmüne tâbi tutulması 
icabedeceği hususunun ya tefsir veyahut tesis yoluyla karar al
tına alınmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin sınıf kü
çük zâbitlerinden bulunduğu, 5434 sa5nlı Kanunun muvakkat 
14 ncü maddesinin B fıkrasında belirtilen ve unvanları 1107 sa
yılı Kanunla gedikli küçük zâbitlikle değiştirilmiş olanların ise 
ordunun açtığı küçük zâbit mektebinden bu unvanla neşet eden
ler olduğu ve jandarma gedikli küçük zâbitliğinin 1861 sayılı 
Kanunla 1931 jalında ihdas edildiği ve nitekim bu kanunun mu
vakkat 1 nci maddesinde, mezkûr tarihten evvel jandarmada 
bulunan küçük zâbitlerin sınıf küçük zâbiti olduklarmın açık
landığı ve bu itibarla dilekçinin jandarmada geçen hizmetinin 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi şümulüne girmiyeceği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi, 5434 sayıh Kanunun muvak
kat 14 ncü maddesinin B fıkrası hükmünden tefsir veya tadil 
yoliyle istifade ettirilmesini talebetm'ekte ise de gerek tefsir 
gerekse tadil istemek encümenimizin yetkisi dışında bulunma
sına ve vekâletin yukardaki cevabma göre bu hususta mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1877 6 . IV . 1955



19858/18510 Mustafa Çetinkaya- 
1ar.
Atikali Devrişali 
Mah. Dilmaç So. 
No. 36.
Edirnekapı - İstan
bul.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

-  â ö  -

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(x\rzuhal hulâsası : Mâlıdiyet ma
aşı bağlanması haklnnda).

Dilekçi : 1920 yılında Kuleli İdadisinin ana sınıfında talebe 
iken bu mektebin bir kısmının İşgal Ordusu Kumandanı tara
fından Ermeni çocuklarına tahsis edilmesinden dolayı yaşça 
büyük olan Türk talebenin İstiklâl Savaşına iştirak etmek üze
re cepheye gönderildiğini, kendisi gibi küçük olanlara da sahile 
yanaşan mavna ve motorlardan cephane sandıklarını tahliye et
mek vazifesinin verildiğini ve bu vazifeyi ifa ederken sol kula
ğım tamamen, sol gözünü de kısmen kaybederek mâlûl kaldığı
nı ve her ne kadar Millî Müdafaa Vekâleti tedavisi için gayret 
ve ihtimam göstermiş ise de bundan da müspet bir netice alına
madığını beyanla, kendisine mâlûl aylığı bağlanmasını iste
mektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
1920 jnlında talebesinden bulunduğu okul, o tarihte mer’i ka
nunlarımızın târif ettiği mektepler derecesinde olmadığı için, 
mumaileyhe mâlûliyet maaşı bağlanmasına imkân görülemediği 
ve esasen bu konuda açtığı dâvanın Devlet Şûrası 5 nci Daire
since 10 . V I . 1949 tarih ve 1774/4227 numaralı ilâmla esastan 
reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin mâlûliyet maaşına taallûk 
eden dâvasının Devlet Şûrasınca reddedilmiş olduğu Vekâlet 
cevabından anlaşılmasına ve k^za merciince incelenerek karara 
bağlanan bu hususun encümenimizce tekrar tetkikine kanunen 
mesağ görülememesine binaen, vâki talep hakkında bu sebepten 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

1878 6 . IV . 1955

20132/18773 Sabri Güven. 
835/833 Çamlıca Cad. No.55.

Beylerbeyi - İstan
bul.

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayıh 
Kanunun tefsiri hakkında).

Dilekçi : 1925 senesinde (261) kuruş maaşla subaylıktan 
emekliye ayrılarak öğretmenliğe intisabettiğini, yirmi dokuz 
yıldan beri de bu vazifeyi devamlı surette ifa eylemekte bulun
masına rağmen yirmi beş lira asli maaştan fazlasına nail olama
dığını ve İstanbul Belediyesine bağlı ve liseye muadeleti musad- 
dak Konservatuvarın yatı kısmı matematik öğretmeni olduğu 
için ahiren yürürlüğe giren 6273 sayılı Kanundan da faydala- 
namadığını beyanla, mezkûr kanunun; liseye muadeleti musad- 
dak İstanbul Konservatuvarı yatı kısmı gibi belediyelere bağlı 
okul öğretmenlerine de teşmilini ve 900 numaralı Kanun gere
ğince ilk derece maaşiyle on seneden fazla çalıştırılmış ve hâ
len de çalışmakta bulunmuş olan öğretmenlerin maaşlarının, 
birinci maddenin C fıkrası nazara alınmaksızın yalnız A ve B



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

— 29

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

fıkralarına göre ayarlanmasını sağlıyacak bir tefsirde bulunul
masını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Mülga 900 sayılı Ka
nuna tevfikan çalıştırılmış olanlar emekli aylıklarını da almış 
bulundukları cihetle bunlar için esasen terfi bahis mevzuu ola- 
mıyacagı ve hâlen Maarif teşkilâtı dışında bulunan müstedinin 
İntibak Kanunundan da faydalandırılmasına imkân görüleme
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Her hangi bir kanunun tefsirini iste
mek encümenimizin yetkisi dışında bulunduğundan, bu baptaki 
talep hakkında zikredilen sebepten muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1879 6 . IV . 1955

20206/18843 Hüsnü Sircl.
l)z. IstilıkAıu İnşaat 
Urup Kumandanlığı 
Teknik Şube Ofisi 
Şefi sivil memuru, 
('lölc'ük.

(Arzuhal hulâsası, : Bâzı hizmet
lerinin borçlanma muamelesine 
tâbi tutulması hakkında).

Müstedi : Deniz Fabrikaları Müdürlüğü Teşkilâtında yev
miye ile geçen hizmetlerinin 5434 sayılı Kanun hükümlerine 
göre borçlanma muamelesine tâbi tutulması hususunda bir karar 
ittihazını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin borçlan
maya tâbi tutulmasını istediği hizmetlerin aylık ücretli kadro
larda geçmiş olmayıp yevmiyeli hizmetlerden olduğu cihetle 
5434 sayılı Kanun hükümlerine göre borçlandırılmasına imkân 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasında mevcut Askerî Temjriz 
Mahkemesi ilâmı, borçlanma hususunda hiçbir hükmü ihtiva et
memekte olmasına ve dilekçinin bahis mevzuu hizmetlerinin 
5434 sayılı Kanun hükümleri gereğince borçlanmaya tâbi olup 
olmadığı cihetinin tetldkı kaza merciine ait bulunmasına binaen 
vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1880 6 . IV . 1955
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20400/19016 Mahir Midilli.
l̂ ]mekli Yzb. 
Yenişehir Fevzi Çak
mak So. No. 11. 
Ankara.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik 
muamelesinin refi ile orduda tek
rar tavzifine karar verilmesi hak
kında).

Müstedi : 4 ncü Tümen 42 nci Alay 7 nci Bölük Komutanı 
iken, 1942 senesinde İzmir’de tebdilhavalı olarak bulunduğu bir 
sırada Türk soyundan ve tâbiiyetinden Marmaris’li tanınmış 
bir aile kızı olan İfakat Coşkun ismindeki bir kızla nişanlan
ması üzerine; akrabalarından olan bir polis memurunun; kızı
nı almadığı için uydurma ve kıymetlendirmiyen raporuna müteni- 
den; Dahiliye Vekâletinden 2 nci Kor. Kumandanlığına, bu kızın 
şüpheli olduğu hakkında yazılan bir yazı münasebetiyle ken
disine tevcih olunan bâzı suallere karşılık; mezkûr isnadatın 
asılsız olduğu yolunda verdiği cevap dolayısiyle 3360 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin D fıkrasına tevfikan; ahlâksızlık isnadı 
ile genç ve faal yaşta sebepsiz olarak tekaüde sevk edilmiş bu
lunduğunu belirterek; ilişik olarak takdim ettiği Rodos İslâm 
Cemaati vesikasından anlaşılacağı üzere; bu kız her türlü şai
beden âri nezih bir Türk kızı olduğu halde durumu ve uğradığı 
haksıdığı maalesef alâkalılara anlatamadığını, bu vesikayı an
cak İkinci Cihan Harbini mütaakıp elde edebildiğinden, 3 yıl 
sonra açtığı idari dâva da zaman aşımı noktasından reddedilmiş 
bulunduğunu beyanla; emeklilik muamelesinin ref’i ile orduda 
tekrar tavzifine karar verilmesini istemektedir.

İstidaya merbut vesaik; müstedi hakkında tatbik olunan 
muamelenin kendi beyanı veçhile cereyan etmiş bulunduğunu ve 
adı geçen kızın bir müddet ailesi ile Rodos’ta ikamet ettiklerini 
ve aslen Marmaris’li olduğunu müeyyit bulunmaktadır.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin; 
42 nci Piyade Alayı 7 nci Bölük Kumandanı iken yetkili ve 
müteselsil sicil âmirlerince mevzuat hükümlerine uygun olarak 
düzenlenen ve muhtar âmirce de teyidedilen menfi hükümlü
1942 sicili üzerine; 3360 sayılı Kanunun birinci maddesinin D 
fıkrasına tevfikan emekliye sevkı 6 Mart 1943 tarihinde yüksek 
tasdika iktiran etmiş bulunduğu.

Mezkûr sicilin şekil, salâhiyet ve esas bakımlarından mevzu
at hükümlerine uygun bulunması itibariyle yapılan emeklilik 
muamelesinin ref’ine ve 1076 sayiila Kanunun 16 ncı maddesi 
hükmüne göre de tekrar tavzifine kanuni imkân olmadığı bil
dirilmektedir.

w

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup. Askerî 
Temyiz Mahkemesinden dahi geçmiş olduğu anllaşılan talep hak
kında, bu bakımdan encümenimizce yapılacak bir muamele bu
lunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1881 6 . IV . 1955
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Arzuhal
No.

Arzuhal salıibinirı
adı, soyadı ve adresi

21313/19805 M ustafa Ayan. 
1889/1885 Ceza oviıulo. 

Bursa.

(Arzuhal hulâsası : Cezasınm kal
dırılması hakkında).

Müstedi : Köylerinde vukubulan bir kavgada; Çelil adında
ki bir şahsı öldürdüğü isnadı ile haksız yere mahkûm edilmiş 
bulunduğu 12 sene 6 ay hapis cezasının; maktulü öldüren ken
disi olmayıp, Ahmet, Hüseyin ve oğullan olduğundan dosyası
nın tetkik buyurularak affedilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Hâdise ve muhakeme 
safahati açıklandıktan sonra; müştekinin suçu sâbit görülerek 
hareketine uyan Türk Ceza Kanununun 448, 56 ve 59 ncu mad
delerine tevfikan; 12 sene 6 ay hapsine 31 ve 33 ncü maddeleri 
gereğince müebbeden âmme hizmetlerinden memnuiyetine ve 
ceza müddeti içinde mahcuriyeti kanuniye halinde bulunmasına 
karar verildiği ve bu hükmün Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza 
Dairesinin 19 . XII . 1952 tarihli ilâmı ile tasdik edildiği ve ya
pılan muamelelerde usul ve kanuna uymıyan bir cihet bulunma 
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Vekâlet cevabına ve temsilcinin vâki iza
hatına ve tahassul eden kanaate göre; kabule şayan görülmiyen 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1882 6 . rV . 1955

214‘ )5/19986 H ayri riusal.
195/195 Pul ])âyii. 

1127/1425 Fatsa.

(Arzuhal hulâsası : Tekaüt maaşı 
J)ağlanması ■ hakkında).

Müstedi : On sekiz seneden ibaret hizmetinin nazara alına
rak kendisine emekli aylığı bağlanmasını ve daha evvel veril
miş olan yediyüz küsur liranın da 21 Aralık 1937 yılından iti
baren verilmesi lâzımgelen tekaüt maaşından mahsubunu iste
mektedir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Müste- 
dinin daha evvel vekâlete de vermiş olduğu istidada; Bozburun 
gümrüğü idare memuru iken 1937 senesinde mâlûlen emekliye 
çıkarılıp 1 080 lira ikramiye tahakkuk ettirildiğini, yirmi seneye 
yakın hizmetinden bir sene sekiz ayının ücrette geçtiğini bildi
rerek, bunun yeni Emekli Sandığı Kanununa göre borçlandırıl
mak suretiyle kendisine maaş bağlanmasını istediği ve tetkik 
edilen hizmet cetveline nazaran, 1 . VIII . 1333 tarihinden 
8 . IV . 1336 tarihine kadar Maraş Sancağı Temettü Kâtipliğin
de ücretle değil, yevmiye ile çalışmış olduğunun anlaşıldığı ve 
esasen 1 . 1 . 1950 tarihinden itibaren jrürürlüge giren 5434 sayı
lı Kanunun borçlanmaya ait hükümlerinin halen vazifeli bulu
nan memurları istihdaf etot^îB ohi|)( cfvvt^ vffvâm-



Arzuhal
Nc.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

—  3 2  —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

lara şümulü bulunmadığı ve bu itibarla da dileğin yerine getiril
mesine imkân görülemediği ve mezkûr kanunun 53 ve 76 ncı 
maddelerine göre de talep hakkında yapılacak bir işlem bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin ta
lep ve iddiasında ısrar ettiği takdirde usulen kaza merciine mü 
racaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1883 6. IV 1955

Reis
Konva

M. M. 
Binsöl

.1. F. Ağaoğlu N. A r as

Kati])
F])âzığ rjonını Kdirnc Edirne

.S'. Toher II. OrtaknoğJu ('. Köprülü II. Maksudoğlu

Mardin 
Iı. I\. Timuroğlu

Samsun 
S. ÇonoğIv

(Arzuhal sayısı : 78)

T. B. M. M. Matbaası



Devre : X  m  k  İçtima : 1T. B. M. M.
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

S a y ı : 2 3  !► —

20.V.I9S5 Cuma

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

112/1165 Fetliiye  A dalı. ( A r z u h a l  hu lâsa sı  : B i r  g a y r im c n -

1939 Ç ıp lak  Alalı. \ ü  : 77 k u l  h a k k ın d a . )

Ta rsu s. Dilekçi : Tarsus Hukuk Mahkemesinde açtığı tapu iptali 
dâvasının kanuna muhalif olarak reddedildiğini beyanla, gere
ğinin yapılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi tarafından 
Kâmil aleyhinde Tarsus Hukuk Mahkemesinde açılan iptal 
dâvasının, icra kıhnan muhakeme sonunda, «Müddeabih tarla
nın dâvacı namına tescil muamelesi yapılmadan evvel müddea 
aleyh uhdesine kaydedildiği anlaşıldığı ve hüsnüniyet sahibi 
3 ncü şahısların tapu kaydına istinaden iktisabettiği hakların 
mahfuz bulunduğu» yolundaki bir mucip sebebe dayanılarak 
reddedilmiş ve bu baptaki hüküm aleyhine kanun yoluna mü
racaat mümkün bulunmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet ceabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1884 13 . IV . 1955

Beyoğlu - Islanbu l.

29^/2840 Cem il Çctiner. ( A r z u h a l  hulasası  î s i i k lâ l  m ndal-

1941 Hamalbaf^ı Cad. Kor- y e s l  v e r i lm e s i  hakh n id a . )

^el.ı So. Nü . .)4 A p . Müstedi : Millî Savaştaki hizmetlerine mukabil İstiklâl ma- 
dalyasiyle taltif edilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Kanunen muayyen 
müddetin geçmiş olması hasebiyle bu bapta bir işlem yapıla- 
mıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 977 numarah Kanuna göre İstiklâl ma
dalyası için yapılacak inha, istida ve müracaatların 2. Teşrin 
1926 tarihinden sonra kabulüne imkân bulunmadığından, vâki 
talep hakkmda bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1885 13 . IV . 1955
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

5609/4863 Hcijit lllıan v(> Conıil 
5046/4803 Ilhan.

1942 Caınns K ış la s ı kö
yünde.

Kırıkhan.

( Arz\ıha} fnıhhdsı : Vafarıda.'ihk 
nı uamelcsi hakkında, j

Dilekçilerden Reşit Ilhan; Türk vatandaşı olmasına rağmen 
hakkında millî hudut dışına çıkarılması yolunda muamele ya
pılmak istendiğinden bahsile; bu muamelenin kaldırılmasını 
ve vatandaş olarak işleme tâbi tutulmasını istemekte, diğer di
lekçi Cemil tlhan da, babası Reşit Ilhan’ın Tüık vatandaşlık 
hukukundan istifade ettirilmesini talebetmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında ezcümle : Hatay An
laşması hükümlerine göre vatandaş olarak işleme tâbi tutulma
sı lâzımgelen Reşit Ilhan hakkında bu yolda muamele ifası lü
zumunun mahallî valiliğe bildirilmiş olduğu beyan edilmekte
dir.

Gereğ:i düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce başkaca muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1886 13 . IV . 1955

3263/3226 Sait Oünay.
1943 Keçiören Camii ima

mı ve Hatibi. 
Ankara.

2738/2712 Fatma Karaviranlı.
1943 Sofular Malı.

Kalecik - Ankai'a.

( A r z u h a l  h}ilns<Ksı : M u h ta r  a y l ığ ı  
hağlaınnası lu h k a ü l  tuaaşındaıı  
h r k i fa f  t ja ııı lm am ası h a k k ın d a . )

Dilekçilerden Sait Oünay, pek cüzi olan tekaüt maaşından 
bir şey kesilmemesini ve Fatma Karaviranlı da, muhtaç aylığı
nın artırılmasını istemektedirler.

Vakıflar Umum Müdürlüğünün cevabi yazısında : Dilekçi
lerden Fatma’nın muhtaç aylığının on beş liraya çıkarıldığı ve 
Sait Oünay’a, imamet ücretine ait tahsisatın, 1340 yıh Bütçe 
Kanununun 7 nci maddesine tevfikan nısıf üzerinden verilmek
te olmasında bir yolsuzluk bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Umum müdürlük cevabına göre her iki 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1887 13 . IV . 1955

3379/3342
1943

Ruşen Uzunyıırt. 
Yukarı Faldaca kö
yünde.
Mesudiye.

(A rzu h a l  hulâsası 
» u s i  hakkında.)

Arazi veril-

Dilekçi : Araziye muhtaç çiftçilerden olduğunu beyanla, 
kÖ3nindeki Hazine topraklarından yeter miktarının kendisine 
verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin köjninü 
terk ederek Terme kazasına gittiği cihetle müracaatına talikan 
bir muamele yapılamamış olduğu bildirilmektedir.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

—  3  —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Toprak Komisyonuna müra
caat etmesi lâzımgeleceğine göre bu hususta encümenimizce mu
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1888 13 . IV . 1955

2S47/28İ9 Huşen Türk.
As. Posta 812Î) Sıh
hiye (ı\l. Üst(;\-.

(Arzuhal hulasası 
sı hakktndo.)

(iiyhn eı̂ yn-

Dilekçi : Devlet tarafından memur ve müstahdemlere tevzi 
edilmekte olan giyim eşyasından kendisine de verilmesini iste
mektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 4306 
sa3olı Kanun mucibince müstahak olduğu giyim eşyasının An
kara’da tâyin edeceği bir mutemede verileceği ve keyfiyetin 
kendisine de bildirildiği beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabmna göre bu hususta en- 
oümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1889 13 . IV . 1955

4559/4494 İsmail Ertürk.
1944 Arabayatağı Köyün

de.
Bursa .

Ö004/+0I5 Naki Taijkmhaş.
1944 V'eni Mah. de.

Karadeniz Ereğlisi.

( A r z u h a l  hulâsası  : Kİ k o y m a  m u -  
am cl( ‘sinİ7i bozu lm a sı  h a k k ın d a . )

Dilekçi : Kısmen irs yoliyle, kısmen de satmalmak sure
tiyle malik ve mutasarrıf olduğu gayrimenkule 162 sajnlı Kanun 
mucibince Hâzinece el konulduğundan bahsile bu muamelenin 
bozulmasını istemektedir.

Maliye Veekâletinin cevabi yazısında : Gerek dilekçinin 
gerekse murisi Ali’nin 1334 yılmdanberi Türk tebaasından ol
dukları anlaşıldığından bahismevzuu gayrimenkule artık Hâ
zinece müdahaleye lüzum kalmadığı ve keyfiyetin iktizası ya
pılmak üzere, Bursa Defterdarhğma da bildirildiği beyan olun
maktadır.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1890 13 . rv  . 1955

( A r z u h a l  hu lâsa sı  : PJski H â k im  
M u a v iv i  M u a m m e r  S in a l  v e  H u 

k u k  H â k im i  İ b r a h im  Y ü c e e r  h a k 

k ın d a . )

Dilekçi : Karadeniz Ereğlisi eski Hâkim Muavini Muammer 
Sinal ve Hukuk Hâkimi İbrahim Yüceer’in bâzı yolsuz hareket-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Eücümen kararı ve ne sebepten verildiği

lerde bulunduklarını beyanla, haklarında lâzımgelen muamele
nin yapılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : İstidanın müstear adla 
verilmiş olduğunun tesbit edildiği ve mamafih her iki hâkim 
hakkında yapılan tahkikat neticesinde muamele tâ3ânini mu
cip bir delil elde edilemediği cihetle her hangi bir işlem yapıl
masına lüzum görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Alâkalı vekâletin tahkika müstenit ce
vabına göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1891 13 . IV . 1955

510.3/5011 Ahım't Î r̂soniLiur. 
V.m  Maliye .sabık Muha- 

s('l)(‘ Kâtibi.
Silvan.

(Ai'ZuİKtl hulâsası : H a z in e  t o p 

r a k la n  rr  t o p r a k  m a h s u l le r i  ö lçü  
m e m u r la r ı  h a k k ın d a . )

Dilekçi : Hazine topraklarının usulsüz ihale edilmekte ol- 
duğrunu ve toprak mahsulleri ölçü memurlarının da vazifelerini 
kötüye kullanmakta bulunduklarını beyanla, Hazine hukuku
nun siyanetini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bu baptaki tahkikat 
sonunda Hazine zaran meydana çıktığı takdirde müsebbipleri 
hakkında gereken muamelenin yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi tarafından vâki ihbarın taallûk 
ettiği hususlar hakkında alâkalı ve mesul vekâletçe tahkikat 
icrasına tevessül edilmiş ve neticesine göre de muktazi işlemin 
yapılacağı tabiî bulunmuş olmasına na.3aran bu bapta encüme
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1892 13 . IV . 1955

5151/50.54
H)44

^iikrü Şahin. 
Cnuırboy Nahiyo.si 
Kadı Mal). d('. 
LAl)seki - Tanakkalc.

( A r u z h a l  hulâsası  : ( ' e za s ın ın  a f 

f ı  h a k k ın d a . )

Dilekçi ; Çanakkale mülga örfi İdare Mahkemesince hak
sız yere bir sene hapse mahkûm edildiğinden bahsile, bu cezası
nın affını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 1943 jalmda 
Çanakkale mülga Örfi idare Mahkemesince, ordunun mânevi 
şahsiyetini tahkir suçundan bir sene müddetle hapse mahkûm 
edilmiş olan dilekçinin bu cezasının Lâpseki Ceza Evinde infaz 
edilmiş olduğu, Adliye Vekâletinin 23 . VI . 1944 tarih ve 
115/356 numaralı yazısından anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin cezası 5677 sayılı Af Kanu
nunun nesi i tarihinden evvel infaz edilmiş ve mezkûr kanunun



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı vc adresi

1 nci maddesi hükmü mahkûmiyet neticelerine de sâri ve şâmil 
bulunmuş olmasına göre vâki talebin bu sebeplerden dikkate 
alınmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1893 13 . IV . 1955

5218/5115 ll)rahinı Ay renk. 
İÎU4 Kasaplar Carsısı 

So : î).

(Arzuhal Inılâsası : lıuhsat lez- 
L'cresi harcı hakkında.)

Dilekçi : Cüzzam hastanesine 1 500 kilo sade yağ taahhü
dünde bulunduğu halde kendisinden cezalı olarak ruhsat tezke
resi harcı istenmekte olduğundan bahsile, bu cezanın terkinini 
talebetmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi hakkında ya
pılan işlemin kanun hükümlerine uygun olduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1894 13 . IV . 1955

5259/5153
1944

İsmail Karabulut. 
Yakacık köyünde. 
Bağluın - Ankara.

(Arzuhal hulâsası : lîir kıta tar
tanın namına tescili hakkında.)

Müstedi : Ankara’nın Bağlum nahiyesine bağlı Yakacık kö- 
jâinde kâin tahminen altı dönüm miktarındaki tarlanın 1515 
sayılı Kanunla, Medeni Kanunun 639 ncu maddesi mucibince 
kendi adına tescilini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin istinadetti- 
ği kanunlarda tâyin edilen müddet hâdisede dolmamış oldu

ğundan vâki talebin bu noktadan tervicine imkân görülemedi
ği ve bahsi geçen tarlanın 5602 sayılı Tapulama Kanununa g’ö- 
re 348 parsel numarası altında Hazine namına tescil edilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin, sağlığında murisi ve vefatın
dan sonra da kendisi tarafından nizasız ve fâsılasız hakkı karar 
müddetine baliğ bir zamandan beri tasarruf olunan mezkûr tar
lanın bu sebebe binaen uhdesine tescili baklandaki talebinin tet
kiki kaza mercine ait bulunduğundan, usulü dairesinde bu mer
cie müracaatla dâva ikamesinde muhtar olmak üzere, zikrolu- 
nan talebi hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bu
lunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1895 13 . IV . 1955
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()00;vr)867
H)44

Arzuhal
No.

K(Milal Kıvaıu'pr. 
Kablo Fabrikası, (iii- 
lata Noeatiboy Cad. 
Xo : 146. DenıiıviU'r 
So No : 41.
İstanbul.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : İplik ve kaput
bezi verilmesi hakkında.)

Dilekçi ; Kablo imalâthanesi sahibi olduğunu beyanla, ken
disine de iplik ve kaput bezi verilmesini istemektedir.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Kablo ima
li için pamuk ipliği ve kaput bezi istiyen dilekçinin imalâthane
sini kapatarak Londraya gitmiş olduğunun anlaşıldığı ve bu 

'itibarla kendisine her hangi bir tahsis yapılamadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1896 13 . IV . 1955

7066/6848
1945

5795/0664
1944

Rifat özdom ir ve ar. 
Kâtip Malı. do. 
Mğridir.

Hüseyin Karakulluk. 
ren^(‘ll(*r Köyünde'. 
Yenice - Devrek.

(Arzuhal hulâsası 
suUeri hakkmda.)

Toprak Mah-

Dilekçiler : Toprak mahsullerinin her yıl miktarını tesbit 
etmekte olan kimselerin yeter derecede bilgi sahibi olmadıkla
rını beyanla, bu işin ihtisas sahibi ehlivukufa yaptırılması hu
susunun teminini istemektedirler.

Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Keyfiyetin, ilgilisin
den ötürü Maliye Vekâletine bildirilmiş olduğu beyan olun
maktadır.

Oereği düşünüldü : Alâkalı vekâletin icabına tevessül edece
ği şüphesiz bulunmasına göre bu bapta encümenimizce muame
le tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1897 13 . IV . 1955

6556/6355
1945

Zekeriya Bozsat. 
îeadiye Mah. 127 So. 
123 No. da.
Adana.

(Arzuhal hulâsası 
rilmesi hakkında.)

Tazminat ve-

Dilekçi : Adana Millî Mensucat Fabrikası işçilerinden iken 
vazife esnasında sağ elini kaybettiğini beyanla, kendisine de 
emsalleri gibi tazminat verilmesi hususunun sağlanmasını iste
mektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : 1935 jnlında ve bi
naenaleyh İş Kanununun neşri tarihinden önce kendi hatası 
yüzünden yaralanmış olan dilekçinin münasip bir yevmiye ile 
tekrar aynı fabrikaya alınmış olduğu ve mamafih şimdiye ka
dar yapılan yardımlara ilâveten mümkün olanın sağlanması
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

lüzumunun da mahallî bölge müdürlüğüne bildirildiği beyan 
olunmaktadır.

Gereği düşünüldü ; Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1898 13 . IV . 1955

7072/6854 llasaiı Karakaya. 
Iî)4f) Al hatlı ( ’(*şiik' kö

yünde.
Sinıa\'.

(Arzuhal hulâsası 
sii hakhituia.)

Simav Müftü-

Müstedi : Simav Müftüsü Mustafa Çınar’ın ehliyetsiz bu
lunduğunu ve Kanunu Medeninin meriyetinden önceki zamana 
ait miras meselelerini yapmaktan imtina ederek halkı, bu işle
rini başkalanna para mukabilinde yaptırmak zarunda bıraktı
ğını beyanla, gereğinin ifası hususunun sağlanmasını istemek
tedir.

Diyanet İşleri Reisliğinin cevabi yazısında : Mahallî kay
makamlıktan alınan yazı ile tahkikat evrakı münderecatından, 
şikâyet olunan münasaha işinin, alâkahlar tarafından bu bapta 
ihtisası bulunan Rıza Kuru isminde bir kimseye yaptırıldığı ve 
bu hizmet karşılığında o kimseye yüz lira ücret verildiği ve ta
pu dairesinden tetkik edilmek üzere müftülüğe tevdi edilen 
mezkûr münasahanm doğruluğu müftülükçe tasdik edilerek 
tapuya iade olunduğu ve müftünün bu işte maddi bir menfaat 
temin ettiği hususunun sabit olmamış bulunduğu anlaşılmış ve 
dilekçinin ehliyetsizliği hasebiyle köy hatipliğine tâyin edilme
miş olmasından muğber olarak bu şikâyeti yaptığına kanaat 
getirildiği cihetle müftü hakkında bir işlem yapılmasına da lü
zum görülmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukardaki cevaba nazaran bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1899 13 . IV . 1955

7090/6870
1945

Melih Yulıığ ve ar. 
HTT Posta Müdürü. 
Beysjehir.

(Arzuhal hulâsası : Beyışehir ka
zası Adalet Dairesi mensupların
dan şikâyet.)

Müstediler ; Beyşehir kazası adalet mensuplarının ke3rfî ola
rak halkı tevkif, tehdit ve taz3İk  ettiklerinden ve kanunsuz bir 
surette takibata mâruz bıraktıklarından bahsile, haklannda 
icabeden kanuni muamelenin yapılmasını istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstediler tarafından 
vâki şikâyeti teyideden hiçbir delil mevcut olmadığı ve mu-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

maileyhlerin bir iğbirar mahsulü olarak şikâyette bulundukla
rına kanaat getirildiği ve bu sebeple aleyhlerinde şikâyet vâki 
olan hâkim ve müddeiumumi haklarında bir muamele yapıla
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Alâkalı vekâletin tahkika müstenit ce
vabına göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

îîncümen karan vc ne sebepten verildiği

1900 13 . IV . 1955

6884/6673 Ömer ijiıtfi lOrbaysal. 
7282/7048 Belediye Zal)ita Me-

1945 ınurlanndaıı Mehmet 
Krbaysal eliyle. 
Tokad.

(Arzuhal hul&;ası : İ7Kİ sayıh 
Kanumlan istifaılc ettirilmesi hak-

iktisat ve Ticaret Vekâletinin 13 Şubat 1954 gün ve Küçük 
Sanatlar Umum Müdürlüğü Ş. 4 7394/6-112 sayılı yazısına 
nazaran dilekçi Ömer Lûtfi Erbaysal, 4716 sayılı Kanunla ya
pılmakta olan bir maaş nispetindeki yardımdan kendisinin de 
faydalandırılmasını istemektedir.

Adı geçen vekâletin ayni tarih ve numaralı cevabi tezkere
sinde : Mezkûr kanunun tatbiki tarihinde yevmiye ile istihdam 
edilen müstediye, ödenekli ve maaşlı memurlar gibi yardım 
yapılmasına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümence muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1901 13 . IV . 1955

7675/7429
1945

Reha Bilgün. 
Kadıköy Kuşdili 
Cad. No : 58. 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : IlakktndaJd 
muamelenin iptali hakkında.)

Dilekçi : Yedek Subay Okulunun 22 nci döneminde bâzı 
derslerden basan gösteremediği ileri sürülerek 1076 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesine tevfikan kıtaya sevk edildiğini ve bu 
muamelenin haksız ve isabetsiz bulunduğunu beyanla iptalini 
ve yedek subaylık hakkının verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
üç dersten başan gösteremediği için çavuşlukla kıtaya çıkarıl 
mış olduğu bildirilmektedir. .

Gereği düşünüldü : Hakkındaki muamelenin haksız ve isa
betsiz olduğunu iddia eden dilekçinin bu iddiasını dâva şeklin
de ait olduğu kaza merciine dermeyan etmesi lâzımgelirken bu 
lüzuma riayet etmiyerek bu işe teşriî uzvun müdahalesini iste* 
mekte bulunmuş olmasına göre bu hususta zikredilen sebepten



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1902 13 . IV . 1955

7812/7561 Sabri Akın. 
lî)4.5 Ceza evinde, 

(liresıın.

(Arzuhal hulâsası : llaklandaki 
hükmün ıslahnıa dair.)

Müstedi : Askerî mahkemece hakkında verilmiş olan hük
mün ıslâhını veya muhakemenin iadesi talebiyle yapmış oldu
ğu müracaatın bir an evvel karara bağlanması hususunun sağ
lanmasını ve binnetice hakkımn korunmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Darp, haka
ret, sarhoşluk ve meskene taarruz suçlarından dolayı 12 nci 
Tüm. Askerî Mahkemesinin 17 . 1 .1945 gün ve 32/25 sayılı 
ilâmiyle altı ay yirmi dört gün hapsine ve ordudan ihrarma hük
medilmiş olan dilekçinin muhakemenin iadesi baklandaki tale
binin de, mezkûr hükmü tasdik eden Askerî Temyiz Mahkeme
since reddedilmiş bulunduğu ve bu durum karşısında idareten 
yapılacak bir işlem görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına ve ancak 5677 sayılı A f Kanunu muvacehesinde mahkûm
ların emekli maaşına mütaallik olarak ne yolda işlem yapılma
sı lâzımgeleceği Divanı Muhasebatın bu husustaki kararında 
açıklanmış olduğu cihetle, dilekçinin şayet gerekiyorsa bu ka
rardan kendisinin de istifade ettirilmesi için ait olduğu maka
ma müracaat edebileceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1903 13 . IV . 1955

554/434
lî)46

Ahmet Metin. 
İnşaat Mütaahhidi. 
Van.

(Arzuhal hulâsası 
luklar hakkında.)

Bâzı yolsuz-

Dilekçi : Van’daki hastane ve hava meydanı inşaatında ve 
kavurma imalâtmda yolsuzluk yapıldığını beyanla, iktisazınm 
takdir ve ifasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Bahsedilen in
şaat ve imalâtta yolsuz hareketleri görülenlerden bir kısmı hak
kında muhakemenin af, müruruzaman ve beraatle neticelen
miş ve bir kısmı hakkında da ademitakip ve men’i muhakeme 
karan verilmiş olduğu ve Hâzinenin zararından dola)a icabeden 
takibatın yapılması lüzumunun ise ayrıca mahalline tebliğ edil
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi tarafından yapılan ihbar üzeri
ne icrasına tevessül olunan tahkikat ve muhakeme neticesini



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

1375/1228 Mamdi Nalbant. 
lî)4fî istiklâl Malı. 

INt I ek.

gösteren vekâlet cevabına göre bu hususta encümenimizce mu
amele tâyinine mahal odmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

- 1 0 -

Bneümeıı kararı ve ne sebepten verildiği

1904 13. IV . 1955

(Arzuhal fmtâsas) : t*ertek eski 
llâkimj Fikret Mernişoğ!u'ndan si- 
kâıjet.)

Müstedi : Adliye Vekâletinin 8 . XI . 1954 gün ve Ceza İş
leri Umum Müdürlüğü 34029 sayılı yazısına nazaran müstedi 
H. Nalbant, Pertek eski hâkimi Fikret Memişoğlu’ndan şikâ
yet etmektedir. ü

Adı geçen vekâletin aynı tarih ve numaralı cevabi tezkere
sinde : Aelyhine şikâyet vâki olan hâkimin, hakkındaki tevbih 
cezasına karşı ileriye sürdüğü itirazın, Temyiz Mahkemesinde 
müteşekkil başkanlar kurulunca kabul edilerek, mezkûr cezanın 
kaldırılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alınan vekâlet cevabına göre 
bu hususta encümenimizce muamele tâpnine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1906 13 . IV . 1955

8071/7811
H)46

Fethi Erel.
Belediye Kneüıneni 
«‘ski âzası.
Osmancık.

(Arzuhal hulâsası : Osmancık Hâ
kim ve Müddeiumumisi hakkında.)

Müstedi ; Osmancık hâkimi Lûtfi Erol ve C. Müddeiumumi
si Osman özer’in kazada belediye, parti ve çiftçi mallarmı ko
ruma reisleri ve âzalan gibi birçok mâruf şahıslan birer baha
ne ile tevkif ettiklerini bildirmekte ve gereğinin yapılmasını is
temektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ezcümle ; Bâzı kimse
ler hakkında verilen tevkif kararlarında Osmancık hâkimi Lût
fi Erol ile C. Müddeiumumisi Osman özer’in muahezelerini müs- 
telzim bir yolsuzluk görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Alâkalı vekâletin tahkika müstenit ce
vabına göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1906 13 . IV . 1955
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8341/8072
194G

Arzuhal
No.

Mustafa Acun.
Bal at l'iğı-ikapı Ay- 
\az b îVndi ('ad.
X() : s;>.

jm'hul.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

8543/8272 M ('lııiio t Bayı-aın. 
194(5 A k s îik iı k(iyün(lt‘. 

B(>sik(!ü/.ti.

(Arzaluıl hulâsası : Tedavi etti
rilmesi ve f/evmiy el erinin verilme
si h(ikkni(hı.)

Dilekçi : Eyüp’teki 1 numaralı Dikimevi işçilerinden oldu
ğunu, hasta ve binaenaleyh tedaviye muhtaç bulunduğu cihetle 
gereğinin îş Kanunu hükümleri dairesinde yapılması ve işlemiş 
ve işliyecek yevmiyelerinin de verilmesi lâzımgeleceğini beyan
la, bu yolda bir karar ittihazını istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin vâki tale
binin, (Devlet, vilâyet veya belediyelerce doğrudan doğruya iş
letilen müesseseler ile memleket müdafaasiyle ilgili iş yerleri
nin murakabe ve teftişlerine dair nizamname) hükümlerine gö
re Millî Müdafaa Vekâletine tetkik ettirilmekte olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkında mezkûr nizamname 
hükümleri dairesinde muamele ifası alâkalı vekâlete ait bulun
masına göre bu hususta encümenimizce bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1907 13 . IV . 1955

(Arzuhal Inılâsası : İstimlâk mv- 
(nncU sinden şikâyet.)

Dilekçi : Köy okulu için arazisinin istimlâk edilmiş olma
sından şikâyet ettiğini beyanla, gereğinin yapılmasını istemek
tedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçede ikamet
gâh olarak gösterilen Beşikdüzü nahiyesine bağlı Aksaklı kö
yünde Mehmet Bajo-am adında bir kimse bulunmadığı ve bu 
köyde şahısslara ait arazinin istimlâk edilmemiş olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1908 13 . IV . 1955

6426/6231 Kadir Berber vo 
94.5 r.stalı kövüııd('. 

H547/8276

ar (Arzuhal
menkulün
kında.)

hulâsası . 
tarafına

Bir gayri- 
teslimi hak-

Müstedi ; Çarşamba kazasının Manalh köyü hududu için
deki tarlayı ziraata elverişli bir hale koyduğunu ve bu tarlaya 
başka köy halkı tarafından vâki müdahalenin men’i için yap
tığı müracaatların nazara ahnmadığını ve bu tarlanın Mâliyece 
kendisine kiralandığını beyanla, tarafına teslimini istemek
tedir.
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Maliye ve Devlet Vekâletlerinin cevabi yazısında : Muka
veleye bağlanan yerin Hâzineye ait olmayıp civar köylerin 
merası bulunduğu sonradan anlaşılarak bu baptaki mukavelenin 
feshedilip keyfiyetin müstediye tebliğ olunduğu ve mumaileyh 
ancak Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa göre toprak alabile
ceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İlgili vekâletlerin yukanya alınan ce
vaplarına göre bu hususta encümenimizce muamele tâ3dnine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1909 13 . IV . 1955

î)034/8744
194()

Bedri Toi)i-ak.
M. Pınar (Jümrük 
Muhafaza 9 Bl. Mu
hafaza Memuru. 
Sürüç - Urfa.

( A r z u h a l  hu lâ sa s ı : S ü r  üç esk i H ü 

küm e t T a b ib i  F e r i d u n  A y a l p  h a k 

k ın d a . )

Dilekçi : Sürüç Hükümet Tabibi Feridun Ayalp’ın sıtmalı- 
lann muayene ve tedavisi için köylerde dolaştığı sırada halkı 
daima para ile muayene ettiği gibi ilâçları da yine para muka
bilinde verdiğinden ve saireden bahsile, gereğinin yapılmasını is
temektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
İhbar edilen mesele üzerinde ehemmiyetle durularak icabeden 
tahkikat ve tetkikatm yaptırılmakta olduğu ve neticesine göre 
gereğinin icra kılınacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

1910 13 . TV . 1955

9049/8759 Durdu Yıldız.
1946 Hunu köyünde. 

Afşin.

(Arzuhal hulâsası 
lâfı hakkında.)

Hudut ihti-

Dilekçi : Maraş vilâyetinin Afşin kazasına bağlı Hunu kö
yü ile Kayseri’nin Sariz kazasına bağlı Kırkısrak köyü arasın
daki hudut ihtilâfının kanun hükümleri dairesinde halli esbabı
nın istikmalini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu hudut 
ihtilâfının, sınırların belirtilmesi suretiyle bertaraf edilebilmesi 
için, lâzımgelen tetkiklere devam edilmekte olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Zikri geçen ihtilâfın halli esbabına ida-
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rece tevessül edilmiş olmasına göre bu hususta encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1911 13 . IV . 1955

3041/2835 Seher Örs.
*^47 Ilatuniye *Mah. d<*. 

Anıasva.

(Arzuhal hulâsası 
hakkında.)

Ev tahliyesi

Dilekçi : Hâkim Avni Akkoyunlu’nun kira ile oturmakta 
olduğu evin, kendisi için lüzumlu bulunduğundan bahsile, tah
liye ettirilerek tarafına teslimini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin mumaileyh 
hâkim aleyhinde açmış olduğu tahliye dâvasının mahkemece 
ret ve bu baptaki hükmün temyizen de tasdik edilmiş olmasına 
rağmen mecurun müstecir tarafından tahliye olunarak mucire 
terk edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1912 13. IV . 1955

;3125/2910 
11)47

^lehınot Özkan ve ar 
Çeke.rekVle ınukin ı. 
Yozu'ad.

3249/3042 Elif Çiçek.
*̂ ■̂ 7 Dönek köyünde, 

î sİ âh i ve.

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  

h a k k ı n d a . )

Sait Yıhnnz

Dilekçiler : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 nci 
maddesi gereğince dâva kabul eden Sait Yılmaz’ın suihali se- 
bsbiyle veldilik yapamıyacağını beyanla, iktizasının ifasını is
temektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçede kendisin
den bahsedilmiş olan Sait Yılmaz’ın mânevi vasıflan kaybetmiş 
bulunmasından dolayı dâva takibinden menedildiği ve bu bap- 
tald kararın da katileşmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1913 13 . IV . 1955

( A r z u h a l  hu lâ sa s ı : J a n d a r m a  (He- 

d i k l i  H aşcavus  L û t f i  S ü m e r  h a k 

k ın d a . )

Müstedi : Kardeşinin ölümüne sebebiyet veren Jandarma 
Gedikli Başçavuşu Lûtfi Sümer hakkında gereken kanuni mu
amelenin yapılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Kaza İdare Kuru
lunca lüzumu muhakemesine karar verilmiş olan Jandarma Oe-
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dikli Başçavuş Lûtfi Sümer hakkındaki evrakın Vilâyet İdare 
Kurulunca İncelenmekte olduğu ve neticesine göre kanuni mu
amelenin yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanuni merciine intikal etmiş olan bir 
hususla ilgili talep ve şikâyet hakkında encümenimizce muame
le tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

i-hıcümen kararı ve ne sebepten verildiği

1914 13 . IV . 1955

.‘{()8î)/:34Hr) AleksanHıı- Snayder. 
1947 Hankalaı- Cad. Beıv- 

kot Hail No : 10. 
(Jalata - İstanbul.

( A r z u h a l  hu lâ sa s ı : (U za s ın ın  a f 

f ı  h a k k ın d a . )

Müstedi : İstidasında münderiç sebeplere binanen cezasının 
affını istemektedir.

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Hükümetin 
mânevi şahsiyetini tahkir etmek suçundan Askerî mahkemece 
üç sene müddetle ağır hapse ve bir sene Aşkale’de Emniyeti 
Umumiye nezareti altında bulundurulmasına karar verilmiş 
olan dilekçinin, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 42 nci maddesi 
mucibince, Cumhurreisi tarafından affedildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce artık muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1915 13 . IV . 1955

3950/3673 Haşan Cebeci. 
5454/5061 Vııkarı Hatipbagı 

1947 Mah. de.
Inebohı.

( A r z u h a l  hu lâ sa s ı : S ü r g ü n  cezası 

h ak k ın d a . )

Dilekçi : Dükkânda ham afyon bulundurmaktan mahkûm 
olduğu hapis cezasını çekmiş olup halen Akçakoca’da sürgün
de bulunduğunu beyanla, işbu sürgün cezasının tecilini veya 
geri kalan kısmının İnebolu’da infazını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu sürgün 
cezasının da tamamen infaz edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1916 13. IV . 1955

4256/3946 İsmail Dosımoflıı. 
1947 Kü(^ük köyünde. 

Of. .

(Arzuhal hulâsası : Yusuf Yılmaz 
rr Muharrem Öztürk’ün askerlik 
durumları hakkında.)

Müstedi : 1337 doğumlu Yusuf Yılmaz ile 1324 doğumlu 
Muharrem öztürk’ün çürüğe çıkarılmalarını mucip bir hasta- 
lıklan olmadığı halde her ikisi hakkında bu yolda muamele ya-
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pılması kanuna aykırı bulunduğundan bahsile, gereğinin ifası
nı istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : îhbar dilek
çesinde adları geçenlerden Yusuf Yılmaz’ın Mareşal Çakmak 
hastanesi sağlık kurulunca çürüğe çıkarıldığı ve ahiren de vefat 
etmiş olduğu, Muharrem Öztürk’ün ise aranmakta olup ele geç
tiğinde askerlik işleminin tetkik ve takibedileceği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

Ettcümen kararı ve ne sebepten verildiği

1917 13 . IV . 1955

U8;)/41 ıs
mı

Hakkı Yo\nıl. 
izzettin So. No ; •’)(). 
Kadıköy - tstaııhııl.

(Arzuhal fnılnsas) : 
i((iıucl(’(/en şikâyet.

H alkıvdaki

Müstedi : Hiçbir kanuni lüzuma dayanılmadan vazifesine 
nihayet verilerek kendisine cüzi miktarda bir tekaüt maaşı bağ
landığını ve bu maaşla geçinmesine imkân bulunmadığını be
yanla, durumunun incelenmesini ve hakkında âdil bir karar ve
rilmesini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında ; Müstedinin tahak
kuk eden mâlûliyetine binaen 1942 yılında emekliye sevrkedilmiş 
olduğu ve 1949 yılında da hizmet müddetinin otuz bir sene dört 
aya baliğ olduğunun tevsik edilmesi üzerine kendisine yeniden 
emekli maaşı bağlanarak ikramiyesinin dahi verildiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1918 13 . IV . 1955

4488/4168
İÎH7

V'akııp Doğdu v(‘ ar. 
Ismetpaşa Malı. Ha- 
lîiam So. ta. 
î^̂ oabat.

(Arzuhal hulâsası : Tenvirat ve 
Tanzifat Resminin terkini hakkın
da.)

Dilekçiler : 1944, 1945 ve 1946 yıllarına ait tenvirat ve tan
zifat resimlerini, belediye işlerinde çalışmak suretiyle ödedikle
rini beyanla, mezkûr resimlerin kayden de terkini hususunun 
sağlanmasını istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin hakika
ten beyan ettikleri gibi belediye hizmetlerinde çalışmış olduk
ları anlaşıldığından haklarında talepleri veçhile muamele ifası 
lüzumunun mahalline bildirildiği beyan olunmaktadır.
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Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

1919 13 . IV . 1955

4051/4225
1947

( ’avit Arıtan.
Ceza evinde hüküm
lü.
Üsküdar - İstanbul.

(Arzuhal hnlâsdsı : 
müddcIi hal'kvndn.)

Mahkfrmiyet

Müstedi : Ankara yeni ceza evinde inşaat işlerinde çalıştığı 
günlerin iki misli sayılarak tahliyesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Adapazarı 
adalet binası inşatında çalıştığı günlerin iki misli sayıldığı ve 
Ankara’daki yeni ceza evinde çalıştığı günler hakkında da Ce
za Kanununun 13 ncü maddesinin C bendine tevfikan muamele 
yapılmış olduğ:u bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar taınhi

1920 13 . IV . 1955

4016/4286 İbrahim (Jünofj.
1947 Malmüdürü. 

ATudanya.

(Arıuhal hufâsasi : Hir hazine 
alacağının terkini kahkında.)

Müstedi : Adlî bir hata yüzünden tediyesine mahkûm oldu
ğu paranın terkinini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : İstanbul Asliye Be
şinci Hukuk Mahkemesinin 21 . X . 1943 gün ve 26/625 sayılı 
ilâmı münderecatına nazaran, bahis mevzuu Hazine alacğının 
terkini için bir sebep bulunmadığı ve mezkûr alacağın 2 . II . 
1949 tarihinde müstedi İbrahim Güneş ve arkadaşı Selâhattin 
Enis’den tamamen tahsil edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muameel tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1921 13 . IV . 1955

4699/4366 Şah velet Arslan. 
4703/4370 Cami Mah. de.

1947 Özalp.

(Arzuhal hulâsası : Van (\ Mild- 
dfiumumisi hakkında.)

. Müstedi : Van C. Müddeiumumisi Ahmet Adaman’ın, tahli
ye talebiyle verilen dilekçeyi kabul etmiyerek kendisini tahkir 
ve aynı zamanda odacı vasıtasiyle de kapı dışan ettiğini beyan
la, gereğinin yapılmasını istemektedir.
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Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bu bapta delil bulu
namadığı için Van C. Müddeiumumisi hakkında işlem yapılma
sına yer olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Alâkalı vekâletin tahkika müstenit ce
vabına göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1922 13*. I V . 1955

4Sf),3/44r)0 
l:ir)2:3/11498 
1332G/12269 
15119/1:3872 

1947/1949

Arize IVtan.
Hoca Ahiııol Malı. 
Ilamanı So. No ; 39. 
Tokad.

(Arzuhal hulâsnst : İskân hakJii- 
ınn verilmesine dair.)

Müstedi : Mübadil olarak Türkiye’ye geldiği tarihten sonra 
kendisine bir tarla verilmiş ise de bunun sonradan elinden alı
narak başkasına satıldığını ve yeniden arazi verilmesi hakkın- 
daki mütaaddit müracaatlarının semeresiz kaldığını beyanla, 
icabının yapılmasını istemektedir.

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Müstediye belediye hududu dâhilinde aynca tahsis edilen jrirmi 
dönüm arazi hakkında vekâletçe açılan dâva üzerine mezkûr 
tahsis Devlet Şûrasınca iptal edilmiş olduğu cihetle istida sahi
bine yeniden arazi verilerek tapuya tescil muamelesinin icrası 
için keyfiyetin alâkalı daireye bildirildiği beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1923 13 . IV . 1955

5815/5402
1947

Ilalit Artım ve ar. 
( renel Meclis Âzası. 
Havza - Samsun.

(Arzuhal hulâsası : Havza eski IIâ- 
kimi Edip öztürk hakkında.)

Müstediler. : Havza Hâkimi Edip öztürk’ün bâzı yolsuz hal 
ve hareketleriyle halkın itimadını tamamen selbetmiş olduğun
dan bahsile, mumaileyh hakkında gereken muamelenin yapıl
masını istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen hâkimin 
görülen lüzuma binaen Havza’dan Aksaray’a naklinden sonra
17 . VII . 1952 tarihinde 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
B fıkrasına tevfikan emekliye sevk edilmiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü 
menimizce artık muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1924 13 . IV . 1955



r)0})i)/5()68 Niyazi fraky('ni('z.
U)8()4/î)4î)8 Ak köyünde.
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

( A r z n l t d l  l ı u l â s d s ı  :  h ' n f d n ı  

hdl.inu'ld.)

Dilekçi : 1335 yılında anasının ölümü dolayısiyle Giresun 
Eytam Sandığında toplanan paranın Emlâk Bankasındaki kay
dının buldurularak kendisine geriverilmesini istemektedir.

Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Hakyemözoğullanna 
ait bir miktar paranın, gaip mirasçılar hesabına g’eçirihnek 
üzere Maliye Vekâleti Nakit İşleri Umum Müdürlüğüne dev
redilmiş olduğu cihetle bu baptaki dosyanın da 18 . III . 1948 
gün ve 4/2760 sayılı yazı ile, gereği yapılmak üzere, mezkûr 
vekâlete gönderildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Nakit İşleri Umum Müdürlüğüne dev
redilmiş olduğu bildirilen para hakkında dilekçinin usulüne 
tevfikan Maliye Vekâletine müracaatta bulunması lâzımgele- 
ceğine göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1925 13 . IV . 1955

6462/60J3 
1948

Hüseyin .Şahin ve ar. 
Vartanot köyünd-’ . 
örtülü  - Er/cııımm.

(A rzııhnl Jt ulâstısı 
fı İki!:!:!,((la.)

H u d u t  ihfilâ-

6536/6084 Kainiz dündü.
1948 istasyon köyünd(\ 

Geyve.

Dilekçiler : Mensup bulundukları Vartanot köyü ile Sarı
kamış kazasına bağlı Verişan köyü arasındaki hudut ihtilâfı
nın kanun hükümleri dairesinde müstacelen halli esbabının 
istikmalini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : îld vilâyet arası 
hudut anlaşmazlığı mahiyeti arz eden bahis mevzuu ihtilâfın 
mahallen İncelenmekte olduğu ve neticesine göre kanuni ikti
zasının yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1926 13 . IV . 1955

(A rzu h a l  hulâsası : lîiy hnfd haı) 
hakh iiKi'a.)

Müstedi : İskân edildiği köyde imar ve ihya ettiği bir lata 
bağın elinden ahnmak istendiğini beyanla, gereğinin yapılma
sını istemektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazLsmda : 
Mezkûr bağ baklandaki mülkiyet ihtilâfının mahkemeye inti
kal etmiş olduğu ve bu itibarla neticeye intizar lâzımgeldiği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en*
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19

E n c üm e n  k a ra r ı ve ne sebepten v e r ild iğ i

6r)-l-5/t)()î)l Salih Izıııirü.
1048 rîazioğhı köyünde. 

Ti'ldrchıj:»-.

cümennimizce muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1927 13 . IV . 1955

(Arzuhal hulâsası : Arazi verilme
si hakkında.)

Müstedi : Cevdet Cicioğlu adında bir şahsın Hâzineye ait
2 800 dönüm araziyi fuzulen işgal ettiğine dair mahallî mâliye
sine vukubulan müracaatının nazara alınmadığından bahsi le, 
mezkûr arazinin tesbit edilerek toprağa muhtaç bir durumda 
olan sekiz aileye tevziini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : İddia konusu arazi 
bidayeten muhtaç çiftçilere tevzi edilmiş ise de sonradan Cev
det Cicioğlu ve müştereklen tarafından aynı arazi hakkında 
açılan men’i müdahale dâvası üzerine lehte istih!ial edilen hük
mün Temyiz Mahkemesince de tasdik kılınmış olduğu ve bu 
vaziyet karşısında bahis mevzuu araziye Hâzinece müdahale 
için bir sebep görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta çn- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1928 13 . IV . 1955

r)GTr)/G120 Halil Bozkurt.
1948 Tlalcl)i köyünde. 

Burdur.

f»(43/628.j A li ()iro'in ve a]-.
Kaynan Mah. de. 
< T em ilk.

(Arzuhal hulâsası : Mâlûl anlığı 
luKjlanıııası hakkında.)

Müstedi : İstidasında beyan ettiği veçhile kendisine mâ
lûl aylığı bağlanmasını istemektedir.

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi Halil 
Bozkurt’a 1 Haziran 1947 tarihinden itibaren üçüncü derece
den mâlûliyet maaşı bağlanmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan bu hususta encümenimizce muamele tâjri- 
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1929 13 . IV . 1955

(Arzuhal hulâsası : Gemlik tersa- 
71 e iskelesi hakkında.)

Dilekçiler : Gemlik Suni İpek Fabrikasının tersane iskele
sini toprakla doldurduğundan ve methaline duvar çektiğinden 
ve bu yüzden fena havalarda vesaitin barınma yeri kalmadığın
dan bahsile, eski durumun iadesi esbabının teminini istemekte
dirler.
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Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Svvelce başkaları 
tarafından aynı mealde vâki müracaat üzerine icabının yapıl
ması lüzumunun İktisat Vekâletine bildirildiğ-i ve şimdiki şikâ
yetin de aynı maksatla müşarünileyh vekâlete iblâğ edilmiş ol
duğu beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin şikâyeti, iktizası yapılmak 
üzere alâkalı vekâlete bildirilmiş olmasına göre, bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1930 13 . IV . 1955

74!)‘i/G!)f){) M('hni(‘1 i)i)<îaıı v»,';ır. 
1!U S  ( 'n i‘nus k<)yünd(>. 

I 'r fa .

( Arznha! hnlâsmı : (Hcdihli Çavns 
('evdct Aydın hnkh-rnda.)

Müstediler : Bozova kazası Jandarma Birliğinden Gedikli 
Çavuş Cevdet Aydın’ın gayrikanuni hareketlerinden bahsede
rek mumaileyh hakkında lâzımgelen kanuni muamelenin yapıl
masını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin bu baptaki tezkeresine bağlı Urfa Va
liliği yazısında : Adı geçen Gedikli Çavuşun bir dövme hâdise
sinden dolayı mahkemece hapis ve memuriyetten mahrumiyet 
cezalarına çarptırılmış ve baklandaki hükmün kesinleşmesi üze
rine de cezasının infaz edilmiş olduğu ve diğer bir şahıstan iki 
buçuk lira almış olmasından dolayı da evrakmın O. Müddeiu
mumiliğine gönderildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukardaki cevaba göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâjdnine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1931 13 . IV . 1955

ı:^{i?>/l{m A li.
lî)48 A lırh c y  Mah. <U>. 

Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Cevdet Faik 
h ural hakkında.)

Müstedi : Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürü Cevdet 
Faik Kural’m, apartmanı olduğu halde Namık Kemal Mahalle- 
sindeld devlet evlerinde oturduğunu ve mezkûr apartmanın 
inşasına sarfettiği parayı da ne suretle temin ve tedarik etti
ğinin araştırılması lâzımgeleceğini beyan ve ihbar eylemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen Cevdet Fa
ik Kural’a 1946 yılında tahsis edilen evin, bahis mevzuu apart
man ikmal edildikten sonra tahliye olunduğu ve bu apartmanın 
inşa bedelinin bankadan ve Konya’daki emlâkin satışından te
min edildiği de yaptırılan tahkik ve tetkik sonunda anlaşıldığı 
ve mumaileyhin ayrıca mal beyanına da davet olunduğu ve bu 
suretle toplanan malûmat ve elde edîlen resmî vesaik muvace
hesinde kendisinin haksız bir iktisapta bulunmadığı neticesine



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

2 1

vanlarak hakkında takibat icrası cihetine gidilmediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin tahkik ve tetkika müstenit 
cevabına göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1932 13 . IV . 1955

7648/710!) llovlût As.vah.
1!*48 ('(‘tnalyılınaz Malı.

Muallâk 8o. No : 2(). 
I)iyîu'})akıı-.

(Arzuhal hulâsası : Hâkim ('emal 
KırranUlan şikâyci.)

Müstedi : Beytüşşebap eski Hâkimi Cemal Kırcan’ın, ken
disini sebepsiz olarak tevkif ettiğinden ve bâzı şahıslardan 
menfaat sağladığından bahsile, gereğ^in yapılmasını iste
mektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Aleyhinde şikâyet 
vâki olan Cemal Kırcen’a isnadolunan fiillerin, yapılan tahki
kat sonunda sabit olmadığı ve bu sebeple adı ' geçen hâkim 
hakkında muamele ifasına lüzum görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Alâkalı vekâletin tahkika müstenit 
cevabına göre bu hususta encümenimizce muamele tâjrinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1933 13 . IV . 1955

7649/7110 Eğridcre Köyü llıli-
1948 yar 11 ey ot i.

Bornova - İzmir.

8703/8072 Mehmet Hulusi l ■ğuı-
194S l'jsnaftan.

Kadınhan.

(Arzuhal hulâsası : Kadastroca 
)fa}>ılan tahdit y)iuamclesİ7iin dü
zeltilmesi hakkında.)

Müstediler : Köylerine ait meranın, kadastroca, Yahyapaşa 
mirascılariyle Fransız tebaasından Elerona’nm arâzisinin tah
dit ve tesbiti sırasında bu arazi içine alındığından bahsile, 
,muamelenin düzeltilmesini istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyetin mevzuunu 
teşkil eden hâdisenin mahkemeye intikal etmiş olduğu cihetle 
neticeye intizar lâzımgeleceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1934 13 . IV . 1955

(Arzuhal hulâsası : Kadınhan Hâ
kiminden ve Müddeiumumisinden 
şikâyet.)

Müstedi : Kadınhan’ın Apandi köyü aleyhine o yer asliye 
hukuk mahkemesinde açtığı zarar ve ziyan ve tazminat dâvası-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
Nc. adı, soyadı ve adresi

na ait dosya içinde mevcut protesto ve cevabi ihbarnamenin za
yi edilerek hükmün bozulmasına sebebiyet verildiğini ve hâkim 
Hüsnü Erdem’in hasım tarafı himaye ettiğini ve diğer bir hâdi
sede suçlulara işkence yapılmasını müsamaha ile karşıladığını 
ve C. müddeiumumisi Sabri Menteş’in de kira ile oturduğu evin 
icarını vermediğini, mucirin talebi üzerine de bunun hakkında 
takibata tevessül etmiş bulunduğunu beyanla, gereğinin yapıl 
masını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin protesto 
ile cevabi ihbarnameye taallûk eden iddiasının yaptırılan tahki
kat neticesinde teeyyüdetmediği cihetle hâkim hakkında bu 
noktadan muamele tâyinine mahal görülemeyip yalnız işkence 
fiiline mâni olmamasından dolayı kendisine ihtar yapılması 
tensibedildiği ve C. müddeiumumisi Sabri Menteş’in de, bahse
dilen kira bedeline ait takipte resmî sıfatla hiçbir emir vermiş 
olmayıp bu bapta bir vatandaş olarak şikâyette bulunmuş ise 
de dâvasını takibetmediğinden mezkûr dâvanın bu sebeple dü
şürülmüş olduğu ve binaenaleyh bu işte müddeiumumiye atfı' 
mümkün bir kusurun mevcut olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Alâkalı vekâletin tahkika müstenit ce
vabına göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1935 13 . IV . 1955

9494/8761 Mustafa Şimşek.
1949 Hasbek Köyü IVInh- 

tarı.

Akdağraadeni - 
Yozorad.

(Arzuhal hulâmsı : Akdağmadeni’- 
ne hağh Hashek köyüne getirilecek 
su haklimda.)

Müstedi : Sekiz kilometre mesafedeki kaynaktan köylerine 
getirilecek su için yardım yapılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen köyün 
hudutlan dâhilinde yaptırılan sondaj neticesinde bu köyün ih
tiyacını karşılıyacak miktarda su temin edilmiş olduğu ve Ka- 
dıgüllü köyü suyundan vazgeçilerek ihtilâfın da bu suretle hal
li cihetine gidildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1936 13 . IV . 1955

9.165/8812
1949

M. Ali özcan vo ar. 
Kuz köyünde, 
("'cltikoi - Burdur.

(Arzuhal hulâsası 
tescili hakkında.)

Gayrimenkul

Müstediler : Hazinei hassadan müdevver Çeltikçi Çiftliği hu
dutlan içinde bulunan köylerindeki bağ, bahçe ve tarla gibi
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g’ayrimenkullerin evvelce lâhik olan tensip veçhile namlarına 
tescili hususunun sağlanmasını istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Sonradan yürürlüğe 
giren 5618 sayılı Kanunun ek sekizinci maddesinde bu gibi yer
lerin parasız olarak aile reisleri adına tescili kabul edilmiş oldu
ğundan bahis mevzuu gayrimenkuller hakkında da bu yolda 
muamele ifası lüzumunun mahalline tebliğ edildiği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1937 13 . IV . 1955

ınif)
l l ü . ' - v 'v i ı ı  T o p . i l .  

K i n / ı ı l n m a !  k r ı v i ’m d c  

A . i ' ( ) ; ı ] ı ; ı ı ı .

^Arzuhal hııJâsdsı : Xoksan odun  
teali}}! h(tl'l;}fid<ı.)

Müstedi : Posof bölüğüne 85 ton kadar noksan odun teslim 
edilmiş olduğunu beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Posof bölüğü
ne 85 ton kadar noksan odun teslim edildiği anlaşılarak bu 
miktarı zimmetine geçirmiş olan mütaahhit vekili Fazlı Çoban 
ile 225. Alay 7. Bölük Kumandanı Yüzbaşı Cabit Akal hakla
rında ilk tahkikatın açıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kanuni iktizasına 
tevessül edilmiş olduğundan bu hususta encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1938 13 . IV . 1955

50534/9(570 H a kk ı îk iz  v(> ar. 
i îH î)  Artıka l»at , l̂ah.

( ii'mıü>!İKK-ıköy.

(Arz}iJ)(tl hulâsdsi : Gihnüşhac) - 
!:öı; şehir piânı hal l. tnda.)

Müstediler : Gümüşhacıköy şehir plânının kendilerini ızrar 
etmiyecek şekilde düzeltilmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1/1000 mikyaslı Gü 
müşhacıköy imar plânında, şikâyetçilerin evlerinin bulunduğu 
mıntakada yapılması düşünülmüş olan hükümet konağının yeri 
değiştirilmek suretiyle gerekli düzeltmelerin yapıldığı ve bu şe
kilde dileğin yerine getirilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1939 13 . IV . 1955



10793/9877
1949

Arzuhal
No.

Bahaettin Tuna. 
Duduna köyünde. 
Ardahan.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal Imlâsası : Ardahan Kay
makamı Rüf/ip UğureVden şikâ
yet.)

Müstedi : Ardahan Kajnnakaım Ragıp Uğurel’in Kızılay 
merkezinden gönderilen yardım parasını hakkiyle tevzi etme
diğinden ve halKı tahkir ettiğinden bahsile, mumaileyh hak
kında icabeden muamelenin yapılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Ardahan kazasında 
yiyecek sıkıntısı çekenlere dağıtılmak üzere Kızılay merke
zinden gönderilen altı bin liranın kaymakamlıkça hakiki ihti
yaç sahiplerine bir komite huzurunda ihtiyar heyeti vasıtasiyle 
tevzi ettirildiği ve kaymakam Ragıp Uğurel’in halkı tahkir 
ettiği yolundaki şikâyetten dolayı yaptırılan tahkikat netice
sinde vilâyet idare heyetince mumaileyhin men’i muhakeme
sine karar verilmiş ve bu kararın Devlet Şûrasınca da tasdik 
edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Kajmr tarihi

—  2 4  —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1940 13 . IV . 1955

11171/10235 Kemal Fedayi Co§- 
1949 kuner.

Kemer Köyü Ba.^öğ- 
retmeni.
Kaş.

(Arzuhal hulâsası 
iadesi hakkında.)

Eski yerine

Müstedi : Haksız ve Kanunsuz olarak başka yere nakledil
diğinden bahsile, eski görevine iadesini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında :
Dilekçinin vilâyet Disiplin Kurulu karan gereğince Muğla 

Valiliği emrine naklen tâyin edildiği bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Vekâlet ceVabma göre bu hususta encü- 

menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1941 13 . IV . 1955

11474/10509 İsmail Güney. 
9896/9102 Gazipaşa ^lah. 

1949 So. No : 1. 
Bergama.

(Arzuhal hulâsası : Ödemiş eski 
Ay Malmüdürü Edip Atılgan hakkın

da.)

Müstedi : ödemiş eski Mal Müdürü Edip Atılgan’m vukua 
getirdiği bâzı suiistimallerin bir tahkik ve tetkika tâbi tutul
madığını beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin iddia et
tiği hususlann adlî ve idari makamlarca tahkik ve tetkika tâbi 
tutulmuş olduğu ve aynı zamanda Maliye Müfettişliğince de 
icabeden incelemenin yapılmakta bulunduğu bildirilmektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adî, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1942 13 . IV . 1955

1W73/10875 Ömer Öner.
K ju -a fîü n ıriik  lp<‘k-
kaytanı So. No : 2. 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası 
hakkında.)

('ezasının affı

Müstedi : Bir tertip ve tasni neticesi hapse mahkûm edildi
ğinden ve saireden bahsile, cezasının affını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 186 lira 
50 kuruşluk yakacak ödeneğini avans olarak aldığı halde, jan
darmanın ihtiyacı olan odunu parasız tedarik etmiş ve bahis 
mevzuu ödeneği de bu suretle zimmetine geçirrıiş olmasından 
naşi Van Asliye Mahkemesince 8 . VI . 1948 tarihinde üç ay 
hapis ve o kadar müddet memuriyetten mahrumiyet cezalarına 
mahkûm edildiği ve aynca hürriyeti tahdit ve hakaret suçla
rından dolayı hakkında verilmiş olan lüzumu muhakeme kara
rının da Devlet Şûrasmca tasdik edilmiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetlerine ve işlendikleri tarihlere 
nazaran 5677 sayılı Umumi Af Kanununun 1 nci maddesinin 
şümulü dâhiline girmekte olan mezkûr suçlarla hükmedilen ce
zalar hakkındaki af talebinin encümenimizce ayrıca dikkate 
alınmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1943 13 . IV . 1955

11880/10882 Cerei Mimar.
1940 Ermeni, Katolik mil

leti namına.
Mardin.

(Arzuhal hulâsası : Satışm durdu
rul ması hakkında.)

Müstedi : Derik kazasının Ermeni katolikleri namına tapu
da vakıf olarak kayıtlı bulunan hane ve dükkânların Hâzinece 
satılmakta olduğunu bildirerek bu satışın önlenmesini, cemaat 
namına rica etmektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında ; Bu husustaki ihtilâfın adlî 
kaza merciine intikal etmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olan bir hâ
dise ile alâkalı talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1944 13 . I V . 1955
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l “i0r)(V1104S Daim A(*arlı.
1949 Koros1(‘('i.

Araç.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(A rz u h a l  hulâsdsı : O nn an  em v a 
linin L'cndisine iadesi hal;!;ın(ht.)

Dilekçi : Mahkemece iadesine hükmedilmiş olan orman em
valinin idarece teslim edilmediğinden bahsile, gereğinin yapıl
ması hususunun teminini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu orman 
emvali hakkında, ilâm hükmü dairesinde iktizasının yapıldığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : tlâm hükmünün yerine getirildiği ve
kâlet cevabından anlaşılmasına g’öre bu hususta encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1945 13 . IV . 1955

121 .■)()/11 14() Noriıi’ an Ali)af.
1!)4<) T i ir k a ü  Malı. 3.î<‘- 

('idali So. Xo ; "îO. 
Bosiktas - !.s1aıı])i!İ.

( A rz u h a J  Inı.lâ.Kas) : T ü r k  rafau -  
(las!i(jn\a L nbulii  hah !, n i d a . )

Dilekçi : Türk vatandaşlığına kabulünü istemektedir.
Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Arnavut tebaasın

dan olan dilekçi hakkında 1312 sayılı Kanıma göre iışlem yapıl
ması lüzumunun İstanbul Vâliliğine yazıldığı bildirilmeld;edir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1946 13 . IV . 1955

122G7/11252 İdris Karataş.
1949 Dedepınaı- kiiyünd 

Adana.

(Arzuhal hulâsası : E sli muhtar 
Hiiseiiin re arkadaşları hakkında.)

Dilekçi : Eski muhtar Hüseyin ve arkadaşlarının bâzı yol
suz hareketlerinden bahsile, bunlar hakkında gereken muamele
nin yapılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Eski muhtar Hü
seyin Andaç’tan maadasının 5677 sayılı Af Kanunundan istifade 
etmiş oldukları ve adı geçen Hüseyin Andaç hakkındaki men’i 
muhakeme kararının da Devlet Şûrasınca tasdik edilmek sure
tiyle katileştiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

1947 13 . IV . 1955
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İL'.‘57!)/113(51 A !i Kai'(l(\ş.
|‘)4f) l)o”-aıU‘!İa i‘ k()yün(]('.

K i l im li  - Zo ııii'uhU ık.

(Arzuhal hulâaas} : Kcndi.nne in- 
tiha! eden (jayrijuevküllere ait ia- 
l>H l:a!/ıllannın eıkarfıhnası h al
kında.)

Müstedi ; Murislerinden kendisine intikal etmesi lâzımgelen 
gayrimenkullere ait tapu kayıtlarının bulunmaması yüzünden 
intikal muamelesini resmî surette yaptıramadığını beyanla, ge
reğinin ifası hususunun sağlanmasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısına bağlı Zonguldak Valiliği 
tezkeresinde : Tapu kayıtları üzerinde yaptınlan tevkifatın di
lekçinin iddiasını teyidetmemekte olduğu ve bu itibarla mezkûr 
iddia hakkında yapılacak bir işlem görülemediği bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Bu husustaki evrak münderecatına na
zaran, dilekçinin kendisine intikal etmesi lâzımgeleceğini iddia 
eylediği gayrimenkTîllere ait olmak üzere elde edilen tapu ka
yıtlarında maliklerin başka şahıslar olduğu gösterilmiş ve bun
lar arasında müstedinin muris olarak adlarını tesbit ettirdiği 
kimselere Taslanmamış bulunmasına ve bu ciheti beyandan iba- 
ret olan vekâlet cevabına göre vâki talep hakkında encümeni- 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin mezkûr 
gayrimenkullerin murislerine ait bulunduğu iddiasında ısrar 
ettiği takdirde bu bapta usulen kaza merciine müracaatta muh
tariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1948 13 . IV . 1955

1244.‘j / l  1423 Nccmellin Doğan. 
I94Î) Sa lh ıye .Şüheda Sa

lan Cad. Xo : ÎKi
i\ IKİSİliaiK'SİJKİc.
Sani.

(Arzuhal hulâsası : Türk vatan- 
daslıffina kabulü hakkında.)

Müstedi : İstiklâl Savaşına iştirak ettiğini, bu uğurda yara
landığını, hava değişimi için gönderilmiş olduğu Maraş’tan Su
riye’ye geçtiğini ve bilâhara Türk vatandaşlığına kabulü hak
kında müracaatta bulunmuş ise de henüz katî bir cevap alama
dığını beyanla, dileğinin yerine getirilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 4 . VII . 1938 tarihli 
Optanlar Protokolüne göre 15 . I . 1939 tarihine kadar ikamet
gâhını Türkiye’ye nakletmemiş olan dilekçinin bu protokol mu
cibince vatandaşlığımızı kaybederek mahallî devlet uyrukluğu 
almış ve bu keyfiyetin kendisine de tebliğ ettirilmiş olduğu,

Hariciye Vekâletinin cevabi yazısında da ezcümle : Müste
dinin Suriye uyruldu olarak memleketimize gelmesinde bir mah
zur görülmezse icabının buna göre yapılacağı, bildirilmektedir.
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Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü ; Alâkalı vekâletlerin yukardaki cevapla
rına göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1949 13 . IV . 1955

12254/11241 İbrahim vekili 
12491/11467 il Bilj>-i. 
13721/12642 Kale JMalı. do.

1949 Ciznv

Isnıa- ( Arzuhal hulâsası : Müveknilinin 
Suriue'deld emlâkine vâki müda
halenin men’i Jıakknıda.)

Müstedi : Müvekkili İbrahim’in Suriye’nin Dicle kazasına 
bağlı Başut köyündeki 29 parça tarlası ile bir değirmenine o 
yer halkından Kirkor Segizyan tarafından müdahale edilmek
te olduğundan bahsile, vâki müdahalenin men’ini ve mezkûr 
gayrimenkullerin müvekkiline teslimini istemektedir.

Dahiliye ve Hariciye vekâletlerinin cevabi yazılarında : 
Mezkûr gayrimenkullerin diplomasi yoliyle dilekçiye teslim 
ettirilmiş olduğu Halep Başkonsolosluğumuzdan işar kılındık
tan sonra dilekçi tarafından ikinci bir istida ile bahis mevzuu 
gajrrimenkullerin fiilen teslim edilmediği iddia olunması üze
rine keyfiyetin icabı yapılmak üzere tekrar mezkûr konsolos
luğa bildirilmiş olduğu beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Yukardaki cevaba göre iktizasına alâ
kalı vekâletçe tekrar tevessül edilmiş olduğundan bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1950 13 . IV . 1955

12554/11526 Tarık Kurtareaıı. 
13182/12130 Toptaşı Cezaevinde'

1949 hükümlü.
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Kanunsuz ola
rak hapsedildiği hakkında,.)

Müstedi : Yolsuz ve kanunsuz olarak hapsedilmiş olduğu 
yolundaki müracaatlarına cevap verilmediğinden ve bu suretle 
Anayasa hükmü ihlâl edilmiş bulunduğundan ve saireden bah
sile, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
mahkeme hükmü gereğince cezasını çekmek üzere umumi ceza 
evine konulmuş olduğu ve tahliye edileceği sırada başka bir suç
tan dolayı hakkında tevkif kararı verilmiş bulunduğu cihetle 
bu karann infazı maksadiyle askerî ceza evine gönderildiği ve 
firar suçundan dolayı da hakkında takibat yapılmakta olduğu
nun anlaşıldığı ve muamelelerde bir yolsuzluk görülemediği bil
dirilmektedir.

Gereği, düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü-
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ınenimizce muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1951 13 . IV . 1955

rJG l()/ l !r,85 Baki Tasdol.'it.
H)4!» Isla syon Mi'.h. Ka ik- 

l)(>y So, No : 1."){). 
Ka rs.

(Arzuhal hulâsası : Bir iş veril
mesi hakkında.)

Müstedi : Göle Orman İşletmesinde bakım memuru iken ten- 
sika tâbi tutulduğunu beyanla, Beşiri Petrol Kampında bir va
zifeye tâyinini istemelrtedir.

İsletmeler Vekâletinin cevabi yazısında ; Bahsedilen kampta 
boş kadro bulunmadığından dilekçinin arzusunun is’afına imkân 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

1952 13 . IV . 1955

2 S K İ/ 1 177̂ ) A sın ı ''l'u^ay.
lOrkck Sa iia l I^^ıısii- 
lüsü .Müdürü. 
’'l'ral>zoıı.

(Arzuhal hulasası : Oğlu Salih’in 
mecburi hizmete tâbi tutulması 
hakkında.)

Müstedi : Oğlu Salih Tugay’ın, Tıp Fakültesine tekrar 
kaydine Yönetim kurulunca karar verilmiş olduğu cihetle, 
Yurt masrafının artık tahsiline lüzum kalmadığını ve bu iti
barla Fakülteyi ikmalinden sonra mecburi hizmete tâbi tutu
larak mezkûr masrafın bu suretle mahsubu lâzımgeleceğini 
beyanla, gereğinin bu yolda yapılmasını istemektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında: 
Dilekçinin oğlu Salih’in Fakülteyi ikmal ederek mecburi hiz
mete tâbi tutulmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu husustt en- 
cümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1953 13 . IV . 1955

307.V1202:J Js,naii Atalay.
A!aJiy(. ( îo lii- :\I(-ımır 
Muavini Pcr-
f:in yanında.
Koy abat.

(Arzuhal hulâsası : tstanlnd 2 nci 
h ra Memur Muavini Kâmil Teker 
hakkında.)

Müstedi İstanbul 2 nci İcra memur muavini Kâmil Teker’in 
kanuna aykırı bir surette, îş Bankasında mevcut istimlâk be
deline haciz koyarak, bu paranın başka ellere geçmesine sebo- 
biyet vermiş olduğundan bahsile, mumaileyh hakkında tahki-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

—  3 0  —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

kat ve takibat icrasını ve parasının da bu memura tazmin 
ettirilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen memur ile 
diğer alâkalılar hakkında C. Müddeiumumiliğince yapılan ta
kibat sonunda 5677 sayılı A f Kanununun 1 nci ve Türk Ceza 
Kanununun 97 nci maddelerine göre kovuşturma yapılmasına 
yer olmadığına karar verildiği ve bu durum karşısında vekâ
letçe idareten muamele ifasına artık imkân bulunmadığından 
dilekçinin alâkadarlar aleyhine Hukuk mahkemesine müracaat 
etmesi lâzımgeleceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1954 13 . IV . 1955

.iai38/1208G .Mehın.'t Fa ı-is
1949 ınez.

V^ilAyol ka i'şıst .\o : 
2 ! yazıhaııodi'. 
İstan})ul.

(A vznh a !  Inılâsast Hâkim l'felâmi 
* 1 Lfhığ’dan şihâıjcf .)

1

Müstedi ; Beyoğlu Üçüncü Sulh Ceza Hâkimi Selâmi Ak- 
dağ’ın, kendisini muhakeme ederken, maddeten ve manen ız
rar eylediği gibi, kanuna ve Temyiz Mahkemesi karar ve içti
hatlarına aykırı muamelelere de tevessül etmiş bulunduğun
dan ve saireden bahsile, mumaileyh hakkında kanuni takibat 
yapılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ezcümle : Dilekçinin 
şikâyet istidası münderecatmı tavzih etmesi için C. müddeiu- 
mumiliğince davet edilmiş olduğu halde bu davete icabet et
mediği ve bahis mevzuu muhakeme sırasında yapılan muame- 
yelerde Hâkim Selâmi Akdağ’ın muahezesini mucip bir cihet 
görülemediğinden adı geçen hâkim hakkında muamele tâyin 
olunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1955 13 . IV . 1955

13299/12244 Zehra K ııy ıım e ıı.
1949 Tu ra n  Malı. do. 

Buldan.

(Arzuhal hulâsaaı 
•S? hnklnndü.)

Nafaka dâva-

Müstedi : Kocası aleyhinde ikame ettiği nafaka dâvasının, 
ait olduğu mahkemece sürüncemede bırakıldığından bahsile, 
bir an evvel intacı hususunun sağlanmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Sözü geçen dâvanın 
neticelenerek dilekçiye günde üç lira nafaka bağlanmış ve keyfi-
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l-‘>r>'î5/12470 Mustafa Bü ı-hnıı.
104!) ' l ’oktıy IvöyüiKİc

\a z illi.

yetten kendisinin de haberdar edilmiş olduğu bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 

cümeninıizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1956 13 . IV . 1955

f A rzuhal hulâsası  
(Icsi lıııL'Inndıı.)

A n tzıs ıv ın  lo-

Dilekçi : 1937 - 1938 yıllarında istimlâk olunarak hazine 
adına tapuya tescil edilen ve fakat sonradan istimlâkinden vaz
geçilmiş bulunan arazisinin kendisine verilmiyerek mültecilere 
dağıtıldığından bahsile, mezkûr arazinin tarafına iadesini iste
mektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr arazinin ia
desi hakkında devlete bir mecburiyet tahmil edilmemiş olduğu 
ve bâzı şahıslar tarafından açılan dâvaların da Devlet Şûrası 
ve adliye mahkemelerince bu sebepten reddedildiği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1957 13 . IV . 1955

1.3587/12r)i>l

in-:!!)
D r. Sa lAhatlin  Oı--
!ıuıı<iz.

( 'avit Kvı*(*i! yamu
ğu.
D iva rha kır.

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik mu
amelesinin yapılması veya vatani 
liizmei tertibinden maaş haf/lan- 
nıasi hakkında.)

Müstedi : Devlet hizmetinde otuz üç sene bulunduğunu, 
harb zamanlarının da bu müddete ilâvesi icabedeceğini, ken
disine on üç sene üzerinden verilen tazminatı defaten iadeye 
hazır olduğundan hakkında bir emeklilik muamelesi tesis edil
mek lâzımgeleceğini beyanla, ya bu yçida işlem yapılmasına 
veya vatani hizmet tertibinden ayhk bağlanmasına dair bir 
karar ittihazını istemektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında :
1683 sayıh Kanunun 43 ncü maddesine göre âdi malûl ola

rak emekliye sevk edilmiş bulunan dilekçinin Devlet hizmetine 
1 Aralık 1323 tarihinde girdiği ve tekaüde tâbi hizmetleri on 
üç sene, seki.2 aya baliğ olduğundan kendisine 616 Ura tazminat 
verildiği ve 1935 yılında aldığı rapora binaen belediye doktor
luğuna tâyin edilmiş ise de 1942 yılında bu vazifeden istifaen 
ayrıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre emeklilik hak-
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kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve 
dilekçinin bu cihete mütaallik talebinde ısrar eylediği takdirde 
usulen kaza merciine müracaatta muhtariyetine, vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkmdaki isteğe gelince; bu 
husus ancak yeni bir kanun teklifine mevzu olabileceğinden 
bu bapta da zikredilen sebepten bir işlem yapılamıy a cağına 
karar verildi.'

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1958 13 . IV . 1955

l'ikroııı Işıklı. 
lî)4î) Taksim Cad. Arnıaıı 

Ap. No : 8<)/(). 
Bc'vou-lu - lstaıı})ul.

(Arzuhal hulâsası : Tekaütlüğü
nün Albaylık rütbesi üzerinden 
tadili hakkında.)

Müstedi : Muvazzaf subaylıkta otuz hizmet yılını ikmal et
miş olmasından dolayı 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
B fıkrası gereğince 28 Kasım 1951 tarihinde Deniz Yarbaylı
ğından emekliye sevk edildiğini, sonradan vâki müracaatı üze
rine de tekaütlüğünün albaylık rütbesine göre tadili lâzımgele- 
ceğine kanaat getirilerek bu yolda bir kararname hazırlandığı 
halde bu kararnamenin, o tarihte vekâlet makamını henüz iş
gal etmiş olan ve bu itibarla muamelenin içyüzüne vâkıf bulun- 
mıyan Seyfi Kurtbek tarafından hiçbir tetkika müstenit ol
maksızın reddedilmiş bulunması hasebiyle bahis mevzuu tadi
lin yapılamadığını ve binnetice müktesep hakkının ihlâl ve iptal 
edildiğini beyanla, emeklilik muamelesinin, 30 . VIII . 1949 ta
rihinden itibaren albaylığa yükseltilmesi suretiyle, bu rütbe 
maşı üzerinden tadilini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında ezcümle : Her 
ne kadar dilekçi hakkındaki sicile, Erkânı Harbiyei Umumiye 
sabık Reisi Orgeneral Salih Omurtak tarafından muhtar âmir 
sıfatiyle müspet mütalâa dercedilmiş olmasına bakılarak, müs- 
tedinin tekaütlüğünün albaylık rütbesi üzerinden tadili icabe- 
deceği yolunda bir kararname hazırlanmış ise de sonradan ya
pılan tetkik neticesinde, mumaileyh hakkında kanaat notu ve
recek olan muhtar âmirin, müşarünileyh Salih Omurtak’ı istih- 
lâf eden Orgeneral Abdürrahman Nafiz Gürman olduğu anlaşı
larak sicilin kendisine tevdi edildiği, mukaddemki karar ve mu
amelenin ise Sicil Yönetmeliği hükümlerine mugayereti hase
biyle durdurulduğu ve Abdürrahman Nafiz Gürman’ın izhar 
ettiği kanaate nazaran menfi şekilde tekemmül eden sicil mü
nasebetiyle de dilekçinin tekaüde sevkı hakkındaki işlemin al
baylık rütberi üzerinden tadiline imkân görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tekaütlüğün albaylık rütbesine göre ta
dili lâzımgeleceğini beyan ve iddia eden dilekçinin, hâdise tari
hinde mer’i 3410 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine tevfikan ait
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olduğu kaza merciine müracaatla hukukunu muhil gördüğü bu 
baptaki muamelenin ıslahını talep ve dâva etmesi lâzımgelir- 
ken, vaktinde mercii aidinin tetkik ve murakabesine arz etme
miş olduğu bu meseleye muahharan teşriî uzvun müdahalesini 
istemesi caiz görülemediğinden, vâki talebi hakkında bu sebep
ten encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

J5ncüm'en kararı ve ne sebepten verüdiği

1959 13. IV . 1955

«426/7823 Ali Y  ar.
14790/13598 Pırnakapan köyün-

1950 â'\

(Arzuhal hulâsası : İstimlâk bede
li hakkında.)

Müstedi : Erzurum - tran transit yolu üzerindeki gayrimen- 
kulüne ait istimlâk bedelinin bir an evvel ödenmesi esbabının 
sağlanmasını istemektedir.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin istimlâk sa
hası içindeki arazisinin kamulaştırma bedeli olan 3 545,85 Türk 
lirasının ahiren kendisine ödenmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümence muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1960 13. IV . 1955

12748/11850 Sadık Taral. 
14545/13384 İtfaiye Meydanı 

1872/1745 Kurtuluş Ap. 4. 
V.m  Ankarn.

(Arzuhal hulâsası : Fazla mesai 
ücretinin verilmesine dair.)

Müstedi : 1 . IX . 1939 tarihinden 17 . IV . 1945 tarihine ka< 
dar, çift tedrisat yapan Ankara Mimar Kemal ve Cumhuriyet 
ilkokullarında sebk eden fazla mesaisine mukabil kendisine ce
man 1 687,5 lira ücret verilmek lâzımgeleceğini beyanla, bu dai
rede bir karar ittihazını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Çift tedrisat yapan ilk
okul başöğretmenlerine 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesine 
müsteniden bir ücret verilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasında mevcut 4 . 1 .  1950 gün 
ve 50/3 sa30İı Devlet Şûrası ilâmına nazaran dilekçinin bu bap
taki dâvası süre aşımı noktasından reddedilmiş bulunmasına ve 
mezkûr dâvanın bu şekilde reddedilmesiyle esastan reddedilme
si arasında kanunen ve hukukan bir fark gözetilemiyeceğine 
binaen vâki talep hakkında zikredilen sebepten encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi;

Karar No. Karar tarihi

1961 13. IV . 1955
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i:^7()r)/12()8l! Vnku]) Sadu; v(' ar.
1950 M ik s i ( îe lle o Ku llfi- 

i'iıu la ıı.
M id vat.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzulutl hulâsası : Sutış vuıame- 
lesiiiiu h(fzuhn<ısı haJ;knul(t.)

Müstediler ; Murislerinden kendilerine intikal eden gayri- 
menkullere Hâzinece tasfiye kanunlarına gföre el konularak, 
bunların satışa çıkarılmış olduğundan bahsile, bu muamelenin 
bozulmasını istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hâdisenin mahkemeye 
intikal etmiş olduğu cihetle bu bapta idareten yapılacak bir iş
lem görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1962 13 . IV . 1955

13810/12722 A lııiK 't  R e fik
Jî).50 Kavak(l<‘)-(‘ Köyünde. 

K ı i 'k la i’oli.

fAr.ıuluıl Inılâsıısı : Ytırflnn ı/opıl- 
»msı rcj/d hif i\ l() inni h<ıkhun(hı.)

Dilekçi : Hidemâtı vataniye tertibinden kendisine bir defa
ya mahsus olmak üzere yardım yapılmasını veya bir iş temin 
edilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin bâzı yer
lerde çalıştırılmak suretiyle gerekli yardımlara mazhar olmuş 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Hidematı vataniye tertibinden maaş bağ
lanmak veya yardımda bulunabilmek için bu hususta daha evvel 
bir kanun tedvin etmek lâzımgeleceğine ve encümenimiz böyle 
bir teklif serdine yetkili bulunmamasına mebni dilekçinin bu 
baptaki isteği hakkında muamele tâyinine mahal olmadığına ve 
iş hususunda da ait olduğu makam veya mercie müracaatta 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1963 13 . IV . 1955

13819/12731
1950

Fehmi Atabey v(> ar. 
Kara kavuk köyü Eğ- 
ribel Malı. d(‘. 
Samsun.

(. 1 rz\iıutl lutlâsdsı 
)ii‘ si hdhhında.)

Arazi rerit-

Müstediler : 9 .1.1950 tarihli istidalarında bahis mevzuu 
ettikleri arazinin borçlanma yoluyla kendilerine veri-mesini is
temektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Münazaalı olan mez
kûr arazi hakkındaki ihtilâfın adlî mercilere intikal etmiş bu
lunması dolayısiyle bu hususta idareten yapılacak bir muamele 
bulunmadığı bildirilmektedir.
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3 5

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

; ) / ! .}  170 KadilV (lüı-hü/.. 
lî);)0 N’orşon köyiindt'. 

Kizo.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olduğu an 
laşılan bir hususla alâkalı talep hakkında encümenimizce mu
amele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1964 13 . IV . 1955

(Arzuhal hulâsası 
lıol, l, i}ifhı.)

Yetim (nfhğt

Dilekçi ; Eşinden kendisine bağlanan maaşı, 1. V I . 1929 ta
rihinden itibaren Tortum Mâliyesine nakledilmiş bulunmasına 
rağmen, halen alamamış olduğunu beyanla, g-ereğinin yapılma
sını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Zamları ile birlikte 
137 kuruşa baliğ olan maaşının on senelik tutarının dilekçiye 
defaten ödenmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına gföre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

1965 13 . IV . 1955

İ4.3f;2/13213 Dardiyo Baylaz. 
in.")0 köyü X(> : 3.

H in ırö l.

(A rzu h a l  hıılâsası ; .1 sİ,'er ofjhı - 
Htın izi)iU (inndcrihm si hal:l, ı>ula.)

Dilekçi : Askerde olan oğluna izin verilmesi hususunun sağ
lanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yaaisında ; Dilekçinin 
oğlu Lütfi Baylaz’a altı ay müddetle hava değişimi verilmiş ol
duğu cihetle ayrıca izinli gönderilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1966 13 . TV . 1955

I4()44/13471 M. Rahmi <Jiirturıa. 
-'4H1/2:3l>3 lî. Bankası i ‘lilo .

1950 A y v a lık .

(A rzu h a l  hulâsası : Fazla mesai  
i\cr( tinin i'( rih)i(sim tlair.)

Müstedi : Ankara Devrim ilkokulu Başöğretmeni bulundu
ğu sırada sebk eden fazla mesaisine mukabil kendisin ücret ve
rilmesini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin bu baptaki 
dâvasının Devlet Şürasınca reddeilmiş olduğu bildirilmektedir

Gereği düşünüldü : Evrak arasında mevcut 2 . X I I . 1940 gün 
ve 59 280 sayılı Devlet Şûrası ilâmına nazaran dilekçinin aynj 
mevzua taallûk eden dâvası süre aşımı noktasından reddedil
miş bulunmasına ve mezkûr dâvanın bu şekilde reddedilmiş ol-
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masiyle esastan reddedilmesi arasında kanunen ve iıukuîcan biî' 
fark gözetilemiyeceğine binaen vâki talep hakkiıida zikredilen 
ssbepten encümenimizce muamele tâyinine mahnî olmadiji'mu 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1967 13 . IV . 1955

I4(>.5()/1.’}477 Krinılx‘f ( '?)tMİ,*ııı. 
I!)50 A rzu l i î i lc i .

!>;ıhc(‘ - S (‘\ lı, iiı.

(Arziihd! Inûâsosı : l:nzosı
h‘ l( (Iv/c secim i h(t!:kr,ı<l<t.)

Müstedi : 194G senesi Bahçe kazası belediye seçimine rÜ tu 
tanağın tahrif edildiğinden ve saireden bahsile, kanuni iktiza 
sının yapılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bu bapt;ı mülk.’ve 
müfettişliğine yaptırılan tahkikat netice.sinde, bâzı kimselerin 
men’i muhakemesi lâzımgeldiği ve bir kınım alâkalıların, dn lü.'̂ u 
mu muhakemeleri cihetine p;idilmesi icabedece^ji yolund?.. t ıV.zin; 
kılman fezlekenin kanuni merciine tevdi edilmiş okluğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Yukarıya alına vekâlet cevabına göre bu 
husufĉ ta encümenimizce muamele tâyinine mnhal olmadı»xın<'. 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1868 13 . IV . 1955

1‘]<1İ1),‘ Tur-jıy. 
Aksaray Sai(l<‘l'(‘n<li 
So. No :
İstanbul.

1 934/!-S T l f) liatVt I )<‘nıi)'ay v(' ar.
1950 I la l ıh ıdırağa Mah.

Şelısinan Nn.srotiyc 
r'a ın iia t ik  nıuhtarla- 
n.
(V n - lı ı - ' l ' ( 'k i  r d a <?;.

(A rz u h a l  Inıhlsası Yftim njihf/ı

Dilekçi : 25 yaşını doldurmuş olmasından dolayı kesilen 
yetim aylığının tekrar bağlanmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Ahiren yürürlüğe 
giren 6216 sayılı Kanun mucibince dilekçiye tekrar yetim ay
lığı tahsis edileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1969 13 . IV . 1955

1/1 rzuhdi 
hal:k ında.)

Köji merası

Dilekçiler : Köylerine ait meranın 800 dekarının fidanlığa 
kalbedilmek suretiyle hayvanlarının aç kalmasına sebebiyet 
verilmiş olduğundan ve saireden bahsile, bu halin önlenmesini 
istemektedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr 800 dekar
dan yalnız 50 dekarının fidanlığa tahsis edilerek bakiyesinin
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—  3 7

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

l ! ; ,y .! ; . r  Acar. 
- l- l/ 'I!) !*  Ş (‘lııi() tuıhiycsiiKİ»'. 

lî*50 Ko zlu k - S iird .

köylüye terk edilmiş olduğu bildirilmektedir.
Gereği lüşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 

cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1970 13 . IV . 1955

(A rz u h a l  fıulâs<ısı : Udzhn İma
l ın ın  l:onui)n(isi)uı ıhıir.)

Dilekçi : Kozluk kazasının Şelmo nahiyesindeki Hazine 
arazisinin, aynı köyde Hamza ve kardeşleri tarafından hiyle ile 
kendi namlarına tapuya bağlattırılmış olduğundan bahsile, ' 
Hazine hakkının korunmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adli mercilere inti
kal etmiş olan hâdise hakkında idareten yapılacak bir işjlem 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümeniınizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1971 13 . IV . 1955

Reis
Koııvîi

Kâtip
!'!;ı/ıv-

A. F. Agaoğlu S. Toker

Ai'yon K . (Çankırı (jorum E iirne
S. KoKiltdh T. Akman //. Ortakc.ıoğlu (\ Köprülü

Kdirne Krzin«-an K.'islani(»ıuı
//. Maksudoğlıt T. ^('7iocnk -V/. A. M it fi t o

Mardin 
H. K. Timur oğlu

(Arzuhal sayısı : 74)



t :B .  m . m . Mathmsi



Devre : X T. B. M. M. İçtima ; 2

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 !

-«e Sayı: 24^--

1.X I. 1955 Salt

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adre<si

28/28 Foriha Akınean.
^ohsuvarl)cy Okulu
öğretmeni.
Uzunköprü.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâaası : Almı§ olduğu 
emeldi keseneklerinin geri alın
masına dair).

Müstedi : 1952 yılı Kasım ayında Uzunköprü’nün Balaban- 
koru köyünde öğretmenlik vazifesine tekrar başlamış ve mer
keze naklinden sonra ve istifa ettiği sırada aldığı emekli kese
neklerinin geri alınması için Emekli Sandığına yapmış olduğu 
müracaatlarının nazara alınmadığından ve on senelik mesaisi
nin silinmiş olacağından bahsile mezkûr keseneklerinin geri- 
alınması hususuna delâlet buyurulmasını istemektedir.

T. C. Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünün cevabi yazısın
da : Müstedinin tekrar vazifeye 1 . X I . 1952 tarihinde başla
dığı halde bir yıl geçtikten sonra 12 . I , 1954 tarihinde Sandı
ğa gelen 8 . 1 .  1954 günlü istidasiyle aldığı keseneklerini iade 
etmek istemiş ve dileği kabul edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Emekli Sandığı Umum 
Müdürlüğünün yukarıya alınan cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1972 13 . I V . 1955

535/5.33
3254/3247

Hakkı Harputlıı. 
JJacı Siyam Malı. 
Yol vermez So. No. 6. 
(îiresıın.

(Arzuhal hulâsası : Şehit maaşı
nın iadeten tahsisi hakkında).

Müstedi : 18 yaşını doldurduzu için kesilmiş olan şehit ma- 
aşmın; 1934 yılında geçirdiği ameliyat neticesinde her iki aya- 
ğınm kesilmiş olması itibariyle, 9 nüfuslu efradı ailesini ge- 
çindirebilmek üzere mezkûr maaşının iadeten tahsis olunması
nı istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Nüfus kaydı
na nazaran evli olduğu anlaşılan müstediye 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununun tV nci maddesinin C fıkrası gereğince ha
yat kaydiyle maaş tahsis edilmesine imkân olmadığı bildiril
mektedir.
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de, talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mthal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1973/1 13. IV . 1956

18845/17556 Şorif Turlıanalp.
Altmçeşme llkokıdu 
karşısı No. 25. 
Konya.

(Arzuhal hulâsası : Arsalının ge- 
rivcrihnesi hakkında).

Müstedi : Zamanın Valisinin emriyle Halkevi yapılmak üze
re 4500 lira bedelle, rızası hilâfına elinden alman arsasının; hâ
len bu maksada tahsis edilmemiş bulunmasına binaen; 5830 sa
yılı Kanuna tevfikan ve aldığı parayı iade etmek suretiyle ken
disine geriverilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1946 senesinde 4500 
liraya satmış bulunduğu yerin. Halkevi bahçesinin bir kısmını 
teşkil etmekte bulunmasına ve zikrolunan kanunla Hâzineye in
tikal eden bu gibi yerlerin hakiki şahıslara iade ve teslimini 
derpiş eden bir hüküm bulunmadığına göre; nıüstediye gerive- 
rilmesinin mümkün olmadığı, ancak rızası hilâfına lehine ferağ
da bulunduğu parti aleyhine dâva ikame edebileceği bildiril 
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi

Karar No. Karar tarihi

1973/n 13 . IV . 1955

537/535 Hamdi Uysal.
Tekel eski memurla
rından.
Bafra.

(Arzuhal hulâsası : Tekaüt maaşı 
bağlanması hakkında).

Müstedi : Reji ve İnhisarlar İdaresinde geçen hizmetleri 35 
seneye baliğ olduğu ve bu müddetin 26 senesi tekaüt aidatı ve
rilmek suretiyle geçmiş bulunduğu halde, tekaütliit’ine mebde 
olarak 1925 senesi kabul olunup açığa çıl^arıldığı 1942 senesine 
kadar olan müddeti hizmet yekûnu 20 seneyi doldurmamış bulun
duğu için tekaüt aylığından mahrum bırakıldığından sikâvet 
etmektedir. ,

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yakısında : Müs- 
tedinin emekliye sevk edildiği 13 . V I I . 1942 tarihinde mer’i 
olan 2921 sayılı Kanun, ancak tütün inhisarının kuruluş tarihi 
olan 1. i n . 1925 den itibaren geçen hizmetleri kabul ettiğinden 
bu tarihten önce mülga Reji ve Muvakkat Tütün İdaresinde ge
çen hizmetlerinin fiilî hizmetine ilâve edilemediği gibi,, sonradan 
yürürlüğe giran 5434 sayılı Kanundan da f ay dalandın^ masının 
mümkün bulunmadığı, keza tekaüde sevk olunduğu sîrn,da müd
deti hizmeti 20 yıldan az olması dolayısiyle 2921 sayılı Kanunun



Arruhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

8 -

18 nci maddesi gereğince mülga İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Tekaüt Sandığınca kendisine tazminat verilmiş ve mevduatı 
iade edilmiş bulunduğn bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak 
kında, bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1974 13 . IV . 1955

1663/1661 Mari Şirin.
Aydede Cad. No. 6/4 
Taksim - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Köşküne hiii- 
şik olarak yapılmakta, olan ruhsat
sız bir binanın hedmi hakkında).

Müstedi ; Göztepe - Bağdat caddesinde bulunan köşkü itti
salinde tasdikli imar plânı hilâfına ve ruhsatsız olarak yapıl
makta olan inşsıatm tehir ve tadili hakkında verilen emir ve 
kararlara rağmen iğmazı, ayın olunmak suretiyle mezkûr bina
nın ikmal olunduğundan şikâyet ederek; hedmi esbabının istik- 
mal buyurulmasını ve mesuller hakkında muktezi muamelenin 
ifasına karar verilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr inşaatın hed- 
mini icabettirir bir husus bulunmadığı mucip sebebi ile deva
mına dair daimî encümence ittihaz olunan 27 . V îI I . 1953 ta
rihli karara vâki itirazın vilâyet idaro heyetinin 15 . IX . 1953 
tarih ve 236 sayılı karan ile ve buna vâki itirazın da keza Dev
let Şûrası Umumi Heyetinin 5 . V I I . 1954 tarihli karan ile red- 
dolunmuş bulunduğu ve bu suretle encümenin mezkûr karannın 
katileştiği açıklandıktan sonra; müştekinin arsasına bir tecavü?: 
olmadığı cihetle hâdisede taraflar, belediye ile mezkûr bina sa
hibi olup müştekinin 3 ncü şahıs bulunduğu gerek Belediye Ya
pı Yollan Kanunu tatbikatına ve gerekse Devlet Şûrasının müs
takar içtihadlarına göre ancak taraflann itiraz haklan bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanan bir hususla ilgili bulunan vâki talep hakkında encümeni- 
mizce yapılacak bir muamele olmadığına ve müstedinin komşu
luk hakkının suiistimal olunduğu iddiasında bulunması halinde 
vazifeli mahkemeye müracaatta muhtar bulunduğuna karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1976 13 . I V . 1955
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1985/1981 lOsat öıiev.
Kılu'aslan Malı, ('an 
So. No. 40.
Ankara.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Dü.pnayı tara
fından yanan evine nıukahil veri
len mazbata bedelinin verilmesine 
dair).

Müstedi : Karamürsel kazasındaki üç katlı evinin eşyasiy- 
le birlikte 30 sene evvel düşman tarafından yakılması üzerine 
verilmiş olan iki bin liralık mazbata bedelinin verilmediğinden 
bahsile hakkı olan bu paranın ödenmesi veyahut mukabilinde 
emvali metrukeden ev veya arsa verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Emval ve emlâki düş
man, usat ve hasbellüzum Hükümet tarafından tahrip ve ihrak 
edilmiş olanlara Hükümet yedindeki sahipsiz emlâkin tevzii hak- 
kmdaki 441 ve 622 sayılı kanunlar 2033 sayıh Kanunla ilga 
edilmiş ve mezkûr kanunlara tevfikan istihsal edilmiş olan za
rar ve ziyan mazbatalarının da sahipleri için artık bir hak ifa
de etmiyeceği emsali hâdiseler dolayısiyle Devlet Şûrasınca müt- 
tehaz kararlarda belirtilmiş bulunduğundan talebin tervicine 
imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına, müs
tedi talebinde ısrar ettiği takdirde kaza merciine müracaatta 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1976 13 . IV . 1955

2229/2224 Şadım lOtonsol. 
İktisat vo Ticaret 
V. İo Tiear(‘t V. M. 
S. Müdürü.
(Tetkik kurulu uz
manı).
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : 
durumu hakkmda).

"O liraya terfi

Müstedi : 60 lira maaşla kaymakamlıktan halen bulunduğu 
vazifeye geçmiş bulunduğunu ve mezkûr maaş derecesine terfii 
sırasında nazarı itibara alınmış bulunan 26 aylık askerlik müd
detinin bu kere 70 liraya terfi edeceği bir sırada, 5354 sajalı 
Kanunun 2 nci maddesinin C fıkrası hilâfına terfi müddetin
den mahsup olunmak istenildiğinden ve bu mevzuda açtığı dâ
vanın da Devlet Şûrası tarafından mesnetsiz olarak reddolun- 
duğundan şikâyet ederek bu haksız tasarrufun ıslahını istemek
tedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin, 5585 sa
yılı Kanunun muvakkat 6 ncı maddesi gereğince kazandığı bu 
müdetin, kaymakamlıirtan ayrılmış olmsı münasebetiyle bugün
kü memuriyetindeki ilk terfi süresinden çıkarılmış olmasında 
kanuna aykın bir cihet bulunmadığı bertafsil açıklandıktan 
sonra; açtığı idari dâvanın da; Devlet Şûrasının 24 . II . 1954 
tarihli ilâmı üe reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelerek karara bağ
lanmış buîîman bir hususla ilgili olan vâki talep hakkında; Teş-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne .sebepten verildiği

İdlâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi muvacehesinde encü- 
raenimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1977 13 . IV . 1955

2721/2714 (Jemil Kınıter.
Bal keriz ])ağlan 
Bağlar So. No. 141. 
Cebeci - Ankai’a.

(Arzuhal hulâsası : l'ekaütlül, 
muamelesinin vazife m<ıhViyet\ 
üzerinden tadili haldmda).

Müstedi : Sıhhi durumuna binaen topçu sınıfından askerî 
muamele sınıfına geçtiğini ve 1946 tarihinde de tekaüde sevk 
edildiğini belirterek; ilişik olarak takdim ettiği 1935 tarihli ra
por ve Tuzla Uçaksavar Topçu Okulu Kumandanlığının 15 . V I I , 
1953 tarihli yazısı münderecatından, keza açtığı dâvaların red
dini mutazammın ilâmlardan da istihraç buyurulacağı üzere te
kaütlüğünün vazife mâlûliyeti üzerinden yapılması gferekirken 
âdiyen yapıldığından ve açtığı dâvaların da Askerî Temyiz Mah
kemesince ve Devlet Şûrasınca mesnetsiz olarak reddedilmiş bu
lunduğundan şikâyet ederek baklandaki emeklilik muamelesi
nin bu yolda düzeltilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Zimmet ve ir
tikâp suçundan dolayı, 3360 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
£  fıkrasına tevfikan 1946 senesinde tekaüde sevk edilmiş bu- 
luan mumaileyhin yaptırılan muayenesinde, ânzası her ne ka
dar 551 sayılı Kanunun 44 ncü maddesine uygfun olduğu yazılı 
ise de mezkûr ânzasının vazife esnasında ve vazifeden mütevel
lit bulunduğunu tevsika medar, zamanında tutulmuş zabıt va
rakası ve tanzim edilmiş bir rapor mevcut olmamasına binaen 
talebin yerine getirilmesinin mümkün bulunmadığı, bu mevzuda 
açtığı idari dâva ve yaptığı tashih talebinin, Askerî Temyiz 
Mahkemesi ve Devlet Şûrasınca reddedilmiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanan bir hususla ilgili bulunan talep hakkında; Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 54 ncü maddesi muvacehesinde encümenimizce 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1978 13 . IV . 1955

2751/2744 ^ifat özcan.
Servili Mescit So. 
No. 4.
Nnriosnıaniye - Ca- 
ğaloğhı - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Maa.'i bağlan
ması hakkında).

Müstedi ; İstanbul Gümrük Muhafaza memuru iken tahdidi 
sin dolayısiyle ufak bir ikramiye verilmek suretiyle 50 yaşında 
vazifesinden çıkarılmış olması mağduriyetini mucip olduğun
dan bahsile jandarma ve İstiklâl Savaşında geçen hizmetlerinin 
muhafaza memurluğu hizmetine ilâve edilerek emsali misillû 
maaş bağlanmasını istemektedir.
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Jan
darmalık hizmetinin memurluk hizmetine ilâvesine dair kanuni 
bir hüküm olmadığı, Millî Mücadeleye er olarak katılanlann bu 
hizmetlerinin 788 sayılı Kanunun müzeyyel maddesi gereğince 
fiilî hizmetlerine eklenmesi mümkün ise de müstedinin Millî Mü
cadeleye er olarak iştirak etmediği gibi üç yıl dört aydan iba
ret olan bu hizmetinin ilâvesi mümkün olsa bile hizmetinin 20 
seneye baliğ olmamakta ve maaşa hak.kazanamamalrta ve bu 
sebeple mumaileyhin dileğinin yerine getirilmesine kanuni im
kân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetldkı kaza merciine ait olan istek 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1979 13 . IV . 1955

2885/2878 Mahmut Akyazı.
Karataş Mah. Okul 
So. No. 4.
Çankırı.

(Arzuhal hulâsası : tş isteği hak
kında).

Müstedi : Çankm Nafıa teşkilâtında yol bakım işlerinde ça
lışmakta iken 1945 yılında haksız olarak işine nihayet verildi
ğinden ve başkaca bir işte bulamadığından şikâyet ve tazallü- 
mühal ederek maişetini temin edebilecek bir işe yerleştirilmesini 
istemektedir.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Karayolları teşkilâ
tında müstedinin durumuna uygun bir münhal bulunmadığın
dan durumun kendisine de bildirilmiş olduğu belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre ta
lep hakkında encümenimizce tâ3Öni muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1980 13 . IV . 1955

13680/12738 Abdullah Aksaneak.
Vuduk köyünde. 
Mucur - Kırşehir.

(Arzuhal 
verilen 
da).

hulâsası : Göçmenlere 
arazisinin iadesi hakkın-

Müstedi : Babasından intikal edip yıllardan beri işgalinde 
bulunan 150 dönüm arazisinden 100 dönümünün göçmenlere ve
rildiğinden şikâyetle bu yerin kendisine iade edilmesini istemek
tedir.

Devlet Vekilliğinin son cevabi yazısında : Mahallen yaptırı
lan inceleme neticesinde; göçmenlere verilen ve tapuya bağla
nan arazinin, müstedi Abdullah Aksancakla bir ilgisi olma3np, 
hâli yerlerden olduğu ve 100 dönüm diye iddia edilen arazinin 
Ada tepesinde 4 dönüm olup, göçmene verilen arazi ile bir alâ-
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No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

kası bulunmadığı Nevşehir Valiliğinin işarından anlaşılmış ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Devlet Vekilliği
nin son cevabi yazısına göre bu hususta encümence muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1981 13 . IV . 1955

14037/13073 Haşan özel.
Yeni Mahalle. 
Honaz - Denizli.

(Arzuhal hulâsası : Tütün başsa- 
hcılarmın tamamen kaldırılması 
hakkında).

Müstedi : Tütün başsatıcılanmn inhisar içerisinde bir inhi- 
dar olduğu ve Devletle halkın zararına bir teşekkül bulundu
ğundan bahsile bu haksız ve adaletsiz serbayiliğin tamamen 
kaldırılmasını ve her mıntakadaki bayie Tekel idarelorinden 
doğrudan mamulat verilmesini istemcidedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Başsatıcı- 
lık teşkilâtı sayesinde ismi köy olan ve fakat tekmil sekenesi 
bir üci hane halkı teşkil eden ve bâzan merkezî mahallere 80 -100 
kilometre kadar uzak olan yerlere bile Tekel idaresi mamulatı 
ulaştırılmakta ve oralardaki müstehlikin ihtiyacı temin edil
mekte ve bu itibarla yerinde bir teşkilât olan başsatıcılann kal
dırılmasında isabet görülmemekte ve bunların idameleri zaruri 
bulunmakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

1982 13 . IV . 1955

14038/13074 Leylâ îlterberk ve
ar.
Çelebiler Mah. Cum
huriyet İlkokulu 
karşısı No. 6. 
İsparta.

(Arzuhal hulâsası : Aleyhlerine 
verilen kararların başka mahkeme
de tetkik edilmesine dair).

Müstediler : Oğulları Yusuf Îlterberk’in 1944 yılında Anka
ra Polis Enstitüsünde kurs görmekte iken Emniyet Genel Mü
dürü Osman Sabri’nin hemşerisi olan bir şahsın ve onun üç ar
kadaşının ağır küfür ve hakaretine mâruz kalmış ve açmış ol
dukları hakaretten mütevellit tazminat dâvalarının da Ankara 
Asliye Dördüncü Hukuk Mahkemesince ret ve Temyiz Mahke
mesince de haksız olarak tasdik edilmiş ve tashihi karar talep
lerinin de reddedilmiş ve bu sebeple ailelerinin hakkı hayat ve 
istikbali ayaklar altına alınmış olduğımdan bahis ve şikâyetle 
dâva dosyalarının başka bir mahkeme tarafından tetkik edil
mesini ve hiç olmazsa iadei muhakeme yoliyle mağduriyetlerine 
son verilmesini ve icranın tehir edilmesini istemektedirler.



8  —

Amüıal Arzuhal sahibinin
No. adı, aojmâi t«  adresi Eccümen karan ve ne sebepten verildiği

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyet konusu edilen 
iş hakkında Ankara Dördüncü Asliye Hukuk Yargıçlığmca ve
rilen kararın Tem3dz Mahkemesince tasdik edilmiş ve yapılan 
tashihi karar talebinin de reddedildiği anlaşılmış ve bu suretle 
derecattan geçerek kesinleşmiş olan mahkeme kararlarına karşı 
vekâletçe idareten yapılacak bir işlem bulunmamış olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenip karara bağlanmış ve Temyiz Mahkemesince tasdik 
edilmiş ve tashihi karar talebinin de reddedilmek suretiyle ke
sinleşmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1983 13 . IV . 1955

14068/13104 Çetin Silivri.
Mülkiye Müfettişi. 
Dahiliye Vekâleti, 
Ankara.

(Arzuhal Juılâsası : Bir maddei 
kanuniycnin tadiline dair).

Müstedi : İhtiyat askerlikte geçirdiği bir sene beş ay 23 
günlük hizmetinin terfi süresine eklenmemiş ve mağdur edilmiş 
olduğundan bahsile bu müddetin terfi süresinde nazan itibara 
alınmasını teminen 5585 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin 
tadilini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Yedek 
Subay Okulunda ve gerekse yedek subaylıkta geçen müddeti 
hizmetinin terfiinde nazan itibara alınmış bulunduğu ancak 
1 . IX . 1939 yılından önceki hizmetlerle ihtiyat askerlikte ge
çen hizmetlerinin 5585 sayılı Kanuna tevfikan nazan itibara 
alınmasının mümkün bulunmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâka
lı olan istek hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesine göre encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1984 13 . IV . 1955

14077/13113 İbrahim Gani.
Süleeik köyünde. 
Edirne.

(Arzuhal hıdâsası : l\vzie tâhi 
tutulan tarlasının kendisine terk 
ve teslimi hakkında).

Müstedi : Tapulu olan ve 170 dekardan ibaret bulunan tar
lasının tevzie tâbi tutulmuş olması mağduriyetini mucip oldu
ğundan bahis ve şikâyetle tahtı tasarrufunda bulunan bu ara
zinin kendisine terk ve teslim edilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müştekinin Bağcılı 
köyü sınırı içerisindeki topraklarından bir kısmının Hâzineye
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

aidiyeti tesbit edilerek 45 dönümünün bir göçmen ailesine ve bir 
kısmının da toprak komisyonunca az topraklı çiftçilere tevzi ve 
tescil edildiği cihetle dilekçi bir hak iddia ediyorsa umumi hü
kümler 'dairesinde mahkemeye müracaat etmesi zaruri olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümence tâyini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1985 13 . IV . 1955

14079/13115 Cenani Onat.
Istanbul Belediyesi 
Karaağa(,* kurumlan 
levazım âmiri. 
Sütlüce - Halle - İs
tanbul.

(Arzuhal hulâsası : Bakiye kalan 
hê  senelik hizmetinin emeklilik 
hizmetine eklenmesi hakkında).

Müstedi : 4644 sayılı Kanuna göre ücrette geçen hizmetle
rinden 10 senelik müddeti emeklilik hizmetine sayıldığından 
bahsile bakiye kalan ve sayılmıyan 5 sene hizmet süresinin de 
emeklilik hizmetine borçlanma yoliyle eklenmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 4644 sa
yılı, Kanunla kabul edilen âzami 10 seneden artan hizmetinin 
borçlanma yoliyle emeklilik hizmetine eklenmesine 4222, 4644, 
4913, 4923 ve 5434 sayılı kanunlara göre imkân olmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olarak istek hakkında encümeniniizce tâjini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1986 13 . IV . 1955

14544/13550 Hacer Yarka.
Nacar Malı, f^azar 
So. No. 13.
Merzifon.

(Arzuhal hulâsası : Arazisinin 
elinden nltndığından ışikâyet).

Müstedi : Mübadil sıfatiyle kendisine verilmiş olup; tapu
ya dahi namına tescil ettirilmiş bulunan 7 dekar arazinin, istir
dat maksadı ile tapusunun iptaline emir verildiğinden şikâyet 
etmektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Mürettep mahalleri
ni hiçbir makama haber vermeksizin terk etmiş oldukları 
anlaşılan bu aileye, 1 Ağustos 1926 tarihli iskân muhtırasının;
12 ve 2510 sayıh Kanunun 25 nci maddelerine göre iskân hak- 
lanndan feragat etmiş nazan ile bakıhp iskân yolu üe verilen 
gayrimenkullerin temlik muamelesinin iptali cihetine gidilmiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Tetkiki kaza merciine ait olan talep



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14545/13551 Şükrü Yakışır ve ar.
Kozluk Mah. 5 So. 
xNo. 77.
İzmit.

.  1 0  —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

hakkında, encümenimizoe tâyini muameleye mahal görühne* 
digine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1987 1 3 .I V .1955

(Arzuhal hulâsası : Ciheti askeri- 
yenin işgalinde hulunan arazileri
nin tahliyesi hakkında).

Müstediler : İzmit’in Kozluk mevkiinde bulunan arazileri
nin, 13 yıldır askerî kıtaat işgalinde bulunduğunu beyanla; 
mesken ve ziraat yapmak üzere tahlijye olunmasını istemek
tedirler.

Millî Müdafa Vekâletinin cevabi yazısında : Başka biı; 
mahalde inşası düşünülen garnizonun yapılması halinde, kira 
ile işgal edilmekte olan mezkûr arazinin tahliye ve sahipleri
ne iadesinin mümkün olabileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi

Karar No. Karar tarihi

1988 1 3 .I V .1956

14546/13552 Cemal Soyaı*slan.
Vardarlı Han No. 30 
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Verilen emre 
rağmen vazifeye haşlatılmadığtn- 
dan şikâyet).

Müstedi : Yapılan imtihanda muvaffak olup Kara Kuvvet
leri personel dairesince de emir verildiği halde dikim evindeki 
terzilik işine 11 aydır başlatılmadığından, buna mukabil kendi
sinden sonra müracaat edenlerden birçoğunun hizmete başlatıl
dığından şikâyet etmektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
tâyini, faaliyet devresi sonuna rastladığı için. Hazine zarannı 
mucip olmaması mülâhazası ile işe başlanılamadığı ve keyfiye
tin kendisine de bu yolda duyurulduğ-u. Kendisinden daha önce 
müracaat eden kalifiye işçilerden bazılarının ancak 3 ncü devre 
faaliyet iptidasında hâsıl olan lüzum üzerine işe alınmış bulun
dukları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Vekâlet cevabına ve müstedinin şahsi 
hak noktasından kaza merciine müracaatta muhtar bulunduğu
na göre, vâki talep haklanda encümenimizce tâyini muameleye 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1989 13. IV . 1955
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14540/13555 Seyit Özkanlı.
Ceyhan Mah. de. 
Iıîlbistan.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
bine dair).

Yardım tale-

Müstedi : 40 aydır ıstırap içerisinde hastanelerde tedavi 
görmekte olduğnnu beyanla; ancak Amerika’da tedavi olunabi
leceği söylendiğinden gereken yardım ve atıfette bulunulması
nı istemektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında ; 
Muhtaç olduğu takdirde kendisine mümkün olan yardımın ya
pılmasının Maraş Valiliğine ya2aldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre; vâki talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1990 13 . IV . 1955

14550/13556 Ali Gülbağ.
Cer atelyesi emniyet 
şubesinde bekçi. 
25732 sicilli.
Sivas.

(Arzuhal hulâsası : Sivas cer atel- 
yesi bekçilerine fazla mesai yap
tırıldığından şikâyet).

Müstedi : Sivas cer atelyesinde vazifeli bekçilere; İş Kanu
nunun tesbit ottigi günlük 8 saat mesainin fevkinde 12- 18 sa
at vazife gr)rdürüldüğünden şikâyet etmektedir.

Çalışınn Vekâletinin cevabi yazısında : İhtilâfın iş mahke
mesine intikal ettirihnesi hususunun Sivas Bölge Çalışma Mü
dürlüğüne yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1991 13. IV . 1955

14552/13558 Ahmet Tuncay.
Çarşıkapı Gedikpaşa 
Bostan So. No. 2. 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası 
rilmesi hakkında).

Tedavi etti-

Müstedi : Verem musabı olduğundan, verem hastanelerin
den her hangi birinde tedavi ettirilmesini istemektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Müstedinin gerekli muayenesinin yaptırılarak, sıhhi durumuna 
göre muamele yapılması hususunun İstanbul Valiliğine yazıldı* 
ğı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1992 13 . IV . 1965
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

14553/13559 Ramazan R(>mzi Ok- 
teın.
Çinarlık Malı, d»' 
Osman Çavuş yanın
da.
Çanakkale.

(Arzuhal hulâsası : icraca, emekli 
aijlığından gayrikan uni olarak 
kesilen paranrn sandığa iadesi 
hakkında).

Müstedi : Kendisinin hiçbir yere ve kimseye borcu olmadı
ğı halde, Ankara icra Memurluğunun; isim iltibasından ileri 
geldiğini emekli aylığına konulan haczin kaldırılıp, gayrikanu- 
ni bir şekilde yapılan tevkifatın sandığa reddi ile alâkalı me
murun tecziyesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan tahkikat so
nunda ; Filhaldka; İzmir İcra Dairesinden gönderilen talima
ta tevfikan Ankara îcra Dairesince Emekli Sandığına yazılan 
yazıda, kâtip tarafından emekli cüzdanı numarası yazılmayıp 
Sandıkça da lâyıkı veçhile incelenmeden müşabih bir isim üze
rinde muamele yapılmasından doğan bu yanlışlık sebebiyle icra 
memuruna gereken ikazda bulunulduğu. Emekli Sandığına da 
alâkalı memur hakkında takibatta bulunulması için yazıldığı 
ve adı geçen kâtibin de bu hareketinden dolayı Adalet Komis
yonuna tevdi edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1993 13 . IV . 1955

14560/13566 Sami (îüzzüz.
Saray Malı. de. 
(îülnar.

(Arzuhal hulâsası 
hine dair).

Yardım tale-

Müstedi ; Birinci Cihan Harbinde askerlik hizmetini yap
makta iken gözlerinden rahatsızlanarak, her iki gözden mahrum 
bir vaziyete düştüğünü, dolayısiyle fakru zarurete duçar oldu
ğunu beyanla; yardım yapılmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi, bu 
ârızanın harbde olduğunu tevsik edememekte bulunduğundan, 
1325 tarihli Kanunun 24 ve 25 ve 1004 sayılı Meclis Kararına 
göre kendisine maaş bağlanması mümkün görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
tâyini muameleye mahal görülmediğine ve müstedinin kaza 
merciine dahi müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1994 13 . IV . 1955
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14562/13568 İsmail Son al.
Veni Fırını
sahibi.
/^onmıldak.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Devrek Or
man t. l̂etme Müdürü Kâmil Ya- 
zıcıoğlunun keyfi hareketinden 
şikâyet).

Müstedi : İşletmekte olduğu fırın ihtiyacı için, belediyeden 
aldığı ihtiyaç vesikası ile birlikte müracaat etmiş bulunduğıı 
Devrek Orman işletme Müdürü Kâmil Yazıcıoğlu’nun, depoda 
400 ton stok bulunmasına rağmen ihtiyacını keyfî olarak ver
memiş bulunduğundan şikâyet ederek durumun tahkik mevzuu 
yapılmasını istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr işletme mın- 
takası dâhilindeki Yayla ormanlarından yapılan istihsalin Zon 
guldak Belediyesinden aldıkları ihtiyaç vesikalariyle müracaat 
edenlere verilmekte olduğu ve nitekim müştekiye de bildirildiği 
tarihte 20 ton odun satılmış bulunduğu ve mevcut odunların 
kâffesinin bir şahsa verilmesinin kabil olmadığı bildirilmelrte- 
dir. »

Gereği düşünüldü ; Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre ta
lep baklanda encümenimizce tâyini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1995 13 . IV . 1955

14563/1356Î) Tosun Oztürk.
Dsınanlı köyü muh
tarı.
Çaldıran - Van.

(Arzuhal hulâsası : Hakkında, 
Muradiye KaymakamUğınca ve
rilmiş olan bir men’i müdahale 
kararından şikâyet).

Müstedi : 24 yıldır tahtı tasarrufunda olan bir çayırlığın hi- 
mayekâr bir tahkikat neticesinde, kaymakamlıkça ittihaz olunan 
bir men’i müdahale karan ile elinden alınıp Sınt köyü halkına 
verildiğinden şikâyet ederek, durumun bitaraf bir heyete tah
kik ettirilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr ihtilâf mah
kemeye intikal etmiş olması itibariyle idareten yapılacak bir 
muamele olmadığı bildirilmeirtedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup bu mer
cie dahi intikal etmiş bulunduğu anlaşılan talep hakkında bu 
bakımdan encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1996 13 . IV . 1955
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Arzuhal Arsnıhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

14564/13570 Kemal Şaliin.
Cerit köyünde. 
İmranlı - Sivas.

Encümen karan ve ne sebepten rerildigi

(Arzuhal hulâsası : Rıza Karakaş 
adındaki katil firarisinin yaka
lanması hakkında).

Müstedi : Rı^a Ekici adındaki şahıs ile kendisinin, annesi
nin ve babasının yollarını kesmek suretiyle tara derecede öldür
meye teşebbüs edip yaralamış olan faillerden hali firarda bulu
nan Rıza Karakaş’ın yakalanmasını ve huzurlarını selbeden ve 
çiftlerini sürmeye engel olan serbest bırakılan diğer faillerin de 
tevkifim istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hâdise faillerinden
3 nün derhal yakalanarak adliyeye teslim edildiği, kaçak Rıza’- 
nın da takibedilmekte ve bu mıntakada devriye gezdirilmekte 
olduğu belirtilerek müstedinin mahsulünü dahi kaldırmış bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi

Karar No. Karar tarihi

1997 13 . IV . 1055

14565/13571 Faik Zamankaptan 
ve ar.
Motor ve kayıkçı es
nafından.
Pazar.

(Arzuhal hulâsası : Pazar devlet 
yolu güzergâhının, çeki mahallin
den geçirilmemesi hakkında).

Müstedi : Pazar kazasından geçmekte olan Devlet yolu gü
zergâhının Çeki Mahallinden geçirilmekte olduğundan şikâ> 
yetle; yolun buranın üst tarafından geçirilmesini istemektedir.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : İktisadi ve teknik mah
zurlar yüzünden talebin isaf olunamıyacağı bildirilmelrtcdir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre, 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1998 13. I V . 1955

14566/13572 Şuayip Teker.
Şehremini Veledi 
Karabaş Mah. Elek
trik So. No. 16. 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : îskân hakkı
nın tanınmasına dair).

Müstedi : Bulgaristan göçmenlerinden olduğu halde, İstan
bul Fatih kazası 11 Numaralı îskân Komisyonunca; iskân hak
kının tanınmadığından şikâyet etmeirtedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : İskân mevzuatı mu
vacehesinde iskân hakkını haiz ise müstedinin de emsalleri gibi 
iskânının temini hususunun İstanbul Valiliğine yazıldığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

encüraenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ve bu mev
zuda doğacak her hangi bir ihtilâf dolayısiyle müstedinin bu 
ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine müracaatta muhtariyetine 
karar verildi

Karar No. Karar tarihi

— 16 —

Encümen kararı ve ne sel)epten verildiği

1999 13 . IV . 1955

14567/13573 Mehmet Bayram.
Yukarı Masarya kö
yünde.
Trab:!:()n.

(Arzuhal hulâsası 
hi hakkında).

Yardım tale-

Müstedi ; Ailesinin ve kendisinin verem musabı olduklarını 
belirterek, iki çocuğu ile ihtiyar annesine bakmaktan âciz bu
lun duğ-undan icabeden yardımda bulunulmasını istemektedir. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cev'abi yazısında : 
Bu ailsye belediye veya münasip bir kaynaktan yardım te

mini hususunun Trabzon Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 

talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2000 13 . IV . 1955

14568/13574 Naime özen.
Aros köyünde. 
Hınıs.

(Arzuhal hulâsası 
yacına dair).

Toprak ihti-

Müstedi : Hınıs kazasının Aros köjründe, kendisine iskân ye
liyle verilmiş olan arazilerinin 23 numaralı Toprak Komisyo
nunca ellerinden ahnıp toprağa muhtaç bir durumda bırakıldı
ğından şikâyet etmektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedinin evvelce 
iskân görmemiş olduğu belirtilerek; mezimr arazinin oğlu ve ef
radı ailesine tahsis olunup temlik muamelesi yapılmamış oldu- 
ğp. için, tevzi olunan sair arazilerle birlikte muhtaç çiftçiye da
ğıtıldığı, ancak dağıtım sırasında bu ailenin müktesep hakkı ve 
toprak ihtiyacı göz önünde bulundurulmadığı anlaşıldığından; 
bu köyde tekrar yapılacak tevziatta ihtiyaçları nispetinde top
rak verileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümence tâyini muameleye mahal görülmediğine ve ilgilile- 
rin toprak tevzi komisyonunun mukarreratı aleyhine kaza mer
ciine dahi müra<îaatta muhtar bulunduklanna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2001 13. IV. 1955
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14582/KM8() Kthenı Sovont.
(>n"olk().vii Halk 
Cad. No. 2. 
İstanbul.

Arzuhâl Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arz nhn l  : EmçI'iilik
) )\ v ( l< U ‘ t i n i n  y a n l ı ş  v c  n o L ' s u n  Jıc- 
Hii])l(i n (I )(J m dan .^ikâ n e t ) .

Müstedi : Sıhhat Vekâletinde çalıştığı müddetin noksan ve 
yanlış hesaplanması neticesinde, emeklilik ikramiyesinden mah
rum. kaldığından şikâyetle, 45 küsur seneye baliğ olan hizmet 
müddetine göre; aylık tahsisini ve ikramiye verilmesini istemek
tedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Askerî cerrahlıktan emekli iken Sıhhat Vekâleti teşkilâtına inti
sapla muhtelif mahallerde sıhhat memurluğu yapmış olan müs- 
tedinin, yaş haddinden dolayı tekrar emekliye şevkini mütaakip 
bu hizmetlerine ait cetvelin kendisine ilk defa maaş tahsis eden 
Millî Müdafaa Vekâletine g-önderildiği, 1683 sayılı Kanundan 
önceki tekaütlük hükümlerinde hizmeti ahire zammı kabul edil
memiş olması itibariyle ilk defa tekaüde şevki esnasında müd
deti hizmeti 30 yılı doldurmadığı için kendisine ikramiye verile
mediği, açtığı idari dâvanın da derdest bulunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup bu mer
cide İncelenmekte bulunan bir hususla ilgili olan talep baklan
da encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2002 13 . IV . 1955

I4r)8;}/l.' {r)87 Vu .su f  P o la t .
S a k a  C ad .  N o. 28.^. 
tsk en d oru ı ı .

(A rz u h a l  hulâsası : K ız ın m  ö lü 
müne sebeb iyet  v eren ler  hakJrm- 
(la takibat ıiapümadığm dan şikâ- 
y e t ) .

Müstedi : Otomobili ile, 7 - 8 yaşlarındaki kızının ölümüne 
sebebiyet veren şoförle, kendisini hastaneye kabul etmeyip ba
kımında ihmal gösterenler hakkında icabeden kanuni takiba
tın yapılmadığından şikâyet etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tedbirsizlik ve dik
katsizlik neticesinde ölüme sebebiyet veren şoför Edip hakkında 
âmme dâvasının açılmış olup muhakemesinin devam etmekte 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olan bir hu
susla ilgili bulunan talep hakkında, encümenimizce tâyini mu
ameleye mahal görülmediğin£ karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2003 13 . IV . 1955
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A.rzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

14586/13590 İhsan Yılmaz.
Kaklıktaşı köyü öğ
retmeni.
Tarsus,

Eneümcn kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Köy okulunun 
su ihtiyacının (giderilmesi hakkın
da).

Müstedi : Tarsus kazasının Kaklıktaş köy okulunun su sı
kıntısı çekmekte olduğunu belirterek; gerek okulun ve gerek
se köyün bu mühim ihtiyacının giderilmesini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Bu köye getirilebile
cek bir içme suyu olmadığı, ancak; okul yanında bir kuyu 
açılmak suretiyle su çıkarılabileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle, vâki talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2004 13. I V . 1955

U587/13591 Mehmet Yüksek ve 
ar.
Yüksek köyü halkı. 
Tarsus.

(Arzuhal hulâsası : Köylerindeki 
sulama tesislerinin ıslah ve ikmali 
hakkında).

Müstediler : Seyhan Barajı sularının, köylerindeki tesis ve 
cetvellerin, natamam bırakılmış olması yüzünden mezruata 
fayda yerine zarar verdiği ve vâki müracaatlarının da 6 ncı 
§ube mühendisleri tarafından nazarı itibara alınmadığından şi
kâyet ederek; bir an önce ıslah ve ikmal olunmasını istemek
tedirler.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında ; liğili şube emrinde 
Ekskovatör bulunmadığı için ıslahı istenilen sulama ve drenaj 
kanalları hafriyatının şimdilik yapılamadığı, temin edilir edil
mez lâzımgelen işlerin yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2005 13 . rV . 1955

14588/13592 Cemal Selâınet. 
18778/17401 Karakaş Malı. Cum

huriyet Cad. de No. 
305.'
Kırkı a reli.

(Arzuhal hulâsası : Mâlûliyet ay- 
h(fi bağlanması hakkında).

Müstedi: Askerlik hizmetini ifa ederken ârız olan bir hastalık 
3âizünden bir ayağının kesilmiş olduğunu belirterek; fakruha- 
line binaen, kendisine mâlûliyet aylığı bağlanmasını istemek
tedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Sağlık daire
since yapılan inceleme neticesinde, askerlikten terhisinden iki 
seneden fazla bir zaman geçtikten sonra meydana gelen ânza-
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Kneiiıneıı karan ve ne sebepten verildiği

sından dolayı müstediye mâlûl aylığı bağlanmasına kanuni im
kân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2006 13 . IV . 1955

14589/13598 Mustafa Talınia/..
Kski maliye tahsil
darı Ambardolduran 
M ah. de. 
tskenderuıı.

(Arzuhal hulâsas} : Kmekli vc ve
kâlet emri manslannın 21 sene 
üzerinden hesaplanması hakkın
da ).

Müstedi : Ücretli hizmetlerinden dolayı borçlandırılması 
için müddetinde yaptığı müracaatı, Defterdarlıkça 16 ay sonra 
sandığa intikal ettirilmiş bulunduğundan uğradığı mağduriyeti 
tebarüz ettirerek; emekli ve vekâlet emri yalıklarının 21 sene 
üzerinden verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Borçlanma müddeti, 
ancak emekli hesabında nazarı itibare alınıp vekâlet emri maa
şına ve buna esas olan müddete tesir etmiyeceği.

Mahallî teşkilât tarafından geciktirilmiş bir müracaatın, 
müddeti içerisinde sandığa yapılmış bir talep sayılamıyacağı ve 
müstedinin bu mevzuda Şûrayı Devlete de başvurmuş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında; bu bakımdan encümenimizce yapılacak bir muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2007 13 . IV . 1955

T4590/13594 Abdülkadir Şantut.
Sakızlı Mah. 75 nci 
So. No. 2.
Tarsus.

(Arzuhal hulâsası 
m,esi hakkında).

Arazi veril-

Müstedi ; Millî Mücadelede, malen ve bedenen hizmeti mes- 
buk bulunduğunu ve çiftliğinin de işgal kuvvetleri tarafından 
yakılması yüzünden borçlu düşüp ödiyemediği için arazilerinin 
de satılmış olduğunu belirterek; kendisine arazi verilmesini is
temektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Vatani hizmetine mu
kabil Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa göre, mumaileyhe ara
zi verilmesi mümkün bulunmadığı, ancak toprağa muhtaç çiftçi 
ise oturduğu yerde devlete ait boş kültür arazisi bulunduğu tak
dirde dağıtım yapılıncaya kadar kendisine kira ile arazi veril
mesi hususunun tçel Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2008 13 . IV . 1955

1 Halil (iünaltay.
Kadriyo Malı. Hî)7. 
So. No. 15 te. 
Kşrefpaı^a - tzjııir.

(. l rzuh al h ıılâsas ı 
verilmesine dair).

luh'ân hakkı

Müstedi : îskân hakkı olarak kendisine bir ev yardımında 
bulunulmsmı istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : îskân hakkına sahip 
g’öçmenlerden ise, müstedinin iskânına mütaallik muamelenin 
çabuklaştırılması hususunun İzmir Valiliğine yazıldığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre ta
lep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2009 13 . IV . 1955

 ̂̂ •'̂ 97/13601 Hakkı Ünver.
(îazi Süleymanpaşa 
Malı. de.
( tCVVO.

tarhğı.
T ire .

I45!)8/I3602

(Arzuhal hulâsas) 
lehi hakkında).

Tazminat ta-

Müstedi : Tenıditli jandarma onbaşısı olarak çalışmakta 
iken, 5 nci temdidi dolayısiyle yapılan muayenesinde verilen ra
pora istinaden tedavisi cihetine gidilmeksizin ikramiyeden dahi 
mahrum bırakılarak terhis edildiğinden şikâyetle, müddeti hiz
metinin 12 seneyi mütecaviz bulunmasına binaen tedavisini ve 
ikramiyeden istifade ettirilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 20 senesini ikmal et
meden terhis edilmiş bulunan müstediye ikramiye verilmesine 
imkân bulunmadığı ve kendisinin Ankara Mevki Hastanesinde 
tedavi ettirilerek raporunun sağlık dairesine gönderildiği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve mevcut kanun hü
kümlerine göre; talep hakkında encümenimizce tâyini muame
leye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2010 13 . IV . 1955

(Arzuhal hulâsası : İzmir Vilâye
ti rmumi Meclisinin bir karan- 
mn iptali hakkında).

Müstedi : Köy hudutları dâhilinde bulunan ve Köy Kanu
nu hükümlerine göre, köy gelirlerinden olan ocaklara (Taş, 
tuğla ve kiremit ocaklarına) ait rüsumun vilâyetçe tahsilini



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. ad], soyadı ve adresi

rnutazaiiimm bulanan İzmir Vilâyeti Umumi Meclisinin 27 . I . 
1942 gün ve 75 sayılı kararının iptali ile bu hasılatın geliri çok 
mahdut olan köye bırakılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Köy Kanununa ve 
Taşocakları Nizamnamesine §öre; kuturları 50 - 100 metre ara
cında bulunan ocaklara ait rüsumun köylere ait olduğu ve bu 
miktardan az veya çok olanların rüsumlarının da idarei husu- 
siyelere ait olduğu bu durumu teyit ve tevsik eden mezkûr ka
rarın iptalinin mevzuat bakımından mümkün olamıyacağı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal g^örülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2011 13 . IV . 1955

14600/13604 Komal Krknıaıı. 
17310/16111 Sultanahmet A hır- 

kapı Meydanı No. 16 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik 
vıuamelesinin ijjtali ve iadei me
muriyet ettirilmesi hakkında).

Müstedi : Sicil durumu itibariyle tekaütlüğünü icabettirir 
hiçb’ r durumu bulunmadığı halde çalışmakta olduğu hava g’e- 
dikli üstçavuşluğundan 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
Ki fıkrasına g'öre; emekliye sevk olunduğundan ve bu mevzuda 
açtığı idari dâvanın Askerî Temyiz Mahkemesi tarafından mü- 
rurıı müddet bakımından reddedildiğinden şikâyetle; dâvasının 
tekrar rüiyet olunmasını ve iadei memuriyet ettirilmesini iste
mektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 5802 sayılı 
Kanunun, astsubay durumunu iktisabeden müstedinin hizmete 
alınmasına müsait olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkila kaza merciine ait olan bir hu
susla ilgili bulunan talep hakkında; bu balamdan encümeni
mizce bir muamele tâyinine mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2012 13 . IV . 1955

14737/13738 Ethem Batmaz ve ar 
Kafan köyünde. 
Karakoçan.

(Arzuhal hulâsası : Arazilerine 
Hükümetçe el konulmasından şi
kâyet hakkında).

Müstediler : Karakoçan kazasında Ohulu Necib’e ait arazi 
1505 sa3alı Kanuna göre istimlâk edilmiş olduğu halde Kefaü 
köyünde Necib ile hisseli olup tapu kaydına göre 24 dönüm ve 
hakikatte 188 dönümden ibaret bulunan arazilerine Hükümet
çe el konularak haksız yere tevzi edildiğinden bahis ve şikâyet
le bir müfettiş marifetiyle tahkikat icrasına ve tescil muamele-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No, adı, soyadı ve adresi

sinin durdurulmasına delâlet buyurulmasmı istemektedirler.
Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstediler hazine his

sesinin tapunun ihtiva ettiği hudutlar dâhilindeki hakiki mik
tar üzerinden değil, tapuda yazıh miktar üzeronden tefriki lâ
zım gfeleceğini ve bu itibarla da istimlâk edilmeyen kendilerine 
ait hisseye isabet eden arazinin haksız yere tevzie tâbi tutul
duğunu ileri sürerek dağıtılanlar ile hazine aleyhine müdaha
lenin men’i hakkında dâva açmış oldukları anlaşılmış ve hâdi
senin kazai mercie intikal etmiş olmasına göre dilek hakkında 
yapılacak bir işlemin bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşiînüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine 
intikal etmiş olan bir hususla ilgili bulunan istek, hakkında 
encümenimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar Ko. Karar tarihi

— 21 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2013 13. IV . 1955

14761/13762 Şakir Ercan.
Ersinek köyünde. 
Şenkaya.

(Arzuhal hulâsası : Gayrimenkul- 
lerine vâki tecavüz ve müdahale
den şikâyet).

Müstedi : 30 seneyi mütecaviz bir zamandan beri nizasız ve 
fasılasız batapu mutasarrıfı bulunduğu tarla, çajnr ve otlâkı- 
yelerine köy halkı tarafından haksız müdahale ve tecavüz edil
diğinden bahis ve şikâyetle yapılan bu haksız tecavüz muamele
sinin tahkiki ve adaletin tecellİBİ için bir müfettişin gönderil
mesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin müda
hale ve tecavüze uğradığım iddia eylediği gayrimenkulleri hak
kında Şenkaya Asliye Hukuk Mahkemesine köy muhtan Mur- 
taza Akyüz ta,rafmdan açılan dâva neticesinde şikâyetçi ve ar
kadaşlarının bahis mevzuu gayrimenkule vâki müdahale ve te
cavüzlerinin men’ine ve dilekçi ve arkadaşlannm tescil husu
sundaki taleplerinin reddine karar verilmiş ve dâvalılar tarafın
dan yapılan temjris üzerine dosyasının tetkiki için Temyiz Mah
kemesine gönderilmiş bulunduğu ve bu durum karşısında yapı
lacak idari bir muamelenin kalmadığı bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağlan
mış ve Temyiz Mahkemesince de tetkik edilmekte bulunmuş 
olan bir hususla ilgili istek hakkında encümenimizce bir mua
mele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2014 14. TV. 1966
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14765/1376G Berber lOsııal’ı ve 
Kalfaları Derneği 
Yönetim Kurulu 
Başkanı.
İzmir.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(A rz u h a l  lıulâsusı : H alk  lianka-  
sı İzm ir  Şııhc Miidiiri'nıden şikâ- 
yet).

Müstedi : Demeklerine mensup berber esnafının ihtiyacatı- 
nı temin için îzmir Halk Bankasından kefaletle cüzi miktarda 
istikrazda bulunulmakta iseler de banka müdürü Salih Kesimel 
para alanların taahhütlerine ademi riayetten dolayı kredilerini 
kestirmiş ve bu hal ise fakir olan esnafın mağduriyetini mucip 
bulunmuş olduğundan bahis ve şikâyetle bu ^bi muameleye ni
hayet verilmesini ve bankanın insani ve insaflı harekete getiril
mesi için muktazi işlemin ifasını istemektedir.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : 1950 -1951 
tarihleri zarfında zikri gfeçen derneğe dâhil 104 esnafa beş grup
ta müteselsil kefaletle kredi verildiği 1952 jalı içinde bu grup^ 
lardan 1, 2 ve 4 ncü gruplara dâhil bâzı esnaf hakkında borç
larını ödemediklerinden icrai takibata tevessül olunduğu ve şi
kâyetlerin bundan ileri geldiği, mamafih bu durumdaki esnaf
tan 40 kişi bilâhara borçlarını ödemiş olduklarından bunlara 
yeniden kredi açıldığı vâki muamelede mevzuat ve banka usul
lerine ay kın bir cihetin bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususda encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2015 13 . IV . 1955

14910/131)10 Vusuf Kolaşin.
(jam dibi 2 noi izim 
236 No. da. 
Bornova - İzmir.

(Arzuhal hulâaası : İmar ve ihya 
edilen arazinin tescili hakkında).

Müstedi : Papas kuyusu mevkiinde 135 ada 80 parseldeki 
gayrimenkulü imar ve ihya suretiyle namına kaydını evvelce 
talebettiği halde belediye hududu dâhilinde bulunmasından 
şimdilik namına kaydının yapılmasına imkân olmadığı cevabı 
verihniş olması mağduriyetini ve adaletsizliği mucip bulunmuş 
olduğundan bahsile 21 senedir bilâfâsıla ve nifak tahtı işga
linde bulunan bu gayrimenkulün namına tesciline emir veril
mesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin imar ve 
ihya suretiyle namına tescilini istediği arazinin belediye hudut
ları dâhilinde bulunması hasebiyle 242 sajalı tefsir gereğince 
dileğinin tervicine imkân görülemediği ve arazi üzerindeki mub* 
desatm kendisine ait olduğu kajnt ve şartiyle 2490 sayılı Kanun 
hükümlerine tevfikan satışına tevessül edilmiş ve dilekçiye de 
bu yolda cevap verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun ve tefsir hükümlerine 
göre vâki istek hakkında encümenimizce tâ3rini muameleye ma-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Ji]n(*iinıoıı kaıarı ve ne sebepten verildiği

hal olmadığına ve dilekçinin kaza merciine de müracaatta muh
tariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2016 13 . IV . 1955

U969/13J)f)S Sal)ri Mavi.
Hal (;arşısın(l}i No.

10.
îskeiKİorun.

(Arzuhal hnlânası : Arazisinin be
lediyece dinden alındığından şi
fi-nif et).

Müstedi : Hayli emek ve para sarf ederek imar eylediği ve 
30 - 40 yıldan beri zilyed bulunduğu arazisinin belediyece elin
den alınmakta ve bu hal ise mağduriyetini mucip bulunmakta 
olduğnndan bahsile kanun ve hükmü adaletin fertler üzerinde 
tatbikiyle vâki müdahale ve tasarrufun menedilmesine emir ve
rilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin üzerin
de birkaç sene hayvan beslemek suretiyle elde tuttuğu arazinin 
hâzineye ait olduğu, bilâhara bu arazinin 5228 sa3olı Kanun ge
reğince belediyeye devirle tapuya tescil olunduğ^ı mumaileyhin 
bu hususta mahkemeye müracaat ettiği ve mahkemece henüz bir 
karar verilmediği ve mezkûr arazinin tevzi edilmesine belediye 
encümenince karar verildiği ve uygulanan işlemde mevzuata ay
kırı bir cihetin bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği diişünüildü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine in
tikal etmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında encümenimizce 
bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2017 13 . IV . 1955

14053/13952 Hilmi Vııı*î4un voar.
Kançoijme 171 So. 
No. 8.
İzini I-.

(Arzuhal hulâsası : Evlerinin yıh- 
tırdanasından şikâyeti hakkında).

Müstediler : Hâzineye ait arsalar üzerinde yapmış oldukla
rı evleri tebligat yapılmadan belediyece kanunsuz ve usulsüz 
olarak yıktırılmış olması mağduriyetlerini mucip olduğ;undan 
bahis ve şikâyetle keyfiyetin her bakımdan incelenmesini ve hu
kuklarının vikayesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Millî Emlâkten 5218 
sayılı Kanun gereğince belediyeye devredilen arsalara müste
diler tarafından bir iki gece içerisinde, kaçak inşaat yapıldığı 
görülerek haklarında tutulan tutanaklar üzerine 5431 sajnlı Ka
nunun birinci maddesine göre yıktırılmış olduğu ve yapılan mu
amelede mevzuata aykırılık görülmediğ-i bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine göre vâki



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

—  24 —

îîncümen kararı ve ne sebepten verildiği

istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2018 13 . IV . 1955

14972/13971 H anife Çoban. 
17486/1(5281 (îalan Kadrol 

yünde.
Maçka - Trabzon.

(Arzuhal hulâsası : Arazisine ya- 
kö- pılan müdahale ve tecavüzden .fi-

kâyet).

Müstedi : 23 seneden beri şagil ve zilyedi bulunduğu arazi
ye Cemal Ejöipoğlu tarafından haksız müdahele ve tecavüzde 
bulunduğundan bahis ve şikâyetle mağduriyetine mahal veril
meden g-ereğinin yapılmasına emir verilmesini istemektedr.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu ara
zinin tevzi komisyonu tarafından Sefer Günaçtı’ya borçlanma 
suretiyle verildiği ve mumaileyhin borcu ödemeden ölmesi ve 
vârislerinin de bu borcu ödemeye yanaşmaması üzerine ikinci 
defa Maçka Maliyesince müzayede suretiyle Cemal Eyüpoğlu’- 
na satılıp teslim edildikten sonra müştekinin oğlu Hüsnü Ço
ban’m hiçbir alâkası olmadığı halde mezkûr araziye müdahale 
ve tecavüzde bulunduğu vâki olan şikâyet üzerine kaymakam
lıkça müdahalenin menedildiği ve aradan bir müddet geçtilc- 
ten sonra müstedi Hanife’nin aynı yere tekrar müdahale etme
sine binaen bu tecavüzün de 17 . XII . 1951 tarihli ikinci bir ka
rarla defedildiği ve adı geçenin mütaaddit müracaatlan üzerine 
de g-erekli tetkikat yapılarak neticelerinin mezbureye mükerre- 
ren ve tahriren tebliğ edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce tâjdni muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2019 13 . IV . 1955

15016/14015 Bedros Kurtlu.
Sirke köyünde. 
Taşköprü.

(Arzuhal hulâsası : Miras hakkı
nın tanınması ve hukukunun ia
desine dair).

Müstedi : Taşköprü’nün Sirke köyünden Dedesi Serldz’den 
müntakil tapulu arazilerinin hazine namına kayıt ve malûllere 
tevzi edilmiş olması mağduriyetini mucip olduğundan bahsile 
miras hakkının tanınmasını ve hukukunun iadesini istemekte
dir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : İddia konusu Maliye 
Vekâletince incelenmiş ve alınan yazıda : Mezkûr emval sahip
leri tehcire tâbi tutularak g’ayrimenkullerine el konulmuş ve 
1333 yılında Hazine namına tapuya tescil edilerek 551 sayılı Ka
nuna tevfikan mâlûlini askeriye istihkaklarına mukabil teffiz
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ve emvali metrûke ve tasfiye kanunlarma tevfikan vaziyed edi
len gayrimenkullere devletçe yapılan tasarruf şekillerinin an
cak adlî kaza merciince verilecek kararlarla değiştirilebileceğin
den idareten yapılacak bir işlem bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki adlî kaza merciine ait ol
duğundan bu hususta encümenimizce tâjrini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2020 13. IV . 1955

15048/14047 Mehmet Çölkuşu.
Avşaralanı köyünde. 
Çayıralan.

(Arzuhal hulâsası : Tahtı işgalin
de bulunan arazinin Hazine na
mına teshit edildiğinden §ikâyei).

. Müstedi : 30 - 40 yıldan beri işgalinde bulunduğu arazisinin 
mahalli iskân komisyonunca göçmenlere verilmek üzere Hazine 
adına tesbit edilmiş olması mağduriyetini mucip bulunmuş ol
duğundan bahis ve şikâyetle millî bir dâva olan göçmen işi 
için mesnetsiz şekilde tesbit olunan bu araziden sarfı nazar 
edilmesini istemektedir.

Devlet Vekilinin cevabi yazısında : Şikâyet konusunun in
celettirilerek gereken işlemin yapılması ve neticesinden müste- 
diye de bilgi verilmesi hususu 30 . IX . 1952 tarih ve 3118/8036 
sayılı yazı ile Yozgad Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2021 13. IV . 1955

2293/2288 Ayşe Uçar. 
15070/14069 Kâzımpaşa Mah. 
17033/1.5869 Bostanlar So. 
19962/18609 No. 128.

Çanakkale.

(Arzuhal hulâsası : Temyizen tas
dik edilen hükümdeki adlı hata
nın düzeltilmesi hakkında).

Müstedi : Kocasının askerliği zamanında tarlalarını icarh- 
yan şahsın bilâhara desise ile bu arazisini zapdettiğini, açmış 
olduğu men’i müdahale dâvasının neticeleneceği sırada müna
zaa dosyasının yanmış bulunduğu ve elinde vesaik olmaması 
ancak şahitle ispatı kabil iken mahkemenin bunu nazara alma
dığından ve Temyiz Mahkemesi aleyhinde verilen hükmü lâyı- 
kiyle incelemeden tasdik etmiş olması mağduriyetini mucip bu
lunmuş olduğundan bahis ve şikâyetle dosyasının incelenerek 
hukukunun meydana çıkarılmasını ve yapılan adlî hatanın dü
zeltilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Çanakkale Asliye Hu
kuk mahkemesinde yapılan muhakeme sonunda : Münaıaah
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15176/14175 Recep Oleurn.
Kırkkepeııekli kö
yünde.
Çorlu.

gayrimenkulün müştekiye babasından intikal ettiği ve noter 
senediyle mezkûr gayrimenkulü Rıza Uysal’a sattığı ve 21 se
ne müddetle mumaileyhin nizasız ve fasılasız malik sıfatiyle 
zilyed ve mutasarrıf bulunduğu ve bu yerin müstedi Ayşe 
Uçar’dan hile ile alındığının sabit olmadığı esbabı mucibesiyle 
açılan dâvanın reddedildiği ve Temyizen tasdik edilerek kesin
leştiği ve ayrıca Rıza Uysal tarafından dilekçi aleyhine açı
lan tapu iptali ve tescil dâvası da neticelenerek münazaalı gay
rimenkulun Rıza Uysal adına tesciline karar verildiği ve mez
kûr hükmün Temyiz edilmemesi sebebiyle kesinleştiği yapılan 
muamele ve verilen kararlarda bir yolsuzluk olmadığı ve idare 
ten yapılacak bir muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Adlî kaza merciince incelenip karara 
bağlanmış ve Temyiz Mahkemesince de tasdik edihnek suretiyle 
kesinleşmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 54 ncü’ maddesi gereğince encümenimizce tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2022 13 . IV . 1955

(A  ra ll im i lı ıd â s a s ı : A r a z is i ıu ' m i\- 

(h ıhah  td i ld iğ in d c n  re (löv iihH}- 

n il II ı l ı  )i ş il:ây('f h a li hm  da ).

Müstedi : Göçmen olduğunu emsali misillû Hükümet tara
fından verilen 15 er dekar arazinin kifayetsizliğfi hasebiyle köy
lerinden Sultan Sağlam ismindeki şahıstan tapusiyle bir miktar 
arazi alınış ve dört sene bu şahsın arazisinin bir kısmına müda
halede bulunması üzerine merciine müracaat etmiş ve müdaha
lesini menettirmiş ise de bilâhara bu adam ekili bulunan arazisi
ni biçmek suretiyle hırsızlık yapmasından dolayı da C. Müddei
umumiliklerine müracaat ettiği halde bir semere hâsıl olmamış 
ve bu haklanın heder edilmiş ve mumaileyh Sultan Sağlam ta
rafından düşmanlıkla 80 yaşındaki babasının ve kendisinin yo
lunu keserek ölüm kasdı ile döğdürülmüş ve faillerin serbest 
gezmekte olup kanunen lâyik oldukları muamele tatbik edilme
miş ve muhakemeleri başlamamış ve bu arada ziraat hayvanını 
dahi kasden öldürmüş ve maaile korku içerisinde yaşamakta bu
lunmuş olduğundan bahis ve şikâyetle nahiye müdürlüğünde ve 
kaymakamlıkta mevcut sebk eden muamelâtın celp ve tetkikiy
le yapılan haksızlıkların ve hakka riayetsizliklerin ve kanuni 
hakkının meydana çıkarılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan inceleme so
nunda : Tecavüzü menedilen Sultanın tekrar müstedinin tarla
sını ekip biçmek suretiyle müdahalede bulunduğu anlaşılarak 
5917 sayılı Kanuna tevfikan takibat yapılması için evrakın C. 
Müddeiumumiliğine tevdi neticesi ikinci tecavüzün mumaileyh 
tarafından dĉ ğil de başkası tarafından yapıldığı sonuçuna varı-
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larak takipsizlik kararı verilip müştekiye tebliğ edilmiş olduğu, 
hırsız suçunun unsuru bulunmadığından takipsizlik karan ve
rildiği ve karakol komutanı hakkında gereği yapılmak üzere ev
rakın kaymakamlığa tevdi edildiği, yolunun kesilerek ağır şe
kilde döğüldükleri şikâyeti üzerine tahkikat yapılarak suç ma
hiyeti itibariyle şahsi dâva yoliyle takibi kabil cinsten bulun
ması dolayısiyle dâvaya iştirak edilmiyerek takipsizlik karan 
verilip tebliğ edildiği ve müstedinin babasının Cemil namı di
ğeri Cibri tarafından döğüldüğü ve ölümle tehdit edildiği şikâ
yeti hakkında soruşturma yapılmış ve mumaileyhin 21. V I I . 
1952 tarihli dilekçe ile dâvasından vazgeçildiğinden ve elde de
lil bulunmaması sebebinden takipsizlik karan verildiği, öldürü
len beygirin sanığı bulunan Haşan hakkında 562 sayılı iddiana
me ile sulh ceza hâkimliğine kamu dâvası açıldığı sonuç olarak 
müştekinin bütün iddialarının Çorlu C. Müddeiumumiliğince 
muamele mevkiine konularak kanuni gereğinin yapıldığı, orta
da usul ve kanuna uymıyan bir cihetin bulunmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin iddia ettiği hususlar hakkın
da mahallî C. Müddeiumumiliğince yapılan tahkikat ve takiba
tın neticesi yukanya alınan vekâlet cevabında tebarüz ettiril
miş bulunmasına göre bahis mevzuu iddia hakkında encümeni- 
mizce muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2023 13 . IV . 1955

15222/14210 Temel Uearkuş ve 
ar.
Kale Mah. Dikbadal 
So. No. 12.
(! i resim.

(Arzuhal hulâaasi : Tasarruf et
tik! eri yere Hâzinece müdahale 
rdildifjivden şikâyel).

Müstediler : Giresun’un Kale mahallesinde Güllağı denil
mekle maruf araziyi ev yapmak suretiyle imar ederek 1936 yı- 
lından beri tasarrvif ettikleri halde mezkûr yere Hâzinece mü
dahale edilerek satlığa çıkanidığından bahis ve şikâyetle bu 
mülklerinin kanun dairesinde namlanna tescilini ve tapulannın 
verilmesini istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahsi geçen arsanın 
belediye hudutlan dâhilinde olduğu ve adı geçenler tarafından 
üzerine ev yapılmak suretiyle işgal edildiği ve belediye hudut
lan içerisindeki yerlere imar ve ihya mevzuu bahis olmadığın
dan mezkûr yerin Tapu Kanununun 6 ncı maddesi hükmüne tev
fikan şagillerine temlikine imkân görülmediği, diğer taraftan 
bu yerler imar plânına göre yeşil sahaya tesadüf edildiğinden 
dolayı satılmadığı ve belediyeye terk edileceği ve bu durum mu
vacehesinde de mezkûr gayrimenkulün ne adı geçenlere temliki 
ve ne de 2490 saîoh Kanun hükümlerine tevfikan tasfiyesi 
mümkün görülmediği bildirilmektedir.
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Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine göre vâki 
istek haklanda encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadı
ğına ve dilekçinin kaza merciine de müracaatta muhtariyetine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2024 13 . IV . 1955

15240/14234 Bahri Ozüdoğru.
f I a 1‘kaşan k( iy ü n d (' 
Yerköy.

( A r z u h a l  İmi (hası  : I l n z i n e y c  ait  
( trazilerc  râ k ı  m ü d a h a le n in  m e n ' i  
ve t o p r a k s ı z  ç i f t ç i l e r e  v e r i lm e s in e  
d a i r ) .

Mdstedi : Köy sınırlan içerisindeki Hazine araziline ve su
lak yerlerine bâzı şahıslar tarafından müdahalede bulunuldu
ğundan bahis ve şikâyetle bu müdahalelerin men’i ile bu yerle
rin topraksız çifçilere bir an evvel dağıtılmasını isteinektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Ad: geçen köyün Top
rak Komisyonunca ele alındığında fuzulen i.şgal edilmiş olan 
Hazine yerlerinin hak sahibi çiftçilere dağıtılması lüzumu ev
velce Toprak Komisyonu Başkanlığına yazılmış olup bu kere 
vaki olduğu bildirilen müdahalenin de 5917 sayılı Kanun muci
bince önlenmesi için gereken nraamelenin yapılması ve dilekçi
ye de bilgi verilmesi hususu 27. X . 1052 tarihinde Yozgad Va
liliğine yazılmış olduğu bildirilin eiîtedir.

Gereği düşünüldü : îstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2025 13 . IV . 1955

15326/14314 Nuriye Akbay.
Yusufpaşa Mah. de. 
ürfa.

(Arzuhal hulasası : Men'i müda
hale kararının infaz edilmediğin
den şikâyet).

Müstedi : Tapııln gayrimenkulu hakkında ittihaz edilen 
men’i müdahale kararının infaz edilmemesi mağduriyet ve peri- 
şaniyetini mucip old uğundan balıit; ve şikâyetle hakkının aranıl
masını ve tecavüzün raenedihnesini ve arazilerinin tamamen ksn- 
disine teslim edilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezlvur karar-n in
fazı için mahalline giden Vali tarafından yapılan tahkik ve 
tetkiklerde, men’i müdahale kararında gösterilen 8 parça arazi
nin hudutları ile mütecavizlerin ellerinde bulunan tapulardaki 
hudutların yekdiğerine uymadığı ve bu sebeple verilen kararın 
senelerce infaz edilmediği anlaşılmış ve yeniden gönderilen bir 
heyet marifetiyle yaptırılan tahkikatta : Manazaalı arazilerin 
1946 senesinden beri mütecavizlerin ellerinde bulunduğu sabit
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olmuş ve mahkemeye başvurmaları lüzumunun taraflara tebliğ- 
edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

2026 13 , IV , 1955

15.‘}8î)/14.‘}27 Anna ve k ız la n .
Akdoğirınon Malı, 
lio z irc i Y f ' i ı i  So. 
.\(). 9.
Sivas.

1;>42G/14401 l lü s ıü i Scftova.
l']somoıı köyündr. 
l\aracaboy.

(Arzuhal hulâsası : (Hayrinıenkul- 
Ierine llazineMİıı müdahalesinin 
men’ine dair).

Müstediler : Murislerine ait g-ayrimenkullerine Hâzinece ya
pılan müdahale ve vaziyet muamelesinin yolsuz olduğundan 
bahsile mağduriyet ve perişaniyetten kurtarılmaları için vâki 
olan müdahalenin kaldırılmasını istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin murisle
ri Karahaçikoğlu Davit ve müşterekleri namına kayıtlı olan 
gayrimenkullere bu kimselerin firarı ve mütegayyip eşhastan ol
dukları anlaşılması üzerine Tafsiye Komisyonu karariyle vazi
yet edilmiş olduğu ve dilekçileri zevci ve babaları Karabet tara
fından bu gayrimenkuller hakkında açılan dâvanın Devlet Şû
rası karariyle reddedilmiş bulunduğu ve Karabet’in vefatın
dan sonra da müstediler tarafından açılan dâvanın da keza 
Devlet Şûrasmca 26 . XI . 1952 tarih ve 1111/1961 sayılı ilâm 
ile reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenerek karara bağlanmış olan bir hususla ilgili istek hak
kında encümenimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2027 13 , IV , 1955

(Arzuhal hulâsası : Tarlana, mü
dahale. ve tecavüzden şikâyet).

Müstedi : Batapu zilyed ve mutasarrıf bulunduğu köyleri
nin Ada mevkiindeki tarlasının bir dönümüne köylerinden 
Ferhat Acar namındaki şahıs tarafından müdahale ve tecavüz
de bulunması üzerine vâki talebi üzerine kaymakamlıkça teca
vüzün menedildiği halde mumaileyhin ihtiyar heyetinin teşvik 
ve yardimiyle tekrar tecavüzüne devam etmesi dolayısiyle mah
kemeye müracaat etmiş ise de muhakemesinin hakkiyle g-örül- 
mernekte bulunmuş olduğundan bahis ve şikâyetle adalet mef
humlarına ve nizam kaidelerine riayet edilmesi için yargıçlık 
makamına emir verilmesini ve meşru hakkının tahakkuk etti
rilmesini istemektedir.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

3 0

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyet konusu edi
len men’i müdahale ve ecri misil dâvasının Ova Esemen köyü 
Muhtarı Mehmet Ok tarafından müstedi aleyhine 3 . XII . 1952 
gününde tarafların ittifakiyle seçilen ehlivukuf marifetiyle ma
hallen keşif yapıldığı, davalının zilyedlik iddiası üzerine şahit
lerinin dinlenmesine karar verilerek şahitlerinin dinlenildiği ve 
dosyasının değişen hâkimler tarafından mütaaddit defa tetkika 
alınarak 22 . X . 1952 günlü celsede ehlivukuf davet edilerek 
ercimisil hakkında şifahi malûmat alınmasına karar verildiği 
ve delillerin toplanmış olup dâvanın karar safhasında bulundu
ğu, yapılan muamelelerde bir yolsuzluk mevcut olmadığı müş
tekinin keşif, ehlivukuf ve sair hususlar hakkındaki itiraz ve 
iddialarını mahkemeye ve hükümden sonra Temyiz Mahkem.e- 
sine dermeyan etmesi icabettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine in
tikal etmiş olan bir hususla ilgili bulunan istek hakkında encü- 
menimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2028 13 . IV . 1955

I .')551 /145 U) Aî iı- Soğancı v<' ar.
f I a e I ha y r a m kö yü n - 
fl<>.
Amasya.

(Arzuhal hulâsası : istimlâk edi
len arazinin k'iymetinin azlığin- 
(lan .şikâyet hakkında).

Müstediler : Çeltek Kömür Madeni Havzasındaki tapulu 
arazilerinde kömür madeni çıkmış ve Devlet Demiryolları Ge
nel Müdürlüğünden hususi gönderilen memurlar tarafından eh
livukufça tetkik ettirilerek metre karesine 50 - 100 kuruş kıy
met takdir edilmiş ve 60 küsur bin lira gibi bir yekûn teşkil et
mekte bulunmuş iken bu kere mezkûr idare istimlâk süsü altın
da bu bedeli 143 liraya indirmiş olması mağduriyetini ve adalet
sizliği mucip bulunmuş olduğnndan bahis ve şikâyetle hukukla
rının himayesini ve mallarının takdir edilen kıymet üzerinden 
verilmesini aksi takdirde arazilerinin eski haliyle kendilerine 
terkedilmesini istemektedirler.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Demiryol
ları idaresince işletilmekte olan Samsun - Sivas hattı üzerinde
ki Çeltek kömür maden ihtiyacını karşılamak üzere müstediler- 
den 929 numaralı Devlet Demiryolları İstimlâk Kanunu gere
ğince istimlâk edilen 7062 metre kare sahaya bu kanunun tari- 
fatı dairesinde mahallî vilâyet özel idarece vergi kıymeti esas 
tutularak tahakkuk ettirilen istimlâk bedeli, istihkak sahipleri 
adına Ziraat Bankasına yatırılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istimlâk muame
lesi tekemmül etmiş olmasına ve esasen bu kabil ihtilâfların tet-
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Eocümen kararı ve ne sebepten verildiği

kik ve halli kaza merciine ait bulunmasına binaen bu bapta en
cümence bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2029 13 . IV . 1955

I5585/I4;)r)0 Ifatico (}ök ö̂ı-<‘n.
Mustafa Boy Cad. 
(Jiil So. (Jüı-oli Ap. 
No. 34.
Alsaııoak - İzmir.

(Arzuhal hulâsası : Kviniu iadr 
fdihnvfii veya Jnymefmin verilme
sine dair).

Müstedi : İzmir’in Turan Tiren caddesinde bulunan evinin 
yasak bölge içerisinde ve mayin dehlizlerine yakın mesafede bu
lunması dolajasiyle kendisine iade edilmediğini halbuki evin 
mezkûr dehlizlere yakın olmadığını beyanla evinin mahallinde 
bilir kişi marifetiyle tetkik ettirilerek iade edilmesini aksi tak
dirde kıymet takdir ettirilerek değerinin verilmesini istemek
tedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 20 
numaralı evi mayin grupu için istimlâk edilmiş olup bedelinin 
sahibine ödendiği, istmiâk edilen ve halen yasak bölge dâhilin
de bulunan mezkûr evin mayin dehlizlerine de yakın mesafede 
bulunması dolayısiyle iadesine veya o zamanki bedelinin artırıl
masına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istimlâk muame
lesi tekemmül etmiş olmasına ve esasen bu kabil ihtilâfların tet
kik ve halli kaza merciine ait bulunmasına binaen bu bapta en- 
cümenimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına karar ve- 
rild.

Karar No. Karar tarihi

2030 13 . IV . 1955

-’>5î)l/]455f, Şevket Gül.
Akifiye köyünd*' 
A luliriîi.

(Arzuhal hulâsası : Arazisinin 
elinden alnulıgnu/av şihâyet hak
kında).

Müstedi : Eskiden beri şâğil ve zilyed bulunduğu arazisinin 
gûya Akifiye köyüne ait mera, otlakiyeden mâdut bulunduğu 
iddiasiyle muhtar tarafından nahiye müdürlüğüne ihbarla mü- 
düri mumaileyh tarafından haksız yere elinden alındığından ve 
döğülüp işkence edildiğinden bahis ve şikâyetle yolsuz hareket
te bulunan nahiye müdürüne icabeden emrin verilmesini ve ara
zisine yapılan tecavüzün men edilmesini ve yapılan ihtar ve 
tehditlerin önlenmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan tahkikat 
neticesinde: şikâyet konusu arazinin köy mânevi şahsiyetine ait 
mera olduğu tesbit edilerek Çokak Nahiye Müdürlüğünce Şev
ket Gül’ün müdahalesinin menine karar verilmiş olduğu, kara-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

rın infazı sırasında müştekinin nahiye müdürü tarafından dö- 
ğüldüğü anlaşıldığından vilâyet idare heyetince hakkında lü
zumu muhakemesine karar verilmesi üzerine mahkemeye tevdi 
edildiği, müstedinin mezkûr gayrimenkule müdahalede ısrar et
tiğinden 5917 sayılı Kanuna tevfikan tanzim edilen evrakın C. 
müddeiumumiliğine verilmiş olduğu ve müştekinin adı geçen 
gayrimenkul üzerinde mülkiyet iddiası var ise ait olduğu mah
kemeye müracaatta muhtar bulunduğunun mumaileyhe tebliğ 
edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâl^ şikâyetten dolaja haiz olduğu yet
kiye binaen lâzımgelen tahkikatı yapmış olan vekâletin yuka
rıya alınan cevabına göre bu bapta encümenimizce bir muamele 
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2031 13 . IV . 1955

15668/14629 A li Çiftçi.
(iökçühüyük köyün
de.
Seydişehir.

(Arzuhal hulâsası : Köylerine ait 
gayrimenkule vâki müdahale ve 
tecavüzden şikâyet hakkmda).

Müstedi : Köylerinin tüzel kişiliğine ait gayrimenkulüne be
lediye reisi Osman Erkan’ın yaptığı birtakım asılsız iğfaller üze
rine kaymakamlık makamını hataya düşürmek suretiyle müda
hale ve tecavüzde bulunulduğundan bahis ve şikâyetle 400 sene
den beri köylerine ait olduğu ellerindeki vesaik ile sâbit olan 
gayrimenkullerine vâki olan bu müdahale ve tecavüzün mene- 
dilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Seydişehir Beledi
yesi ile Gökçehöyük köyü arasında tahaddüs eden hudut ihti
lâflarının halli için kaza idare heyetince ikinci defa verilen ka
rarla hudutlann değiştirilmiş bulunduğu vâki itiraz sonunda : 
Her iki karar arasında bâriz bir mübayenet mevcut olduğundan 
ikinci kararın bozulmasına ve birinci kararla tesbit olunan hu
dudun Belediye Kanununun 6 ncı maddesine göre tasdikine vi
lâyet idare heyetince karar verildiği ve verilen bu karar aley
hine belediyece Şûrayı Devlete dâva açılmış ve dâvanın ret ve 
kararın tasdik edilmiş olduğu ve idarten yapılacak bir işlem 
kalmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü Vekâlet cevabına göre kaza merciince in
celenip karara bağlanmış olan bir hususla ilgili bulunan istek 
hakkında encümenimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2032 13 . rV . 1955



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

15719/14679 Ali Tecer.
Kalın köyünde. 
Yıldızoli.

(Arzuhal hulâsası : Arazisine özel 
idarece yapıla7i müdahalenin ynen- 
edilmesi halikında).

Müstedi : Mutaöamf bulunduğu Kalın köyündeki g&yri- 
menkullerine özel idarece mülkiyet ve zilyed haklan nazara 
alınmaksızın müdahale edilip elinden alınması mağduriyetini 
mucip olduğundan bahis ve şikâyetle haksız olarak yapılan bu 
müdahalenin önlenmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Katileşen mahkeme 
kararı ile özel İdarenin mülkü olduğu tahakkuk eden ve mü- 
seccel bulunan gayrimenkule müştekinin bu husustaki iddia
sının aksine olarak özel İdarenin değil kendisinin tecavüz 
ettiği Yıldızeli Kaymakamhğımn müracaatı üzerine 6.VI.1952 
gün ve 32 sayılı kararla ve 5917 sayılı Kanun hükümlerine 
tevfikan mütecavizin vâki tecavüzünün defedildiği ve mez
kûr gayrimenkulün mâliki bulunan özel İdareye teslim edil
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabı
na göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına müstedi iddiasında ısrar ettiği takdirde kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 83 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2033 13. IV . 1955

15785/14739 Fatma Oökoodağlı.
Dibekli Camii Mah. 
Şahin So. No. 19. 
Bursa.

(Arzuhal hulâsası : îstimlâk olu
nan gay rimenkulünün iadesi hak
kında).

Müstedi Bursa Belediyesince 19ji6 yıhnda istimlâk olu
nan gayrimenkulünün henüz parası verilmemiş ve kiraya ve
rilmek suretiyle tasarruf edilmekte olduğundan bahisle mez
kûr arsasının kendisine iadesine karar verilmesini istemek
tedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinia guyri- 
menkulünün belediyece 3710 sajnh Kanuna istinaden istimlâk 
edildiği ve bedelinin de İş Bankasına Bloke edilerek belediye 
namına tapuya tescil olunduğu ve üç senelik müddetin 4857 
sayılı Kanunla olağanüstü hallerin sona ermesine kadar m’ev- 
zuubahis olamıyacağı ve bu konuda yapılacak bir işlem görü
lemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstimlâk edilen gayrimenkulün şimdiye 
kadar maksada tahsis olunmadığını ve bedelinin verilmedi
ğini beyanla kendisine iadesini istiyen müstedinin bu talebi 
idari bir dâvaya mevzu ittihazı lâzımgelen hususlardan olma  ̂
sına göre encümenimizce bu bapta muamele ifasına mahal ol-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı. soyadı ve adresi

madığına ve müstedinin usulü dairesinde zikredilen mercie 
müracatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

— 84 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2034 13. IV . 1955

15852/14600 Mustafa Geçin. 
15851/14799 Ziraatli köyünde 

muhtar. 
Bandırma.

(Arzuhal hulâsası : Gayrimenkul 
Ur e vâki tecavüz ve müdahaleden 
şikâyet hakkında).

Müstedi : Köylerine ait gayrimenkullerine haksız olarak 
Ömerli köyü tarafından müdahale ve tecavüz edildiğinden ba
his ve şikâyetle bu yerin istismarma hakkı olmıyan mezkûr köy
lülerin buradan def ve ref’ini ve yapılan hileli işin önü almması 
için ilgililere emir verilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : İki köy arasındaki 
meradan iskân komisyonunca 40 dönümlük arazinin muhacirle
re temlik ve tahsisini mütaakıp müstedi eski Ziraatli köyü ta
rafından bir itiraz vukubulmadığı, bilâhara idare heyetince bu 
iki köy arasında yeniden hudut değişikliği yapılması yüzünden 
adı geçen köy tarafından muhacirlere muhassas arazi için hak- 
iddiasına kalkışıldığı ve ihtilâfın mahkemeye intikal etmesi üze
rine dâvaıun derdesti rüiyet bulımduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü :: Vekâlet cevabına göre kaza merciine 
intikal etmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında encümenimiz- 
ce bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2035 13 . IV . 1955

15841/14790 Seydo Atillâ.
D. P. Başkanı Müs- 
lüm Kaska muh
tar.
Ceylanpmar.

(Arzuhal hulâsası : Arazilerinin 
fuzulen zaptedildiğinden şikâyet).

Müstedi : Ceylânpınanndaki birçok topraksız çiftçi mev
cut iken Kızıltepeli Cebrail Yıldırım ve arkadaşlan tarafından 
20 bin dönümlük Hadne arazisinin adı geçenler tarafından fu
zulen zabtolunduğundan ve kendilerinin tazyik ve tehdidedil- 
diklerinden bahis ve şikâyetle bu tecavüz ve taarruz vasîiyetin- 
den bir an evvel kurtanimasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mahallinde yaptın- 
lan tetkikat neticesinde Mardinli Cebrail Yıldırım ve ortaklan- 
nın, kendi arazileri olduğ’u iddiasiyle 1950 yılından beri muh
telif tarihlerde mezkûr araziye yapmış oldukları fuzuli müdaha
lelerinin her defasında menedilmiş iken bu sene tela-ar müda
hale eyledikleri, diğer taraftan Ceylânpınar köylülerinin de ay-’ 
nı arazinin bir kısmını fuzuli müdahaleleri altına aldıkları vi
lâyetçe görülmesi üzerine Hazine topraklarını aralarındr paylaş
maktan mütevellit ihtilâfın ref'edildiği, mütecavizler tarafın
dan eldlen arasi miktarının tesbit ettirilerek ecrimisle bağlan-
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mak suretiyle Hazine hukukunun teminat altına aldınlımş ve 
başkaca ihtilaflı bir cihet bırakılmamış bulunduğn bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâletin yukarı
ya alınan cevabına göre bu hususta encümenimizce bir muame
le ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2036 13 . IV . 1955

17013/15851 Halil Güre.
Ceza evinde. 
Antalya.

^061/15893 Elife Güleç.
Lâle köyünde. 
Karaman.

(Arzuhal hulâsam : Hakkında 
rnüttehaz, Snlihli Ağır Ceza Mah
kemesi 17 . / / /  . 1950 gün ve 4/69 
sayıh kararının tetkik buyurul- 
masına dair).

Müstedi : Ramazan Yılmaz adındaki şahsı öldürdüğünden 
dolayı Salihli Ağır Ceza Mahkemesince, hakkında ittihaz olunan 
17 . III . 1950 günlü ve Af Kanunundan istifade ettirilmek su
retiyle verilen 20 jallık hapis cezasına ait 49/69 sayılı mahkû
miyet kararının; Çanakkale Müstahkem Mevki İstihkâm Tabu
rundan çalınan tabancalar hakkında vâki bir ihban ve yine Sa
rıgöl köyünden manifaturacı Haşan Eroğlu’nun faili meçhul ka
lan ölümü ile ilgili bulunduğuna temas ederek; uğradığı mağ
duriyetin telâfisi için mezkûr kararın tetkik buyurulmasmı iste
mektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Askerlik hizmetini ifa 
etmekte iken mumaileyh tarafından ele geçirilip köyde satıldı
ğı iddia ve ihbar olunması üzerine yapılan aramada evlerinde 
memnu silâh bulunanlar baklandaki âmme dâvasımn, adı ge
çenin ölümü hâdisesi ile haklarında son soruşturma açılmış olan
ların beraetlerine karar verildiği ve müştekinin bu mevzudaki 
ihbarında adlan geçenler hakkında da adlî takibat karan veril
diği. Kendisi hakkındaki mezkûr hükmün de Temyizen tasdik 
olunmak suretiyle katileşmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanan bir hususla ilgili bulunan vâki talep hakkında; Teşkilâ
tı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi muvacehesinde encüme
nimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2037 13 . IV . 1955

(Arzuhal hulâsası : 20 . X I I . 1952 
tarihli bir tahkikat dosyasının 
eVan neticclendirilmediğinden şi
kâyet).

Müstedi : Kocasını öldürenler baklanda; 20 . XII . 1952 
tarihinde ballanan tahkikatın el’an neticelendirilmediğinden
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ve öldürme hâdisesinde âmil olan, kocasının amcası ve oğlunun 
serbest bırakıldıklarmdan şikâyetle; Karaman Sorgu Hâkimli
ğindeki mezkûr tahkikat dosyasının celp ve tetkik buyurularak 
icabeden muamelenin ifasına emir verilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen failler hak
kında; 22 . I . 1953 tarihli talepname ile âmme dâvası açılmış 
olup duruşmalarının Karaman Ağır Ceza Muhakemesinde der
dest bulunduğu ve yapılan muamelelerde usul ve kanuna uymı- 
yan bir cihet olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vazifeli mahkemece görülmekte olan bir 
dâva ile ilgili bulunan vâki talep hakkında; Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 54 ncü maddesi muvacehesinde encümenimizce ya
pılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2038 13 . IV . 1955

17075/15906 Hâmit Çulhaöz.
Ilurnıalı Mah. 
So. No. «. 
Adana.

(Arzuhal hulâsası : Oğlu Naci 
149 Çulhaöz’iin, ınükerrirlik durumu

na binaen; infaz olunmak isteni
len cezasının A f  Kanunu .pimulü 
içerisinde mütalâa olunup kaldı- 
nlması hakkında).

Müstedi: Oğlu Naci Çulhaöz’e ait infaz olunan bir mahkûmi
yet karan ile; af yoliyle istifade etmiş bulunduğu 8 ay 18 gün
lük hapis cezasının; mükerrirlik durumuna binaen infazı lâzım- 
geldiği yolunda Adana Ağır Ceza mahkemesinden verilen ka
rar üzerine; Umumi A f Kanunu hükümlerine tevfikan, müdde
ti içerisinde müddeiumumiliğe müracaat etmiş bulunduğu hal
de; müracaat etmemiş olduğundan bahsile mezkûr cezasının in
fazına tevessül edildiğinden şikâyet ederek; bu kanundan isti
fadesi hususuna karar verilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Evvelce işlediği bir 
suçtan dolayı mahkûm olduğu hapis cezasını çekmekte iken 
meşrutan tahliye edilmiş bulunan adı geçenin, diğer bir yara
lama suçundan dolayı 1 ay 3 gün hapse mahkûm olup cezasın i 
çektiği ve bu münasebetle meşrutan tahliye kararının istirdadı
na 23 . VII . 1949 tarihinde karar verilerek mezkûr kararın in
fazı için yakalanan mumaileyhin; firarı sebebiyle Af Kanunun
dan da istifade edemiyeceğine karar verildiğinden mezkûr ceza
sının infazı için aranılmakta olduğu ve yapılan muamelelerde 
usule ve kanuna uymıyan bir cihet bulunmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vazifeli mahkemece tetkik ve karara 
bağlanması icabeden bir hususla ilgili bulunan talep hakkında 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi muvacehesinde
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encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No, Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2039 13 . IV . 1955

17081/15912 Mersin Clozcr.
MoralKİağ Malı. 
Söke.

(Arzuhal hulâsası : Aydın Ağır 
('eza Mahliemesinin 6 . II . 1953 
tarihli bir hararının tetkiki hak
kında).

Müstedi : Kızı Gülsüm’ü cebrî surette kaçırarak bikrini 
izale etmiş bulunan Rauf Dalkıran hakkında, Aydın Ağır Ceza 
Mahkemesince verilen 6 . II . 1953 tarihli kararın tetkik buyu- 
rulmasmı istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr hâdise faili 
hakkında verilmiş olan 6 aylık hapis cezasının Temyiz olunmak
sızın katileşmiş olduğu ve yaplan muamelelerde usul ve kanu
na uymıyan bir cihet olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi muvacehesinde, vâki talep hakkında encümenimizce 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2040 13 . IV . 1955

17097/15928 Teslime Çalışkan.
Saray ]\Iah. Arkaka- 
rası köyünde.
Silifke.

(Arzuhal hulâsası : Kocasından 
almakta olduğu nafakanın kaldı
rıldığından şikâyet).

Müstedi : Kocasından almakta olduğu nafakanın hükmen 
kaldırıldığından şikâyet etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müştekinin açtığı na
faka dâvasının reddolunup çocuğuna 7,5 lira nafaka takdirine, 
tezyit talebinin de keza reddine karar verilmiş olduğu ve verilen 
ilâmın da icraya konulması üzerine borçlu tarafından yatırılan 
nafaka parasının müşteki tarafından alındığı. Gerek mahkeme 
ve gerekse icra safahatinde kanun ve usul hükümlerine ay kın 
bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi muvacehesinde vâki talep hakkında encümenimizce ya
pılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Kaxar No. Karar tarihi

2041 13 . IV . 1955
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17124/15952 Mehmet Kepekli.
Caınii Atik Malı. 
Ayaş.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Bahri Dilek 
ve şoföründen şikâyet).

Müstedi : Bahri Dilek ve şoförünün hayatını tehdidetmekte 
bulunduklarından şikâyet etm|ktedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Muhtelif tarihlerde 
çeşitli suçlardan mahkûm olan müstediriin vâki iddiasının asıl
sız olduğu bildirimektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2042 13 . IV . 1955

17129/15956 Mehmet Akduvan.
Çam köyünden. 
Tirebolu.

(Arzuhal hulâsası : Bir katil hâ
disesine ait suç re delili e. rinİ7i tes- 
hiti hakkında).

Müstedi : Kardeşini öldüren Bilâl Akşar ve oğullan hakkın
da müddeiumumilikçe yapılmakta olan tahkikat dolayısiyle suç 
delilleri hakkında vermiş olduğu istidalanna el’an cevap veril
mediğinden ve faillerden Halil Akşar’m serbest bırakıldığından 
şikâyet etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Maznunlar hakkında 
son soruşturma açılması hakkındaki karar üzerine; Giresun 
Ağır Ceza Mahkemesinde dâvalannın görülmekte olduğu sorgu 
hâkiminin; maznunlardan Halil Akşar’ın tahliyesi hakkındaki 
muamelesi usul ve kanuna aykın görülerek; hakkındaki kanuni 
gereği yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince İncelenmekte olan bir hu
susla ilgili bulunan talep hakkında encümenimizce tâyini mua
meleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2043 13 . IV . 1955

17141/15968 Veysel Taraş. 
17874/16643 Ceza evinde. 

Konya.

(Arzuhal hulâsası : Konya Ağır  
Ceza Mahkemesince hakkında 
hükmolunan hapis cezasından şi
kâyet).

Müstedi : Bir yaralama suçundan dolayı, Konya Ağır Ceza 
Mahkemesince 14 sene 5 ay hapis cezasına mahkûm edildiğine 
dair ittihaz olunup Temyizen de lâyikı veçhile incelenmeksizin 
tetkik buyurularak mağduriyetten vikayesini istemektedir, 
tetkik buyurularak mağduriyetten vilâyesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi hakkında; 
mesken masuniyetini ihlâl, silâhla tehdit ve öldürmeye tam te
şebbüs suçlarından dolayı yapılan duruşması sonunda sabit



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

olan fiiline uyan Türk Ceza Kanununun 448, 62, 231,193/2, 191/2
68 ve 70 nci maddelere tevfikan verilen mahkûmiyet kararının 
Temyiz Mahkemesi 1 nci Ceza Dairesince de tasdik olunmak 
suretiyle katileşmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanan bir hususa taallûkuna binaen vâki talep hakkında Teş- 
İdlâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi muvacehesinde encü- 
menimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

^  39 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2044 13 . IV . 1955

17150/15975 Davut Ayaz.
Akarca köyünde. 
Hendek.

(Arzuhal hulâsası : Kızı Zekiye 
A yaz’a tecavüz eden Kâmil Tu- 
fan ’ın serbest bırakıldığından şi
kâyet).

Müstedi : Gizlice meskenine girip kızı Zekiye Ayaz’a teca
vüz eden Kâmil Tuna hakkmdaM vâki şikâyeti üzerine, müddei- 
umumi tarafından telefonla verilen emre ittibaen kızının bikri
nin izale olunmadığı hakkında verilen rapora rağmen Adapaza
rı Memleket Hastanesi tarafından aksi bir rapor verilmiş oldu
ğuna işaretle adı geçen mütecavizin serbest bırakıldığından 
şikâyet ederek hakkının korunmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müştekinin hâ
dise hakkında, 6 . XI . 1952 tarihinde vâki müracaatı 
üzerine kızının yaptırılan muayenesinde, hükümet tabip 
vekili Dahiliye Mütahassısı Abdürrahman tarafından tan
zim olunan raporda filhakika bikrin izâle olunmadığı bildiril
miş olduğu ve müştekinin talebi üzerine nisaiye mütehassısına 
yaptırılan muayene neticesinde de 8 . XI . 1952 tarihli raporda; 
kızı Zekiye’nin filhakika lazlığının bozulduğu bildirilmiş bu
lunduğu açıklandıktan sonra; yapılan hazırlık tahkikatı so
nunda, hâdisede ırza geçme suçunun kanuni unsurları bulunma- 
jap, izdivaç va’di ile kızlık bozma suçunu teşkil ettiği iddiasiy- 
le fail hakkında âmme dâvası açıldığı ve dâvanın derdesti rüi- 
yet bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince İncelenmekte olan bir 
hususa taallûkuna mebni vâki talep hakkında Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 54 ncü maddesi muvacehesinde encümenimizce tâyi
ni muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2045 13. IV . 1955
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Arıaıhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

17157/15981 İbrahim Korkmaz. 
Ceza evinde.
Söke.

(Arzuhal hulâsası : Haksız yere 
tevkif olunduğundan şikâyet).

Müstedi : Arapki Hüseyin adındaki bir şahsın, gençliği ku
mara sevk ettiğinden bahsile emniyete vâki ihban üzerine, bu 
şahsın mukabil ve mücerret bir isnadı üzerine ve gûya gasıp 
suçlusu olarak haksız yere tevkif edilmiş bulunduğ:undan şikâ
yet etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hâdise açıklandık
tan sonra, müşteki hakkında sorgu hâkimliğince açılan âmme 
dâvasının derdesti tahkik ve sulh hâkimliğince tevkif karan 
verilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince İncelenmekte olan bir 
hususla ilgili bulunan vâki şikâyet üzerinde, Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 54 ncü maddesi muvacehesinde encümenimizce ya
pılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2046 13 . IV . 1955

17292/16093 Ömer Yüzbaşioğlu.
İskele Cad. No. 26. 
Balat - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Adana 4 ncü 
Asliye Hukuk Mahkemesine açmış 
olduğu bir dâvanın neticelendiril- 
mesi hakkında).

Müstedi ; Adana 4 ncü Asliye Hukuk Mahkemesinde açmış 
olduğu boşanma dâvası ile ilgili 952/155 sayıh dâva dosyasının
14 aydır neticelendirilmediğinden şikâyet ederek; bir an önce 
intacı esbabının istikmal buyurulmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 8 . II . 1952 tarihin
de açılmış olan mezkûr dâva safahatı ve tâlik sebepleri açık
landıktan sonra; yapılan muamelelerde bir yolsuzluk ve sebep
siz bir gecikme mevcut olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciinde İncelenmekte olan bir 
hususla ilgili bulunmasına binaen, vâki talep hakkında Teşki
lâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi muvacehesinde encü
menimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2047 13 . IV . 1955

17361/16161 Remzi Tümer ve ar.
Belediye Meclisi âza
sından.
PolatlI.

(Arzuhal hulâsası : Devlet Şûrası 
t 6 net Dairesinin 15 . IV  . 1952 ta- 

' rihli ilâmının kaldırılması hak
kında).

Müstediler : Belediye meclisi âzalıklanndan müstafi adde
dilmelerine mütaallik bulunan Polatlı Belediye Meclisi karan 
aleyhine, 1580 sayılı Belediye Kanununun 73 ncü maddesine 
uyarak vilâyet idare heyetine yaptıklan müracaat üzerine zik-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

41

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

rolunan karar iptal edilmiş iken belediye reisinin idare he
yeti kararı aleyhine Şûrayı Devlete açtığı iptal dâvasının kabul 
edildiğinden şikâyet ederek 6 ncı Dairenin 15 . IV . 1952 tarihli 
zikrolunan kanunsuz ilâmının kaldırılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Şûrasınca 
karara bağlanan bir hususa taallûku itibariyle şikâyet mevzuu 
üzerinde vekâletçe yapılacak mumele olmadığına karar verildi.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi muvacehesinde, vâki talep hakkında encümenimizce 
yapılacak bir muamele bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2048 13 . IV . 1955

17421/16218 Mehmet Barut.
Ceza evinde» hüküm
lü.
Yozgad.

(Arzuhal h u lâ sa s ıY a zg a d  A ğır  
Ceza Mahkemesinin 950/167 sa
yılı dâva dosyasının tetkiki hak
kında).

Müstedi : Yerköy kazasının Salmanh nahiyesinde Jandarma 
Karakolu komutanı iken, takibine memur kılındığı sabıkalı Rı
za Ayar’ı yakalajnp getirmekte bulunduğu sırada kaçması üze
rine dur emrine de itaat etmemiş bulunduğ'undan durdurmak ve 
korkutmak maksadı ile istimal ettiği silâhı ile adı geçenin yara
lanmasına ve ölümüne sebebiyet verdiğinden dolâ jn, istidasında 
zikrolunan sebeplerle 15 sene hapse mahkûm edildiğinden şikâ
yet ederek; mezkûr mahkemenin 950/167 sayılı karar dosyası
nın tetkik buyurulup tehassul edecek kanaate göre mağduriyet
ten kurtarılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi hakkında, 
bir hırsızlık suçundan dolayı hâli firarda bulunan Rıza Ayan 
kasden öldürmek suçundan yapılan duruşma sonunda Türk Ce
za Kanununun 448. 590, 31 ve 33 ncü maddeleri gereğince veri-) 
len mahkâmiyet kararının Temyiz Mahkemesi 1 nci Ceza Daire
sinin 4 . IV . 1951 tarihli ilâmı ile tasdik edildiği ve tashih taleı 
binin de reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi muvacehesinde talep hakkında encümenimizce tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2049 13. IV . 1955



^  42 —

17422/16219 Celâl Gökküıç. 
18509/17232 Ceza e\nnde.

Kars.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Ağrı Ağır Ce
za Mahkemesince, hakkında itti
haz olunan mahkûmiyet dosyası
nın tetkik buyurulması hakkında)

Müstedi ; Irza geçmek suçundan dolayı Ağn Ağır Ceza 
Mahkemesince hakkında hükmolunup derecattan da geçmek su
retiyle katileşmiş bulunan 9 sene 4 ay hapis ve 500 Ura tazmi
nat cezasının ıhücerret şahsi menfaat gözetilerek ve haksız suret
te verildiğinden şikâyetle; mezkûr mahkûmiyet dosyasının tet
kik buyurulmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 28 . X I . 
1937 doğumlu Naciye Bozkurt’un ırzına geçmekten dolayı yapı
lan muhakemesi sonunda, suçu sabit görülerek Türk Ceza Ka
nununun 414/2 ve 418/3 ncü maddeleri gereğince, hakkında 
hükmolunan hapis cezasının temyizen de tasdik olunmak sure
tiyle kesbi katiyet etmiş bulunduğu belirtildikten sonra; yapı
lan muamelelerde usul ve kanuna uymıyan bir cihet olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi muvacehesinde, vâki talep hakkında encümenimizce 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2050 13 . I V . 1955

17474/16269 Zehra ö rs  ve ar.
Kadıncıktepe. 
Tokmakoğlu - Yayla.

(Arzuhal hulâsası : Oğlunu ve 
gelinini öldürenler hakkında tah
kikat ve takibata geçilmesi hak
kında).

Müstedi : Oğlu ile gelinini öldüren Çağlayık köyü muhtan 
Muharrem Çavuş ve arkadaşları hakkında tahkikat ve,takibata 
geçilmesini ve tevkif olunmalarını istemekte ve iddia olunduğu 
‘gibi bir donma hâdisesinin vukubulmadığmın morg raporu ile 
de müeyyit bulunduğuna işaret etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müştekinin kızı Zey
nep ile damadı Hüsnü’nün 30.1.1953 tarihinde misafir bulun
dukları Ahlatlı köyünden gelirken Çağla3nk köyü ile - Dere 
köyü arasındaki Aksu mevkiinde birbirlerinden bir kilometre 
mesafede soğuktan donarak öldükleri ve hâdise bir kazadan iba
ret olup hiçbir kimsenin kasdı bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkik ve takibi, adlî mercilere ait bu
lunan talep hakkında. Vekâlet cevabına göre; encümenimizce 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2051 13. IV . 1955
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17485/16280 Füruzan Doğruer. 
Kıdemli.
7. Motörlü Topçu 
Alayı 8. Batarya K. 
Diyarbakır.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Tîakkmda ka
çakçılık ihbarında bulunan müf
teriyi himaye eden Mardin Müd
deiumumisinden ve muhbirden 
ş-ikâyet).

Müstedi : Efradı ailesi ile birlikte otomobille Mardin’den 
Diyarbakır’a gelmekte iken, hakkında vâki bir kaçakçılık ih
barı sebebiyle îzzetpaşa Jandarma Karakolunda durdurulup 
arandıklarını ve bu ihbarın asılsızlığını mübeyyin yedine bir 
zabıt da aldığını beyanla, millî hislerini ve onuınınu rencide eden 
bu hâdiseye sebep olan müfterinin bildirilmesi ve hakkında ta
kibat icrası için Mardin Müddeiumumiliğine yaptığı müracaat
lardan bir netice alamadığından şikâyet ederek; muhbiri hima
ye eden mezkûr yer Müddeiumumisi ile, müfteri hakkında taki
batı kanuniyede bulunulması için ilgililere emir verilmesini is
temektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müştekinin eşi ve ço 
cuğıı ve Mardin zabıtasınca kaçakçı olarak tanınan Çelebi adın 
daki şahısla birlikte aldıkları izinle Suriye’nin Kamışlı kazasına 
gittikleri ve adı geçen şahsın malûm olan duınımu itibariyle ta 
kibolunup oradan fazlaca eşya aldığı istihbar olunması üzerine 
memlekete dönüşünde Nusaybin’de bunlara iltihak eden müşte 
ki Füruzan Doğruer’le birlikte Diyarbakır’a gitmektelerken be 
yan olunan karakolda usulü dairesinde arandıkları ve yapılan 
aramada kaçak eşya bulunmadığı. Ancak kaçakçılıkla mücade
lede muvaffakiyetin başlıca unsurlarından olan haber alma işi
nin'haiz olduğu mahiyet bakımından muhbirlerin hüviyetleri
nin açıklanması mahzurlu bulunduğn cihetle bu yola tevessül 
edilmemesi hususundaki 5 . V . 1949 tarihli vekâlet tamimine 
ujrularak müstediye muhbirin isminin verilmediği ve yapılan 
aramanın esasen adı geçen Çelebi’yi istihdaf etmekte bulunma
sı itibariyle buna lüzum da olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2062 13 . IV . 1955

1'7528/16322 Hani Sönmez.
Ceza evinde. 
Antakya.

(Arzuhal hulâsası : 12 yıl ağır 
hapis cezasına mütedair bulunan 
mahkûmiyet dosyasının tetkik bu
yurulmadı hakkında).

Müstedi : Yapılan bir düğün esnasında mûtat olduğu üzere 
atılan kurşunlardan birinin sebebiyet verdiği ölüm hâdisesinin 
faili olarak gösterilip Hatay Ağır Gaza Malıkemesince nahak
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No. adı, soyadı ve adresi

yere mahkûm olduğu 12 yıl hapis cezasının mücerret jandarma 
onbaşısının imzasını muhtevi bir zapta istinaden ve hiçbir delil 
olmaksızın verildiğinden şikâyet ederek; zikrolunan mahkûmi
yet dosyasının tetkik buyurulmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 26 . IX . 1951 ĝ ünü 
Baytarlı köyünde yapılan bir düğünde sarhoşluk saikası ile ta 
banca ile davulcu Ali Arlı’yı öldürdüğünden dolayı müsted 
hakkında ittihaz olunan mezkûr mahkûmiyet kararının temyi 
zen de tasdik olunmak suretiyle katileştiği, yapılan muamele 
lerde usul ve kanuna uymıyan bir cihet bulunmadığı bildiril 
mektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi muvacehesinde, vâki talep hakkında encümenimizce 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2053 13 . IV . 1955

17550/16344 Haşan Yazıcı.
Zanos çarşısında F ı
rıncı Halil İbrahim 
Yazıcı yanında. 
Trabzon.

(Arzuhal hulâsası : Maçka Müd- 
deiumumhi Fahrettin Falay ve 
karısı Avukat Zekiye Falay^dan 
şikâyet).

Müstedi : Selma adındaki kızla Medeni Kanun hükümleri 
dairesinde yaptığı evlenme akdini gıiya evli olduğu iddiasiyle 
menfaat mukabili ve hâkimler üzerindeki nüfuzundan istifade 
etmek suretiyle, feshettirip hakkında cezai takibata geçen, ke
za ipotekli bir alacağının vâdesi gelmiş olmasına rağmen ipotek 
senedinin iptaline âmil olan Trabzon eski Müddeiumumi Mua
vini Fahrettin Falay’la karısı Trabzon Karayolları 10 ncu bölge 
müşavir avukatlarından Zekiye Falay’dan şikâyet etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Selma Haydar adın
daki kişinin; müstedi tarafından haberi olmaksızın be3ânlerin- 
de yaptırılmış olan evlenme akdinin feshi için açtığı dâvanın, 
Avukat Tahsin Mutlu ve Zekiye Falay tarafından takiple ya
pılan muhakeme sonunda, 9 . VII . 1952 tarihli kararla akdin 
fesholunduğu ve bu kararın temyizen de tasdik olunmak sure
tiyle katileştiği, hakikat hilâfı beyanda bulunan köy muhtar 
ve âzalan hakkında da açılan ceza dâvasının, keza adı geçen 
Zekiye Falay’ın Avukathk Kanununa muhalif olan hareketin
den dolaja yapılan takibatın derdest bulunduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi. ,

Karar No. Karar tarihi

2054 13 . IV . 1955
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karai’i vo no sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Tasarrufu al
tın (/a bulunan bir fındikhğm  
hükmen başkası adına tescil cdü- 
(liğindcn şikâyet).

Müstedi : Adına kayıtlı ve uzun yıllardır tahtı tasarrufun
da bulundurduğu ve yegâne medarı maişeti bulunan fındıklığı
nın, hukuk hâkimliğince, senetsiz tasarruf yolu ile Halil Saraç 
adına tescil olunduğundan şikâyet ederek mezkûr hükmün bo
zulmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Adı geçen Halil tara
fından Medeni Kanunun 639 1 nci maddesine tevfikan hasımsız 
olarak açılan tescil dâvasının muhakemesi sonunda, 20 seneden 
fazla bir zamandır malik sıfatı ile mumaileyh tarafından işgal 
edilmekte olduğu anlaşılarak bu yerin adına tesciline karar ve
rildiği, müstedinin müddeabih bahçeye mülkiyet iddiasında bu
lunmasına göre; umumi hülcümler dairesinde mahkemeye baş
vurması icabettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi muvacehsinde vâla talep hakkında encümenimizce ya
pılacak bir muamele olmadığına ve müstedinin vazifeli mahke
mede iptal dâvası açmakta dahi muhtar bulunduğuna karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2055 13 . IV . 1955

ITofiî)/HîîU).^ A li Ö zyılına/. 
122068/205.^)') Beyoğlu Kaynıakam- 
20021/I8(İ()7 lığ ı Va/ı iş le r i nı<'- 

ınuru.
İsi aııl)ul.

hulâsası : Ilakkındaki 
işarın tashihi hakkın-

(Arzuhal 
ı/anhş bil 

,da).

Müstedi : Diyarbakır tş Ocağı Harbiye Ayniyat muhasibi 
iken ligarezin zimmet suçundan haksız ve mesnetsiz olarak mah
kûm edilmiş bulunduğu gibi, bu mahkûmiyet dosyasını çalmış 
olmak isnadı ile yapılan muhakemesi neticesinde de beraet et
miş olduğunu ve uğradığı bu haksız muamelelerin sebep ve 
âmillerini ve bahusus 7 nci Kolordu Askerî Hâkimi Sabri Ba
ran’ın aleyhine yaptığı tesir ve nüfuzu hâdise zikretmek sure
tiyle belirtildikten sonra; ilişik olarak takdim ettiği devir tes
lim cetvelleri muvacehesinde; hakkındald hükmün ne kadar isa
betsiz bulunduğu tebarüz edeceği gibi bu beraet kararına rağ
men; mezkûr kolordu askeri mahkemesinden İstanbul emniye
tine yazılan 13 Şubat 1953 tarihli yazıda kendisi hakkında hır
sız ifadesi kullanılmasının da bir maksadı mahsus ifade ettiğin
den şikâyet ederek; bu yazıyı imza etmekle kolordu kumandan 
vekilinin dahi vazife ihmali aşikâr bulunduğundan şeref ve hay
siyetini rencide eden bu hilâfı hakikat işarın düzeltilmesini iste- 
mektedr.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında ; Müstedi; ye-
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dek piyade teğmeni olarak 6 ncı Piyade Alayı işocağı ayniyat 
muhasibi iken 20 aded keçeyi âmmetine geçirmesinden ötürü; 
7 nci Kolordu Askerî Mahkemesince 6 ay hapis cezasına mah
kûm olup, işbu mahkûmiyet karan Askerî Temyiz Mahkemesin
ce de tasdik olunmak suretiyle katileşmiş bulunduğu, bundan 
başka mezkûr dâva dosyasını çalmak fiilinden dolayı da aynı 
askerî mahkemece yapılan muhakemesi neticesinde beraet et
miş bulunduğu ve katileşen bu mahkûmiyet karan aleyhine vâ
ki tashih ve iadesi muhakeme taleplerinin dahi reddedilmiş ol
duğu açıklandıktan sonra; istida da şikâyet mevzuu yapılan 13 
Şubat 1953 tarihli mezkûr yazının İstanbul Emniyet Müdürlü
ğüne değil, Diyarbakır Valiliğine gönderilmiş bulunduğu, mün- 
derecatmda ise dosya çalmaktan sabıkalıdır meşruhatı bulun
madığı, ancak kolorduda dosyalan bulunmadığı cihet
le durumu izah sadedinde, bu şahsın ayrıca dâva dos
yasını çalmaktan hakkında dâva açılmış olduğu kayıtların 
tetkikinden anlaşıldığı tasrih edildiği, istidada kendilerine suç 
isnadolunan kolordu kumandam. Askerî Adlî Hâkim Sabri Ba
ran ve mehâkim şubesi memurlan hakkındaki iddiası varit ol
madığı gibi; 5677 sayıh Kanundan önceki zamana ait vâkalar- 
dan dolayı da haklannda muamele yapılamıyacağı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Yerinde görülen vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2056 13 . IV . 1955

18973/17663 Hüsnü Erginer.
1725 So. No. 66. 
Karşıyaka - îzmir.

(Arzuhal hulâsası : Tekaüt maaşı
nın noksan tahakkuk ettirildiğin
den şikâyet).

Müstedi : Umumi ve mülhak bütçeli idarelerde geçen 40 
küsur senelik hizmetinden sonra, 1944 yılında 2921 sayılı Ka,- 
nuna tevfikan yaş haddinden emekliye sevk olunurken al
makta olduğu 8 nci derece ücretin barem karşılığı olan 850 
lira üzerinden tekaüt aylığı tahsisi gerektiği halde bir derece 
dun emsal hâsılı üzerinden aylık bağlandığından ve bu mev
zuda açtığı idari dâvanın da merci tecavüzü ve müruru müdx 
det bakımlarından ve haksız yere reddedildiğinden şikâyet 
ederek mağduriyetinin telâfisi için 50/293 ve 51/2455 sayılı 
dâva dosyalarının tetkik buyurulmasını istemektedir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : înhi- 
şarlar idaresi memur ve hizmetlilerine ait tahsis muameleleri, 
mülga inhisarlar Tekaüt Sandığı tarafından T. 0. Emekli 
Sandığına devrolunduğu ve mumaileyhin vâki itirazlannm 
5434 sayıh Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılan
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emekli aylığı tahsis muamelelerini istihdaf ettiği bildirilmiş 
bulunmaktadır.

T. C. Tekaüt Sandığı Umum Müdürlüğünün cevabi yazı
sında : 13 . VII . 1944 tarihinde Tekel idaresince yaş haddine 
den emekliye sevk olunup 40 sene him et ve 140 lira vazife 
aylığı üzerinden kendisine 84 lira emekli ayhğı bağlanmış 
olan müstedinin bu ayhğımn 1 . I . 1950 tarihinden itibareui 
140 lira aylığın 4988 sayılı Kanunla tesbit olunan karşıhğı 
olan 300 lira üzerinden 180 liraya yükseltildiği ve yapılan; 
tatbikatta bir yanlışhk olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup Devlet 
Şûrasından dahi geçtiği anlaşılan talep hakkında, Teşkilâti 
Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi muvacehesinde encüme- 
nimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2057 13 . I V . 1955

19567/18228 Mcmduh özeren.
Vilâyet Eminönü 
kazası emniyet kad
rosunda polis me
muru Y. No. 
2012/1124.
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Polis Erişti 
tüsiinde hırakıldtğı tek derster 
imtihan hakkı tanınmasına dair)

Müstedi : Orta mektep mezunu ve 15 yıllık bir polU memu
ru olup 1945 yılında bilimtihan girdiği polis enstitüsü orta kıs
mı mezuniyet imtihanında; Kemal Büke tarafından okutulmak
ta olan bir tek dersten ligarezin sınıfta bırakıldığından şikâyel 
ederek; 113 müdavimden bir tek kendisinin bırakılmış olması
nın vâki mağduriyetini tebarüz ettirmeğe kâfi geleceğinden zi- 
yaa uğratılan hakkının Yüksek Meclisçe tanmmasmı istemekte
dir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Lise mezunu olmı- 
yan polis memurlarına mahsus, Ankara Polis Enstitüsü 1945 ■ 
1946 ders yıh orta kısım tedrisatına katılan müstedinin; bitir
me imtihanında esasiye hukuku dersinden 3 numara aTarak ik-' 
male kaldığı ve ikmal imtihanında da yine 3 numara almak su
retiyle sınıf geçmeğe muvaffak olamadığı ve bu durumu itiba
riyle de âmirlik sınıfına terfi ettirilememiş olduğu.

Tekrar Enstitüye devam ettirilmesine ve yeniden imtihana 
tâbi tutulmasına da; polis enstitüsü ile polis okulları tüzüğü
nün 5 nci maddesinin müsait bulunmadığı ve mumaileyhin bu 
mevzuda açmış olduğu idari dâvanın da derdest bulunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Polis Okullan Nizamnamesinin ilgili 
maddesine vo ihtilııfin kaza merciinde İncelenmekte bulunması-
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na göre; vâki talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 48 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2058 13 . IV , 1955

19967/18614 
20776/19314 
22054/20535 

1311/1309 
2011/2007 
3507/3500

İsmail Erdcmir. 
Yalova So. İstiklâl 
Mah. No. 32. 
Tıırfîuthı.

(Arzuhal hulâsası : Mahkemecc, 
miras hakkımn zıyaa uğratıhhğm- 
dan şikâyef).

Müstedi : Mahkemece, kanuni miras hakkından mahrum 
bırakıldığından şikâyet etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyet mevzuu edi
len gayrimenkul tescil dâvasının Turgutlu Asliye Hukuk Hâ- 
kimliğince karara bağlandığı ve müştekinin kanun yollarına 
başvurması neticesinde hükmün Temyiz Mahkemesi 7 nci Hukuk 
Dairesinin 6 . X I . 1952 tarihli ilâmı ile tasdik ve tashih talebi 
de reddedilmek suretiyle katileşmiş bulunduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanan talep hakkında, Teşldlâtı Esasiye Kanununun 54 ncü mad
desi muvacehesinde encümenimizce yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2059 13 . TV . 1955

20054/18699 M. Ali Aslanoğlu.
Altındağ Mah. 5. 
Muhtarlık No. 157. 
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Oğlunun kas- 
(len mi, yuh m kazaen mi vefatının 
açıklanması hakkında).

Müstedi : Oğlu Gazi Arslan’ın bir kaza neticesinde ağır ya
ralanmış ve bilâhara vefat etmiş olup Sinob ve Ayancık C. Müd
deiumumiliklerine vâki nıüraca^lanndan kendisini tatmin ede
cek bir malûmat alamamış olduğundan bahis ve şikâyetle oğlu
nun ölümünün kasden mi yoksa bir kaza neticesi mi öldüğünün 
açıklanmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında Sinob C. Müddeiumumi
liğinden alınan cevabta : Müştekinin oğlu Gazinin Ayancık’ta 
muvakkaten vazife gören Verem kampanyasının cip otomobili
ne şoför tâyin edildiği ve hâdise günü birkaç arkadaşı ile bir
likte rakı içtikleri, sonra ahlâken mazbut olmıyan bir kadını 
evine otomobille götürüp dönerken sarhoşluk tesiriyle yolunu 
şaşırdığı ve bir yaddan düşerek ağır surette yaralandığı ve te-
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davi için kaldırıldığı Sinob memleket hastanesinde öldüğü ve or- 
tada kasıtlı bir fiil bulunmadığı ve bu hususta tanzim edilen ev
rak 14 . X I I . 1953 tarihinde Ayancık adliyesinin yangınında 
yanmış olduğundan tetkik edilmemiş ise de yapılan muameleler
de usul ve kanuna uymıyan bir cihetin bulunmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya alınan cevabına gö
re vâki talep hakkında encümenimi 25ce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2060 13 . IV . 1955

Reis 
Konya 

A. F. Aâaoâlu

Kâtip 
Elâzığ 
S. Toker

Afyon K.
S. Koraltan

Çankırı 
T, Akman

Çorum
II. Ortakcıoğlu

Edirne 
C. Köprülü

Edirne 
II. Maksıidoğlu

Erzincan 
T. Şenocak

Kastamonu
M. A. Mühto

Mardin 
K. K. Timuroğlu
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3941/3934 Tarık Artel. 
21632/20118 Doçent.

507/505 Halâskârgazi Cad. 
No. 315/3.
Sisli - İstanbul.

(Afzuhal hulâsası : Devlet Şûrası 
ilâmının temini infazı hakkında),

Müstedi : İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Doçentliğine 
1933 3almda tâyin edilerek on bir sene bütün hak ve salâhiyet
leriyle fiilen vazife göı’dükteH sonra tâbi tutulduğu doçentlik 
imtihanının kollokyum kısmında da muvaffak olmuş iken, bu 
imtihandan üç sene sonra tanzim edilen ve hakikata ujomyan 
bir rapora istinaden mezkûr imtihanda muvaffak olamadığı yo
lunda Fen Fakültesi Profesörler Meclisince bir karar ittihaz 
edilmesi üzerine, Devlet Şûrasına müracaatla iptal dâvası aç
mış ve neticede zikredilen Profesörler Meclisi kararmın iptali
ne ve kollokyumda dahi muvaffak olmuş bulunduğuna dair 
bir ilâm istihsal etmiş olduğunu ve üniversitenin gayn muhtar 
bulunduğu bir zamanda Maarif Vekâleti hasım ittihaz edilerek 
alınmış olan bu ilâmın üniversiteye sâri ve şâmil olması hase 
biyle doğrudan doğruya üniversitece infazı gerekeceği yolun 
da ahiren Devlet Şûrası Birinci Dairesi ile Umumi Heyetinden 
de birer karar aldığını beyanla, mezkûr ilâm ve kararların in 
fazının sağlanmasını ve dolayısiyle doçentlik vazifesinin iade 
sini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında ezcümle : Devlet Şû 
rasınm bahis mevzun ilâmının İstanbul Üniversitesince infazı 
nın hukukan lâzım ve zaruri olduğu bildirilmektedir.

Bu hususta şifahan izahatta bulunmak üzere encümene da 
vet edilmiş olan Maarif Vekili Sayın Celâl Yardımcı da ; Mül 
ga Darülfünunu bütün hukuk ve vecaibi ile istihlâf etmiş olan 
İstanbul Üniversitesinin, dilekçi Tank Artel lehinde Devlet 
Şûrasından verilmiş ve katileşmiş bulunan mezkûr ilâm hük
münü aynen infaz etmesi lâzımgeleceğini ve bunun gayrikabili 
içtinap bir zaruret olduğunu beyan ve ifade etmişlerdir.

Gereği düşünüldü : Devlet Şûrası 6 ncı Dairesinden verilip 
bir sureti evrak arasında bulunan 16. V . 1951 gün ve 707/1202 
sayılı ilâmda aynen : «Dâvacı Tarık Artel’in talimatnamede 
belirtilen hükümlere göre kollokyumda da muvaffak olduğu 
kanaatine vanimış ve imtihandan üç sene sonra tanzim edilen 
23 . VI . 1945 tarihli rapora istinaden muvaffak olmamış sa
yılmasında isabet görülememiş olmakla, Fen Fakültesi Profe
sörler Meclisinin dâva konusu 6 . II . 1946 tarihli karannın 
bozulmasına ittifakla karar verildi» denilmektedir.

Bu ilâmın tavzihten müstağni görülen münderecatı, dilekçi 
Tank Artel’in tâbi tutulduğu doçentlik imtihanının nihai kıs
mını teşkil eden kolloyumda dahi başan göstermek suretiyle 
mezkûr imtihanın bütün safhalarında muvaffak olmuş bulun
duğunu beyandan ibarettir.

Usulen muhkem kaziye halini almış olan mezkûr ilâm, hiç
bir makam ve mercice §u veya bu şekilde tahlil edilmeksizin 
aynen infaz olunmak ve bu infazın tabii neticelerine de riayet 
gösterilmek lâzımgelir.
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Binaenaleyh, tarih ve numarası yukarda irae edilmiş olan
6. Daire ilâmının Maarif Vekâleti tarafından a3men ve usulü 
dairesinde infaz ettirilmesine ve tenfiz muamelesinden her ne 
suretle olursa olsun imtina halinde alâkalılar hakkında Üni
versiteler Kanununun 49 ncu maddesi mucibince takibat icrası 
lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  61 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2061 4 . V . 1955

Reis Kâtip
Konya Elâzığ Afyon K. Çankırı Çorum Erzincan

A. F. Ağaoğlu S. Toker S. Koraltan T. Akman H. Ortakcıoğlu T. Şenocdk

Mardin 
B. Erdem

Mardin 
B. K . Timuroğlu

(Arzuhal sa3ası : 109)



T. B. M. M. Matbaas*
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7 .X I , 1955 Pazartesi

Arzuhal
No.

AıvAihal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

R ı/a  Koyun. 
(,’oza evinde 
kûm.
Kiği.

rnah-

Eııcümon Î ararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
lehi hakkında).

Hususi af ta-

Müstedi : Kasıt olmaksızın ölüme sebebiyet verdiğinden do
layı, Bingöl Ağır Ceza Mahkemesinin 6 . VI . 1952 tarihli bir 
hükmü ile mahkûm edildiği 4 sene 8 aylık hapis cezasını 15.III. 
1951 tarihinden beri çekmekte olduğunu ve müddetinin bitme
sine az bir zaman kalmış bulunduğunu belirterek sin ve sıhhat 
durumu bakiye cezasını çekmesine müsait olmayıp hayatı için 
tehlike teşkil edecek bir mahiyette bulundugTindan affını ta- 
lebetmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 31 . X . 1950 tarihin
de katil kasdı olmaksızın müessir fül neticesi kardeşi Haşan’ın 
ölümüne sebebiyet vermekten maznun müstedi 1305 doğ-umlu 
Rıza Koyun’un Bingöl Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan du
ruşması sonunda, Türk Ceza Kanununun 449, 452/1 ve 51 nci 
maddeleri mucibince mahkûm edildiği 4 sene 8 aylık hapis ce
zasına dair verilen hükmün katileştiği, mumaileyhin Cumhur- 
reisliğine vâki af talebi üzerine yaptırılan heyeti sıhhiye mua
yenesi neticesinde verilen 20 . IX . 1954 tarihli rapora nazaran 
cezasının iskatını mucip şahsi bir sebep ve şeyhuhat hali bu
lunmadığının anlaşıldığı ve kendisine de tebliğ edilmiş bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve temsilcinin dinle
nen izahatına nazaran; dikkate ahnacak mahiyette bulunınıyan 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2062 27 . IV . 1955

3388/338] Mustafa Kıral. 
Ak(*a köyünde. 
Kö^k - Aydın.

(Arzuhal hulâsası : 493 lira para 
cezastnın affı hakkında).

Müstedi : Ormandan ruhsatsız ağaç kestiğinden dolayı hak
kında hükmedilmiş bulunan 493 lira 35 kuruş para cezasının;



Arzuhal Arzuhal sahibinin
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bunu ödemekten âciz, gündelikçi bir kimse bulunmasına bina
en affını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mtistedinin; orman
dan tarla açmak suçundan Aydın Sulh Ceza Mahkemesinde 
yapılan muhakemesi sonunda; Orman Kanununun 109 ncu 
maddesi mucibince, 1 ay müddetle hapsine ve Türk Ceza Ka
nununun 89 ncu maddesi gereğince cezanın teciline, 493 lira 35 
kuruş tazminatın kendisinden tahsiline dair ittihaz olunan 
29 . IX . 1954 tarihli hükmün Temyiz edilmeksizin 30.’X.1954 
tarihinde katileştiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve temsilcinin dinle
nen izahatına nazaran; dikkate alınacak mahiyette bulunmıyan 
vâki talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 2 —

Eneümen karan ve ne sebepten verildiği

2063 27 . IV . 1955

3569/3562 Cemile İlhan. 
Edremit köyünde. 
Van.

(Arzuhal hulâsası : Bir aylık ha
pis cezasının affı hakkında).

Müstedi : Akrabaları ile kocası arasında vukubulan bir 
kavgada dövülüp çocuğunun düşmesine sebebiyet verildiği hal
de hâdisede kendisinde suçlu görülerek; Türk Ceza Kanunu
nun 456/4 ncü maddesine tevfikan mahkûm edildiği 1 ay ha-

V

pis cezasmın, kendisini müdafaadan âciz ve en büyüğü 8, en̂  
küçüğü 4 aylık yavrusu bulunan bir kimse olmasına merhame- 
ten affolunmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 30 . IX.  1952 tarihin
de Salih Ilhan’ı dövmekten maznun Mehmet İlhan ile müste
di haklarında; Van Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruş
maları sonunda; Cemile’nin fiiline uyan Türk Ceza Kanunu
nun 64 ve 456/4 ncü maddeleri gereğince 1 ay müddetle hapis 
cezasına mahkûmiyetine dair ittihaz olunan 24. IX . 1953 gün 
ve 68 sayılı hükmün Temyizen de tasdik olunmak suretiyle 
katileştiği ve bir müddet tehir edilmiş olan cezanın infazma 
31. III. 1955 tarihinde başlanılmış olduğu ve yapılan muame
lelerde kanuna uymıyan bir cihet de olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma ve temsilcinin dinle
nen izahatma nazaran dikkate alınacak mahiyette bulunmıyan 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2064 27. IV . 1955
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3618/3611

Arzuhal
No.

Ahmet Sebahattin 
Yazan.
îmrahor Mühendis 
Ali So. No. 2/3 te. 
Samatya - İstanbul.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Meslekten ih-
raç cezasının affı talebine dair).

Müstedi : 1939 yılı Harb Okulu’ ve 1942 yılı Jandarma Su
bay Okulu mezunlarından olup, 1946 yılında Diyarbakır Jan
darma Müfettişliği mülhaklığını yapmakta iken, evlenmek is
tediği iffetli bir kmn bir gece fena bildiği bir eve girdiğini gör
mesi üzerine, mücerret kendisini kurtarmak maksadı ile ve em
niyet makamlarına yaptığı müracaatlardan bir netice alamadı
ğı için bizzat bu eve giderek ev sahiplerinin muvafakati ile içe
riye girip keyfiyeti polise de bildirmiş olduğunu beyan etme
sinden muğber olan ev sahipleri inzibat ve polise şikâyetle hak
kında mesken masuniyetini ihlâl ve sarkıntılık isnadettiklerin- 
den bu yer tkinci Asliye Ceza Mahkemesinin 11 . VI . 1946 ta
rihli ve katileşen bir hükmü ile iki sene 5 ay 10 gün hapis ce
zasına mahkûm edildiğini ve bu mahkûmiyetinin bir yıldan faz
la olması münasebetiyle 1946 tarihli bir kararname ile ordudan 
da ihracedilmiş bulunduğunu beyanla; hükmün tesisi sırasında, 
gece cereyan eden hâdisede şahit gösterememiş iken bilâhara 
vicdan azabı duyarak bâzı şahitlerin meydana çıkması üzerine 
yaptığı iadei muhakeme talebinin tetkiki sırasında bu şahitler 
vâki beyanım ve hâdisedeki hüsnüniyetini aynen ifade etmiş ve 
bu suretle beraeti muhakkak bulunduğu bir esnada adliye bi- 
nasmm yanması, hâkim ve müddeiumuminin değişmesi müna
sebetiyle bu hakkının da münselip olduğunu belirterek; hapis 
ceeası her ne kadar 5677 sajalı Af Kanunu ile ortadan kalk
mış, Devlet Şûrasmın bir karan ile takdir hakkı lehine kulla- 
mldığı takdirde memuriyete almmasına da mâni bulunmadığı 
belirtilmiş ve Jandarma Umum Kumandanlığının bir yazısında 
da keza bu durumu teyidedilmiş bulunmasına rağmen bu ihraç 
karan yüzünden müracaat ettiği memuriyetlere de alınmadı
ğından çoluk çocuğu ile mâruz kaldığı bu müşkül vaziyetten 
kurtaniması için mezkûr cezasmın bütün neticeleriyle birlikte 
affolunmasmı istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mesken mâsuniyetini 
ihlâl, ırz ve namusa tasaddijri mutazammın fiil ve harekette bu
lunmaktan maznım olarak müstedinin mezkûr mahkemece ya
pılan muhakemesi sonunda verilen ve Temyiz Mahkemesince 
de tasdik olunmak suretiyle katileşen hükme ait dosyanın 3 
Ocak 1947 tarihinde vukubulan yangında yandığı, mumailey
hin 7 . V m  . 1952 tarihli iadei muhakeme talebinden önce bu 
mevzuda her hangi bir müracaatının da mesbuk bulunmadığı
nın hükmü veren hâkim Cahit Oürkan’m ifadesinden anlaşıldı
ğı ve bu talebinin de gösterdiği şahitlerin ifadelerine hükmün 
tesisi sırasında, evvelce müracaat olunduğundan yeni delil ma
hiyetinde kabul edilemiyeceği esbabı mucibesi ile 26 . III . 1953 
tarihinde reddedilmiş bulunulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve temsilcinin dinlenen 
izahatma nazaran dikkate alınacak mahiyette bulunmıyan vâ-

iGncümen kararı ve ne sebepten verildiği
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Arnıhal Arzulial sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

la talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümcn kararı ve ne sebepten verildiği

2065 27 . IV . 1955

3669/3662 Hüseyin Genç. 
Monfi.
Rrbaa.

3715/3708 Şükrü Mete. 
Kara(*allı köyündı* 
Ortaca - Muğla.

(Arzuhal hulâsası : Bakiye silrgiln 
cezasının affı hakkında).

Müstedi : Mahkûm edildiği bir yıl hapis ve 946 lira para 
cezalarının infaz olunup 2 yıllık sürg;ün cezasından da 3 ayı 
kaldığını belirterek, ihtiyarlığına ve çoluk çocuğunun yoksul
luk içerisinde kaldığına merhameten mezkûr bakiye cezasının 
affolunmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Esrar satmaktan maz
nun olarak müstedinin; İzmir Asliye 3 ncü Ceza Mahkemesin
de yapılan duruşması sonunda, fiiline uyan Türk Ceza Kanu
nunun 403 ncü maddesi mucibince 1 sene hapis ve Erbaa kaza
sında infaz edilmek üzere iki sene sürgün ve 946 lira agır para 
cezalan ile mahkûmiyetine dair ittihaz olunan 1. X I I . 1951 
tarihli hükmün temyiz edilmeksizin katileştiği ve iadei muha
keme talebinin reddedildiği, hapis ve para cezalannm filhaki
ka infaz edilmiş bulunduğu ve yapılan muamelelerde g'ayrika- 
nuni bir cihet olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve temsilcinin dinle
nen izahatına nazaran dikkate alınacak mahiyette bulunmıyan 
vâki talep hak’anda encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2066 27 . IV . 1955

(Arzuhal hulâsası : Meslekten ih
racı hakkındaki cezanın affına 
dair).

Müstedi : 1932 yılında er olarak jandarma mesleldne girip 
bilimtihan Başçavuşluğa kadar yülıselerek 1953 tarihine ka
dar mulıtelif yerlerde vazife gördüğünü belirterek; Afyon’un 
îsçehisar nahiyesinin Bav urdu ve Tokaz köyleri arasında sene
lerdir devam etmekte olan hudut ve mera ihtilâfının tahkikatı 
sırasında, 25. X . 1950 tarihinde her hangi bir hâdiseye mey
dan vermemek maksadı ile aldığı tedbirler dolayısiyle Tokaz 
köyünden Mehmet Turani ve yine çalınan bir hayvanın bulun
duğunda aynı köyde Osman Şen’i dövdüğü iddia ve isnadolun- 
mal; suretiyle, Afyon Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan mu
hakemesi sonunda 13 . I I . 1951 tarihli ayrı ayn verilen ve Türk 
Ceza Kanununun 245 ve 59 ncu maddeleri gereğince mahkûm 
edildiği ÎİO İver g'ün hapis ve ildşer ay memuriyetten mahrumi-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

yet cezalarını çekmiş olduğunu ancak; 1 Nisan 1953 te tekrar 
vazifesine başlamasını mütaakıp Jandarma Umum Kumandan- 
hr>ının sureti ilişik 27 Temmuz 1953 tarihli bir emirleri ile me
muriyetten mahrumiyet cezası 3 aja geçtiğinden Askerî Ceza 
Kanununun 35 nci maddelerine göre rütbesi geri alınmak sure
tiyle 31 Temmuz 1953 te meslekten çıkarılmış bulunduğunu 
beyanla; halbuki mezkûr tahkikat sırasında lüzumlu tedbirleri 
almamış ve suç işlenmeye müsait bir şahıs olan Mehmet Turan'ı 
buradan uzaldaştırmamış olsa idi can kaybına sebebolacak mü
essif vakalar vukubulacağı, nitekim kısa bir zaman sonra Ba- 
vurdu köyünden 16 kişi tarafından Tokaz köyünden Musa Şen’- 
in mavzerle öldürülmüş bulunduğu ve 19 senelik muvaffaldyet- 
li geçen meslek hayatı ve mahkemede aleyhine şahadette bu
lunanların, köyler halkından ve birbirinin yakın akrabası ol
duğu, şimdiye kadar her hangi bir suç ve mahkumiyeti bulun
madığı nazarı itibare ahnmadan mahkûm ve mağdur edilmiş ol
duğundan 4 çocuğu ile mâruz kaldığı bu haksızlığın telâfisi 
için cezasının affını ve 30 Ağustos 1953 tarihinde Başçavuş olan 
emsalleri gibi aynı rütbe ile meslekine iade olunmasını istemek
tedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin beyan et
tiği gibi filhakika adlan geçen şahıslan dövmekten yapılan 
muhakemesi sonunda mezkûr cezalarla mahkûmiyetine dair ve
rilen kararlann Temjâz Mahkemesinden de geçmek suretiyle 
katileştiği ve yaptığı tashih talebi ile, mezkûr cezalann Türk 
Ceza Kanununun 69 ve 75 nci maddeleri gereğince içtima etti
rilip neticeten 1 ay 3 gün hapis ve 4 ay memuriyetten mahru
miyet cezası tâyinine dair verilen 7 . V . 1952 tarihli kararla bir
likte her iki karara karşı vâki iadei muhakeme talebinin de 
reddedilmiş olduğu ve hapis cezasının da 17. X I . 1952 tarihin
de infaz edilmiş bulunduğu açıklandıktan sonra; müstedinin 
bundan başka 2.1.1951 tarihinde işlediği memuriyet vazifesini 
suiistimal suçundan dolayı da yine mezkûr mahkemece, Türk 
Ceza Kanununun 240/2 ve 89 ncu maddeleri gerğince 1 ay ha
pis ve 150 lira ağır para cezaları ile de mahkûm edilmiş bulu
nup, hükmün Temyiz Mahkemesince de tasdik olunmak sure
tiyle katileştiği ve yapılan muamele ve verilen hükümlerde ka
nuna uymıyan bir cihet olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve temsilcinin dinle
nen izahatına nazaran dikkate alınacak mahiyette bulunmıyan 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2067 27 . I V . 1955
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Arzuhal

No.

1698/1G9G Durmuş Ertaş. 
Merkez K. lığı As. 
('eza fivindo tutuk 
er.
Ankara.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hıılâmsı 
hahkında).

Cezasıntn affı

Dilekçi : Salâhihal kesbettiğinden bahsile, cezasının affını 
istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 230. Piyade 
Alayı 9. Bölük erlerinden olan dilekçinin hapis cezasiyle mah- 
kûmiyetins mütedair olan hüküm, yazılı emir yoliyle Askeri 
Temyiz Mahkemesince bozulduktan sonra yeniden hüküm tesis 
olunarak, sahtekârlık ve mevkuf iken firar etmek suçların
dan dolayı tesbit edilen cezalar Türk Ceza Kanununun 69 ncu 
maddesi mucibince içtima ettirilmiş ve binnetice müstedinin ye
di ay altı gün hapsine ve fazla cezanın çektirilmemesine karar 
verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Adliye ve Millî Müdafaa vekâletlerinden gönderilen salahi
yetli tomsibilerin huzuru ile bu bapta lâzımgelen tetkikat et
raflıca icra kılındıktan sonra.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki af talebi dikkate alına
cak değer ve mahiyette görülmediğinden mezkûr talep hakkın
da encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2068 27. IV . 1955

1871/18G9 İb rahim  H a kk ı A l- 
tay.
Yunusoğlu.
Karasu - Kocaeli.

(Arzuhal hulâsası 
fı hakkında).

a ezasının af-

Müstedi : Devlet ormanından tarla açmış olduğu yolunda 
bir isnada mâruz kalmış bulunmasından dolayı mahkemece nok
san bir tetkik neticesinde iki ay müddetle hapsine hükmedilmiş 
olduğunu V3 haddizatında bıf suçu işlemediğini beyanla, cezası- 
nm neticeleriyle birlikte affmı istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısmda : 3116 sayıh Orman Ka
nununun muaddel 109 ncu maddesi gereğince iki ay müddetle 
hapsine hükmedilmiş olan dilekçinin ve ayrıca mahallî cumhu
riyet müddeiumumisinin vâki temyizleri üzerine mezkûr hük
mün esastan bozulmuş olup duruşmanın halen devam etmekte 
bulunduğu ve şu hale göre neticeye intizar lâzımgeldiği bildiril
mektedir.

Müşarünileyh vekâletten gönderilen salahiyetli temsilcinin 
huı:uriyle, bu bapta icabeden tetkikat icra kılındıktan sonra,

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkındaki hükmün henüz kati
leşmemiş olduğu anlaşılmasma ve bu itibarla vâki af talebi ha
len dikkate almacak mahiyeti haiz görülememesine binaen, mez-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
N g . adı, soyadı v e  adresi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

kûr talep hakkında zikredilen sebepten encümenimizce filhal 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2089 27 . IV . 1955

2084/l>07?) Mehmet Ik'kÛm Bi-
m \ .

StiKİ('iıt tîııiversitat. 
Ile idelber"

(Arzuhal hulâsası 
f  ı hal kînda).

Cezasınm af-

Müstedi : Mâruz kaldığı bâzı iftira ve isnatlardan dolayı 
Bartın Asliyse ve Sulh Ceza mahkemelerinden hapis ve para 
cezasiyle mahkûmiyetine dair verilen hükümlerin hatalı vg 
binaenaleyh isabetsiz olduğunu, bu hükümleri muhtevi dosya
ların mahallinden celp ve tetkiki halinde beyan ve iddiasınm 
doğruluğu anlaşılacağını, haddizatınde tamamen suçsuz ve ma
sum bulunduğunu ifade ederek, cezasının bütün neticeleriyle 
birlikte affını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Müstedi Mehmt t̂ 
Bekâm Bilâl’in zabıt kâtibi Esat Özkorkut’a vazife esnasında 
hakaret ettiği sabit olarak Türk Ceza Kanununun 266/1 nci 
maddesi gereğince bir ay hapis ve yüz elli lira ağır para ce^a- 
siyle mahkûmiyetine ve mezkûr kanunun 89 ncu maddesine 
göre de mezkûr cezaların teciline karar verildiği, yine muma
ileyhin îcra memuru Agâh Orhon’a hakarette bulunmuş olma
sından dolayı aynı kanunun 266/1 ve 272 nci maddeleri hüküm
lerine tevfikan 22 gün hapis ve 112 lira ağır para cezvesiyle 
mahkûmiyetine ve müeccel cezaların çektirilmesine dair veri
len hükmün Temyizen tasdik edilmek suretiyle katileştiği, keza 
avukat Ayten Samancıoğlu’nu âdiyen dövmekten dolayı da 
yirmi gün hapsine karar verilerek bu kararın dahi Temyiz 
Mahkemesince onanmak suretiyle kesinleştiği ve kanun yolla
rından geçerek katiyet kesbeden bahis mevzuu hükümlerde bir 
isabetsizlik ve hata bulunmadığı bildirilmektedir.

Müşarünileyh Vekâletten gönderilen salâhiyetli temsilci
nin huzuriyle, bu hususta lâzımgelen tetkikat etraflıca icra 
kılındıktan sonra, gereği düşünüldü : Dilekçi hakkında verilip 
kanun yollarından geçmek suretiyle katileşmiş olan hüküm
lerde adlî hatanın mevcudiyeti tesbit edilememiş ve bu itibarla 
vâki af talebi dikkate alınacak değer ve mahiyeti haiz bulun
mamış olduğundan mezkûr talep hakkında encümenimizce mu
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

2070 27 . IV . 1955

2091/2080 H alim  Erkan. 
Memiş Mah. 
Burhaniye.

fArzuhal h}üâsası 
fı hakkında).

Vezasının af-

Müstedi : Akciğer veremine müptelâ olduğundan ve bu
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ye adresi Ercümen kararı ve ne sebepten verildiği

hastalığının çok ilerlemiş bulunması hasebiyle vecasmı çekmesi
ne kanunen de imkân göriilemiyeceğinden bahsile, mecmuu üç 
ajn geçmiyen hapis cezasının affını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adam öldürmek su
çundan dolayı Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesinin 19 . VI . 
1942 tarih ve 50/29 sayılı ilâmiyle mahkûm olduğu 18 sene 4 
ay ağır hapis cezasını çekmekte iken 5677 sayılı A f Kanunun
dan bilistifade 15 . V I I . 1950 tarihinde Sinob Ceza Evinden tah
liye edilen müstedi Halim Arkan’ın, vazife sırasında zabıta me
muruna hakaret suçundan dolayı Burhaniye Asliye Ceza Mah  ̂
kemesinde yapılan duruşması sonunda, bir ay 10 gün müddetle 
hapsine 10 . IV . 1952 tarihinde karar verildiği, bu cezasının in
fazına başlanmadan önce vâki müracaatı üzerine Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun 400 ncü maddesi gereğince infazın 
bir ay ve bilâhara müptelâ olduğu tüberküloz dolayısiyle de 
adlî tıp meclisinin mütalâasına müsteniden keza birer ve en son 
6 . XII . 1954 tarihli rapora binaen de altı ay müddetlerle tehi
rine karar verildiği, belediye dolîtoruna hakaret suçundan do
layı aynca bir ay beş gün hapse mahkûm edilmiş olduğu ve şu 
hale göre hususi affı mucip bir sebep bulunmadığı bildirilmekte
dir.

Müşarüniley vekâletten gönderilen salâhiyetli temsilcinin 
huzuriyle, bu bapta lâzımgelen tetkikat icra edildikten sonra,

Gereği düşünüldü : Müptelâ olduğu hastalık sebebiyle bak
landaki cezanın infazı mütaaddit defalar tehir edilmiş olan di
lekçinin hususi af müessesesinden istifade ettirilmesini mucip 
adlî hata ve saire gibi anasıra raslanmamış olduğundan bu hu
sustaki talebinden dolayı encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına, ancak Teşkilâtı Esasiye Kanununun 42 nci 
maddesi hükmü dairesinde merciine müracaat edebileceğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2071 27 . IV . 1955

2214/2200 Tîasibe IJral. 
Belediye Cad. No 
l,Tşak.

(Arzuhal hulâsası : Oğlunun ce
zasının affı, hakkında).

Dilekçi : Oğlu Faruk Ural’ın cezasının affını istemektedir.
Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında ; Gizli Komünist 

Partisine girmek ve bu parti içinde faaliyet göstermek ve sek
reterlik yapmak suçundan Ankara Garnizon Komutanlığı 2 nu
maralı Askerî Mahkemesince Türk Ceza Kanununun 141 nci 
maddesinin 1 ve 3 ncü fıkralanna tevfikan ve teşdiden altı sene 
müddetle ağır hapse ve diğer fer’i cezalara mahkûm edilmiş olan 
Faruk Ural hakkındaki hükmün temyiz edilmiş olması hase
biyle henüz kesinleşmemiş bulunduğu bildirilmektedir.

Adliye ve Millî Müdafaa vekâletlerinden gönderilen salâhi-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

yetli temsilcilerin huzuru ile bu bapta lâzımgelen tetldkat icra 
edildikten sonra,

Gereği düşünüldü : Dilekçi baklandaki hükmün henüz ka
tileşmediği anlaşılmasına ve vâki af talebi ise bu noktadan ha
len dikkate alınacak mahiyeti haiz görülememesine mebni, mez
kûr talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bu
lunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2072 27 . IV . 1955

Abdıırrahınan l’]r. 
Dikmenk'r kijyüııde. 
Sav;'..ştei>(* - Balıke
sir.

(Arzuhal hulâsası : (.'ezasının kaJ- 
(hnl^nası ve beraetine karar ve- 
rihnesi hahhmda) .

Müstedi : Şükrü karısı Esma’yı zorla kaçırdığı yolunda 
bir isnada mâruz kalmasından dolayı hakkında yapılan ve nok
san tahkikat ve tetkikata istinadettirilmiş olan muhakeme ne
ticesinde beş yıl ağır hapis cezasiyle mahkûmiyetine karar ve
rildiğini ve haddizatında mâsum bulunduğunu beyanla, ceza
sının kaldırılmasını ve beraet ettirilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Şükrü karısı Esma’yı 
zorla kaçırmaktan maznun Abdürrahman Er hakkında Balı
kesir Ağır Ceza Mahkemesince yapılan duruşma sonunda Türk 
Ceza Kanununun 429 ncu maddesi gereğince beş sene ağır 
hapse konulmasına 21. V . 1954 tarihinde hükmedilmiş ve bu 
hükmün Temyiz Mahkemesince de tasdik olunmak suretiyle 
katileşmiş olduğu ve bu şekilde kesinleşen mezkûr hükümde, 
istinadettiği mucip sebepler itibariyle de, bir isabetsizlik ve 
hata bulunmadığı bildirilmektedir.

Müşarünileyh vekâletten gönderilen salahiyetli temsilcinin 
huzuriyle, bu bapta icabeden tetkikat etraflıca icra kılındık
tan sonra.

Gereği düşünüldü : Dilekçi Abdürrahman Er hakkındaki 
hükmün kanun yolundan geçmek suretiyle katileştiği anlaşıl
masına ve adı geçenin af talebini tazammun eder surette Bü
yük Millet Meclisine vâki olan müracaatı ise hususi affın 
şart ve unsurlarını ihtiva etmekte olduğu cihetle dikkate alı
nacak değer ve mahiyette görülmemesine binaen bu bapta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2073 27. IV . 1955

2:325/2320
2729/2722

^luzaffer (i()kyar. 
Setenöııü Malı. Çık
maz So. Nü : 3 /A. 
Kayseri.

(Arzuhal hulâsası : Cczasınm af
fı hakkında).

Müstedi: Hiçbir taksiri olmadığı halde, gece bekçilerine ha
karet suçundan mahkemece iki ay yirmi gün hapis ve 150 lira
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

para cezasiyüo mahkûmiyeti cihetine gidildiğini, mevkuf bulun
duğu g^ünler tenzil edilince hapis cezasından geriye 39 gün kal
dığını beyanla, bu bakiyenin ve 150 liradan ibaret para ceza
sının affını istemektedir.

Adliye Vekâbtinin cevabi yazısında : Müstedinin sarhoş 
iken tecavüzde bulunmak ve iki bekçiyi vazife esnasında döğ- 
mek ve bunlara hakaret etmek suçlarından dolayı yapılan du
ruşması sonunda Türk Ceza Kanununun 266/1, 456/4, 271/1, 
572, 69 ve 73 ncü maddeleri gereğince iki ay yirmi gün hapis 
ve 150 lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine hükmedilmiş ve 
bu hükmün Temyiz Dördüncü Ceza Dairesinin tasdikiyle kati
leşmiş o'lduğıı ve bu şekilde kesinleşen hükümde bir isabetsiz
lik ve hata bulunmadığı bildirilmektedir.

Müşarünileyh vekâletten gönderilen salâhiyetli temsilcinin 
huzuriyle, bu bapta lâzımgelen tetkikat icra edildikten sonra, 

Gereği düşünüldü : Kanun yolundan geçmek suretiyle ke
sinleşen hükümde adlî hatanın mevcudiyetine delâlet eden her 
hangi bir nakîsa görülememesine ve bu itibarla dilekçinin af 
talebi dikkate alınacak değer ve mahiyeti haiz bulunmamasına 
binaen, mezkûr talep hakkında encümenimizce muamele tâyini
ne mahâl olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2074 27 . IV . 1955

2377/2371 F e y z i  O ü r h 'r o ğ l ı ı .
I. S v .  T ü m .  11. S v .  
A .  1. G r .  S v .  A t ğ m .  

K a ra k ö sc .

(Arzuhal hulâaas} 
fı hakkında).

Cezasının af-

Dilekçi : Askerî vazifesini yedek subay olarak Orgof’ta ifa 
ettiği sırada şevki teessürle alkol kullanmış ve bunun tesiriyle 
de bâzı hareketlerde bulunmuş olmasından dolayı hapis ceza
siyle mahkûm edildiğini, bu mahkûmiyet baki kaldıkça üni
versiteye giremiyeceğini ve bu suretle de maddi ve mânevi ha
yatının ve istikbalinin heder olacağını beyanla, cezasının neti- 
celteriyle birlikte affını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 5 
Temmuz 1954 Cumartesi günü mesai saatinden sonra 11. Süvari 
Alayı 1 nci Grupuna ait vasıta ile Orgof’tan İğdır’a gelerek 
buradaki bir bakkal dükkânmda votka ve likör içtikten sonra 
âsan gizlensmiyecek derecede sarhoş olduğu ve arkadaşlarının 
müdahalesine rağmen 41. Süvari Alayı Kumandanı Zeki Ta- 
may’a gıyaben hakarette bulunduğn sabit olduğnndan askerî 
mahkemece 10 Kasım 1954 gün ve 41/116 sayılı ilâmla Askerî 
Ceza Kanununun 150/1 ve 85/1. maddelerine tevfikan ve teşdi- 
den sekiz ay hapsine hükmedilmiş ve hükmün Askerî Temyiz 
Mahkemesince tasdik edilmek suretiyle katileşmiş olduğu ve 
mahkûmiyet müddetinin ise 12. I I I . 1955 tarihinde ikmal edil
diği ve af talebi hakkında vekâletçe yapılacak bir muamele gö
rülemediği bildirilmektedir.
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Adliye ve Milli Müdafaa vekâletilerînden gönderil*en salahi
yetli temsilcilerin huzuru ile lâzımgelen tetkikat etraflıca icra 
edildikten sonra,

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin âsar ve alâimi setredilemiye- 
cek derecede sarhoş olup mafevkine giyaben hakerette bulun
duğu askerî mahkemece sabit görülerek hapse mahkûm edildiği 
kendi beyanı ve vekâletin dâva dosyasına müstenit cevabi ya
zısından anlaşıldığı cihetle vâki af talebi dikkate alınacak de
ğer ve mahiyette görülmediğinden mezkûr talep hakkında en- 
cümenimizce muamele tâyipine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2075 27. IV . 1955

2378/2372 Bülent Uzmansel.
1. Sv. Tüm. 1. Dağ 
Tb. A. 3. Tb. 7. Bl. 
Karaköse.

(Arzuhal hulâsası 
hakkında).

Cezasının affı

Dilekçi : Askerde bulunduğu sırada çok kısa bir izinle mem
leketine gittiğini, nişanlısının iğbirar, ısrar ve tehdidi üzerine 
bir müddet daha kalarak nikâh muamelesini icra ve ikmal ettir
diğini ve bu yüzden iznini 52 gün tecavüz ettirdiğinden kıtası
na avdetinde mahkemeye verildiğini, halbuki bu tecavüz, bir 
Türk kızının iffeitni kurtarmak gibi meşru ve makbul bir se
bep ve maksada binaen vukua getirilmiş olduğu cihetle af ve
ya müsamaha ile karşılanmak lâzımgeleceğini ve diğer taraf
tan, mahkemeye verilmiş olmasından mütevellit teessürün şev
kiyle rakı içip sarhoş olmuş ve iki çavuşla da bu yüzden kavga 
etmiş bulunmasından dola}^ da hakkında takibata tevessül edil
diğini ve binnetice hapis cezasiyle cezalandınidığını beyanla, 
kendisinin bu hususi durumunun nazara alınarak cezasının affı
nı istemektediç.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Birinci Süvari 
Tümenine bağh 1. Dağ Top Alayı 7 nci Tabur erlerinden 1932 
doğumlu Bülent Uzmansel’in mezkûr Tümen Askerî Mahkeme
since yapılan muhakemesi neticesinde, üste fiilen taarruz etmek 
ve âsan gizlenemiyecek derecede sarhoş olmak suçundan dolayı 
Askerî Ceza Kanununun 91/1, 150/1 - A ve Türk Ceza Kanunu
nun 71 nci maddelerine tevfikan yedi ay ve izin süresini geçir
mekten dolayı da mezkûr Askerî Ceza Kanununun 66/1 - B, ve 
Türk Ceza Kanununun 59 ncu maddelerine tevfikan ve tahfifen 
dört ay müddetle hapis cezasiyle mahkûmiyetine karar verile
rek her iki cezanın Askerî Temjdz Mahkemesinin tasdiki üzerine 
katileşmiş olduğu bildirilmektedir.

Adliye ve Millî Müdafaa vekâletlerinden gönderilen salâhi- 
yetli temsilcilerin huzuru ile bu bapta lâzımgelen tetkikat et
raflıca icra edildikten sonra.

Gereği düşünüldü : İzah edilen duruma ve vekâlet cevabına 
göre dilekçinin vâki af talebi mua3ryen şart ve unsurlan ihtiva
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

3401/3394
2882/2875
2544/25-38

Mahmut Vural. 
Cumhuriyet ]VIah. 
Işık So. No. 23. 
Rskişohir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

etmemekte olması hasebiyle dikkate alınacak değer ve mahiyet
te bulunmadığından mezkûr talep hakkında bu sebeple encüme- 
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2076 27 . IV . 1955

(Arzuhal hulâsam : Cezasımn affı 
hakkında).

Müstedi : Ssidşehir’deki evinin bir kısmını maişet darlığın
dan dolayı kiraya vermeğe mecbur kaldığını, bu kısm.ın müste- 
ciri olan zatın bir iftirası yüzünden hapse ve para cezasına mah- 
Irûm edildiğini, küçük bir esnaf olduğu cihetle hapisde kala
cağı müddet zarfında scidz nüfustan ibaret ailesi efradının se
fil ve perişan bir hale düşeceklerini, haddizatında tamamen suç
suz bulunduğunu beyanla, kendisnin bu müşkül dunımdan kur
tarılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mesken masuniyetini 
ihlâl, hakaret ve adiyen fiilî müessir ika etmekten suçlu dilek
çinin Eskişehir ikinci Sulh Ceza Mahkemesince yapılan duruş
ması sonunda Türk Ceza Kanununun 456/4, 59/2, 482/3, 193/1, 
71 ve 72 nci maddelerine tevfikan üç ay yirmi gün hapis ve 250 
lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine dair verilen 3 . V III , 
1954 tarihli hükmün, Temyiz Mahkemesi 2 nci Ceza Dairesinin
7 . x .  1954 tarih ve 13650 numaralı ilâmiyle tasdik edilerek 
katileştiği ve mezidir hükümde bir isabetsizlik ve hatâ bulun- 
madiği belirtilmektedir.

Müşarünileyh Vekâletten g-önderilen salâhiyetli temsilcinin 
huzuriyle, bu bapta lâzımg-elen tetkikat etraflıca icra edildik
ten sonra,

Gereği düşünüldü : Dilekçiye atfedilen suçların vukuu usu
lü dairesinde sabit olmasından dolayı hakkında Ceza Kanunu
nun alâkalı maddelerine tevfikan ceza tertip ve tâjdn edilmiş 
bulunmasına ve mezkûr cezayı muhtevi olup Tem3dz Mahkeme
since de tasdik edilmek suretiyle katileşen hükümde adlî ha
tanın mevcudiyetine delâlet eden bir nakısa g-örülememesine ve 
bu itibarla müstedinin af talebini tazammun eden müracaatı 
dikkate alınacak değer ve mahiyette bulunmamasına binaen, 
mezimr müracaat hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2077 27. IV . 1955

2434/2428 Veysel Arslan. 
Efteni Zekeriya kö
yünde.
Düzce.

(Arzuhal hulâsası : Cezasının kal
dırılması hakkında).

Dilekçi : Yirmi sene evvel bir travers mütaahhidinin açmış 
olduğu tarlaya sadece fındık fidanı dikmiş bulunduğu halde, bu



13 —

Arzuhal Arzuhal sahibiuitı
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tarlayı ormandan açtığı iddiasiyle mahkemeye verilerek altı ay 
hapse mahkûm edildiğini ve bu baptaki hükmün, müdafaası- 
nun keşfen tahkik edilmemesi hasebiyle noksan tetkike müste
nit olduğunu beyanla, cezasının kaldırılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Ormanından 
tarla açmaktan maznun Veysel Arslanın Düzce Sulh Ceza Mah- 
kemesince yapılan duruşması sonunda, Orman Kanununun 109 
ncu maddesinin ilk fıkrasına tevfikan altı ay müddetle hapsi
ne dair verilen 22. VI 1953 gün ve 591/627 sayılı hükmün, 
Temyiz Mahkemesi 3 ncü ceza dairsinin 20 . V . 1954 tarih ve 
16087/13362 numarah ilâmı ile tasdik edildiği ve mütaalriben 
vâla tashih talebinin de kabul olunmadığı ve şu hale göre müs- 
tedi hakkında verilen ve kanun yolundan geçmek suretiyle 
katileşen hükümde bir isabetsizlik ve hata görülemediği bildi
rilmektedir.

Müşarünileyh vekâletten gönderilen salahiyetli temsilcinin 
huzuru ile lâzımgelen tetkikat icra edildikten ve mumaileyh 
mümessilin vekâlet cevabını tekrardan ibaret olan izahatı da
dinlendilrten sonra,

Gsreği düşünüldü : Dilekçi hakkında tatbik dilmiş olan 
mezlaır 109 ncu madde münderecatına ve Vekâlet cevabiyle 
temsilcisinin sureti beyanına ve icra kılınan tetkikatın arz et
tiği neticeye göre af talebini tazammun den isteğin dikkate 
alınmasına ve binaenaleyh bu hususta muamele tâyinine mahal 
olmadığına, âzadan Muzaffer Âli Mühto ve Haşan Maksutoğ- 
lu’nun muhalefetlerine karşı ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2078 27 . IV . 1955

2503/2497 Taliir Tütüncü ve 
Necdet özgül.
Ceza evinde hüküm
lü.
N'evşehir.

(Arzvhal hulâsası : Bakiye •eza
larının affı hakkında).

Dilekçiler : Ankara 2 numarah Garnizon Mahkemesince 
ayn ayrı suçlardan dolayı müebbet hapse mahkûm edildikle
rini, sonradan yürürlüğe giren 5G77 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi mucibince cezalarının on beşer yıl hapse çevrildiğini, bu 
suçlardan dolayı hüküm giyen diğer bâzı kimselerin 5678 sa
yılı hususi Kanunla affa mazhar olarak serbest bırakıldıkları
nı ve bu kanuna her nasılsa isimlerinin dercedilmemiş olması 
hpsebiyle mezkûr aftan istifade edemediklerini ve cezaların
dan 10-12 yılını çekmiş ve artık nedamet duymuş oldukların
dan aynı atıfetin kendileri haklanda da gösterilmesi lâzımge- 
leceğini beyanla, geri kalan cezalarının neticeleriyle birlikte
affını istemektedirler.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstediler- 
den Tahir Tütüncü nün, vâkıf olduğu ve gizli kalması lâzım- 
gelen askerî malıımatı casusluk maksadiyle ifşaya teşebbüs et
tiği usi'iler rubit görülerek Ankiira Garnizon Kumandaulığı 2
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numaralı Askerî Mahkemesinin 29 . X I . 1943 gün ve 33 - 34 
numaralı ilâmı ile Askerî Ceza Kanununun 56/1-A ve Türk 
Ceza Kanununun 136 3 ncü maddeleri ve mezkûr 56 ncı mad
denin 2 numaralı bendi gereğince ölüm cezasından muhavvel 
olarak müebbet ağır hapis cezasiiyle mahkûmiyetine karar ve
rildiği ve Temyizin tasdiki üzerine de bu cezanın katileştiği 
ve Necdet Özgül’ün ise Almanlara ve Ruslara Türkiye Devle
tinin emniyeti bakımından gizli kalması gereken bilgileri as
kerî casusluk maksadiyle ifşa etmek için arzı hizmette bu- 
lundu;^unun ve bu suçu Türkiye’yi tehdideden yakm bir harb 
tehlikesinin mevcut olduğu fevkalâde bir zamanda işlemiş ol
duğunun sübutuna mebni yine 2 numaralı Askerî Mahkemece
3 . V . 1947 tarih ve 15/13 numaralı ilâmla Askerî Ceza Kanu
nunun 56/1-D ve 56/2 ve Türk Ceza Kanununun 31, 33 ve 36 
ncı maddelerine tevfikan müebbet ağır hapis cezasiyle teczi
yesine ve müebbeden âmme hizmetlerinden mahrumiyetine ve 
ceza müddeti zarfında kanuni mahcuriyet halinde bulundu
rulmasına hükmedilmiş ve Temyizin tasdikiyle bu hükmün da
hi kesinleşmiş olduğu ve her iki hükümlünün 5G78 sayılı Ka
nundan istifade etmelerine imkân bulunmadığı ve 5677 sa
yılı Kanunun şümulü dışında kalan bakiye cezalarının affı 
hakkındaki isteklerinden dolayı da vekâletçe yapılacak oir 
muamele görülemediği bildirilmektedir.

Adliye ve Millî Müdafaa vekâletlerinden gönderilen sala
hiyetli temsilcilerin huzuru ile bu bapta lâzımgelen tetkikat 
etraflıca icra edildikten sonra.

Gereği düşünüldü : 5677 sayılı Umumi Af Kanununun 5 
nci maddesi hükmünden faydalanmış olan dilekçilerin 5677 sa
yılı Kanunla da ayrıca afları derpiş edilmediği için adları bu 
kanuna dercolunmamış bulunmasına ve bakiye cezalarına ma
tuf şimdiki af talepleri ise dikkate alınacak değer ve mahi
yette görülememesine ve esasen bunlardan Tahir Tütüncü’nün 
evvelce aynı şekilde vâki olan müracaatı dahi bu sebepten 
selef komisyonca nazara alînmamış olmasına ve hususi affın 
şart ve unsurlarından birini teşkil eden adlî hatanın mevcu
diyeti de bu işte tesbit edilememesine binaen, mezkûr bakiye 
cezalara taallûk eden talep hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

2079 2 7 .I V . 1955

2779/2772 İsmail Bıdık.
Bıdık Lâstik Fabri
kası sahibi.
Afyon.

(Arzuhal hulâsası 
hakkmda).

Cezasının affı

Müstedi : Beş yüz küsur lira borç için îşçi Sigortalan lehi
ne haczedilmiş olan otomobilini, muacceliyet kesbeden daha 
büyük bir borcu itfa maksadiyle elden çıkarmış olmasından 
dolayı yedi hapse mahkûm edildiğini ve daha önce veril-
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miş olan yirmi günlük müeccel bir cezasının da bu münasebet
le infazına karar verildiğini ve hapse konulması halinde geçim
lerini sağladığı 200 işçi ve ustanın müşkül bir duruma düşe
ceklerini beyanla, cezasının bir atıfet olarak affını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mahcuz malı teslim 
etmemek suçundan Türk Ceza Kanununun 276/2 nci madde
sine tevfikan yedi gün hapis ve 50 lira ağır para cezasiyle 
mahkûmiyetine hükmedilen dilekçinin, daha evvel ifayi vazife 
halindeki zabıta memuruna hakaret etmek suçundan da yirmi 
gün hapis ve 100 lira ağır para cezasiyle mahkûm edilmiş oldu
ğu cihetle, bu cezasının dahi bahsedilen ikinci mahkûmiyet se
bebiyle infazına karar verilmiş olduğu ve şu hale göre mezkûr 
hükümlerde bir isabetsizlik bulunmadığı ve her iki hükmün 
katileştiği bildirilmektedir.

Müşarünileyh Vekâletten gönderilen salahiyetli temsilcinin 
huzuriyle bu bapta lâzımgelen tetkikat icra edildikten sonra 

Gereği düşünüldü : Beyan ve izah edilen duruma ve d^ekçe 
münderecatına nazaran müstedinin vâki af talebi dikkate alı
nacak değer ve mahiyette bulunmadığından mezkûr talep hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2080 27 . IV . 1955

2829/2822 Feride Yaparçatar. 
Ceza evinde. 
Kastamonu.

(Arzuhal hulâsası : Cezasının affı 
hakkında).

Müstedi : 60 yaşında, hayatının son günlerini yaşıyan bir 
kadın olduğunu, her ne kadar Daday’ın Kızılörencik köyün
den Ah’Tiet Bayrak’ı kast"*n öldürdüğü kabul edilerek on yıl 
müddetle ağır hapse mahkûm edilmiş ise de haddizatinde ta
mamen masum ve suçsuz bulunduğunu, adı geçen Ahmet Bay- 
rak’ın ölümünü, kendisinde öteden beri mevcut bir hastah^hn 
intacetmiş olma'öna rağmen bir adlî hata yüzünden mahkûmi
yeti cihetine gidilmiş olduğunu beyanla, cezasının affını iste
mektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Ahmet Bayrağı öl
dürmekten* maznun müstedi Feride’nin Kastamonu Ağır Ceza 
mahkemesince yapılan muhakemesi sonunda Türk Ceza Kanu
nunun 448, 451, 31 ve 33 ncü maddeleri gereğince on sene ağır 
hapisle birlikte fer’î cezalara da mahkûm edildiği ve bu bap
taki hükmün Temyiz Birinci Ceza Dairesince tasdik olunduğu, 
sonradan vukubulan tashihi karar talebinin ise merciince ka
bul edilmediği ve kanun yolundan geçmek suretiyle katileşen 
hükümde^bir isabetsizlik ve hata bulunmadığı bildirilmektedir.

Müşarünileyh Vekâletten gönderilen salâhiyetli temsilci
nin huzuriyle bu bapta lâamgelen tetkikat etraflıca icra kı
lındıktan sonra,
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki af talebi dikkate alına
cak değer ve mahiyette görülemediğinden mezkûr talep hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2081 27 . IV . 1955

3070/3063 Ahmet ören. 
Kırık köyünde. 
Düzce - Yiffilca.

(Arzuhal hulâsası : Cezasının affı 
hakkında).

Dilekçi : Babasından müntakil tarlaya yedi sene evvel dik
tiği fındık fidanlarının otlarını temizlediği bir sırada orman 
muhafaza memurları tarafından tutularak mahkemeye verildi
ğini ve ormandan tarla açmamış olduğu halde, açanlar gibi 
mahkûmiyeti cihetine gidildiğini beyanla, cezasının affını iste
mektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet ormanından 
tarla açmaktan maznun müstedi Ahmet ören’in Düzce Sulh 
Ceza Mahkemesince yapılan duruşması sonunda, Orman Kanu
nunun 109 ncu maddesi mucibince altı ay müddetle hapsine 
dair verilen 23 . IX  . 1953 gün ve 1354/925 sayıh hükmün Tem- 
yizen tasdik edilmiş olduğu ve kanun yolundan geçmek sure
tiyle katileşen bu hükümde bir isabetsizlik görülemediği bil
dirilmektedir.

Müşarünileyh Vekâletten gönderilen salahiyetli temsilcinin 
huzuru ile lâzımgelen tetkikat icra edildikten ve mumaileyh 
mümessilin Vekâlet cevabını tekrardan ibaret olan izahatı da 
dinlendikten sonra,

Gereği düşünüldü ; Dilekçi hakkında tatbik edilen kanun 
maddesine ve Vekâlet cevabiyle temsilcisinin sureti beyanına 
ve icra kılman tetkikatın arz ettiği neticeye göre vâki af tale
binin dikkate ahnmasına ve binaenaleyh bu hususta muamele 
tâyinine mahal olmadığına, âzadan Muzaffer Âli Mühto ve Ha
şan Maksutoğlu’nun muhalefetlerine karşı ekseriyetle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2082 27 . IV . 1955

3508/3r)()l Veysel Güven. 
Sinanağa ]\I<ıh. Nev
şehirli fbraliimpaşa 
f.'ad. No : 53.
P''âtih - îstanbul.

(Arzuhal hulâsas) : İnfaz edil mis 
l)ulunan cezasnıtn affı hakkında).

Müstedi : Birinci Tümene ait olup Zeytinburnu istasyonun
da dökülü bir vaziyette bulunan arpalardan 2300 kilosunu, suç 
ortakları Hilmi Kuş’a ve Şevki Çölkuşu ile birlikte çalmaya 
teşebbüs ettikleri iddia ve isnadolunmak suretiyle; mezkûr 
Tümen Askerî Mahkemesinin 5 . XII . 1944 gün ve 944/152
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esas ve 944 29 karar sayılı hükmü ile, Askerî Ceza Kanununun 
131 nci maddesinin ek fıkrası ve Türk Ceza Kanununun 62 nci 
maddesine tevfikan mahkûm edilip infaz olunan, 2 sene iki ay 
20 gün ağır hay is ve 111 lira ağır para cezalarının; mezkûr 
hükmün; maddi delillere istinadettirilmiyerek, gûya bu arpa
ları suç ortaklarından satın almayı teklif edip bunlara 100 li
ra da peşin verdiği ve başka bir vağona yüklenen arpaları kal
dırmadan yapılan ihbar üzerine yakalanmış bulunduğu yolun
daki kavli mücerretten ibaret kalan cürüm atfına itibar olun
mak ve Askerî Temyiz Mahkemesince dahi esaslı bir inceleme
ye tâbi tutulmaksızın verilip katileşmiş bulunmasına binaen 
kendisine sürülen bu ağır lekenin üzerinden kaldırılmasını is
temektedir

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet De
miryolları hareket memuru iken askere alınıp talim ve terbi
yesini mütaakıp demiryolları birlikleri fennî talim ve tatbikat 
talimatı gereğince eski vazifesine asker olarak verildiği sıra
larda 30.III.1943 tarihinde, Birinci Tümen ambar erlerinden tez
kerede adları yazılı şahıslarla anlaşarak, Zejrtinbumu rampa
sında döküm halinde bulunan arpalardan 2300 kilosunu çaldı
ğı ihbar olunması üzerine Birinci Tümen Askerî Mahkemesince 
yapılan muhakemesi sonunda, suçu sabit görülen müstedi hak
kında, Temyizin vâki bozma kararına uyularak 4277 sajalı 
Kanunun 1 C ve Türk Ceza Kanununun 31 nci maddeleri ge
reğince verilen 5 . XII . 1944 tarihli mahkûmiyet kararının tas
hih ve iadei muhakeme talepleri de reddolunmak suretiyle ka
tileştiği ve hapis cezasının 7 . IV . 1943 tarihinden itibaren in
faz edilmiş bulunduğu ve para cezasının da 5677 sayılı Af Ka
nununa istinaden infazına mahal kalmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 6577 sayılı Af Kanunu ile, bu kanunun 
birinci maddesi şümulüne girip bütün neticeleri ile birlikte or
tadan kalkmış olan bir cezayı istihdaf eden vâki talep hakkın
da gerek bn bakımdan ve gerekse temsilcilerin izahatına na
zaran encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine
karar verildi. -----

Karar No. Karar tarihi

2083 27 . IV . 1955

3()G6/3G50
2400/2301

S a liın  B ü yü ky in n ir. 
1 inanıhoy I\[alı. 
Kar<>ı - (^)i'unı.

(Arzuhal hulâansı 
fı hakkında).

Cezasının af-

Müstedi : îki gözünün de rüyet hassasından mahrum bulun
masından istifade ile dükkânına bırakılan dört aded tabanca
nın kendisine aidiyeti kabul edilerek bu sebepten üç ay hapis 
ve j4iz lira ağır para cezasına mahkûm edildiğini, haddizatın
da bu tabancaların şahsiyle hiçbir alâka ve münasebeti bulun- 
mn,dığını beaynla, cezasının affını istemelrtedir.
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Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dükkânında dört 
aded mernnu silâh bulundurmaktan maznun dilekçinin yapılan 
duruşması sonunda üç ay müddetle hapis ve 100 lira ağır para 
cezasiyle mahkûmiyetine mütedair olarak verilen hükmün Tem- 
yizen tasdik edilmek suretiyle kesinleştiği ve bilâhara vukubu- 
lan tashihi karar talebinin de reddolunduğu ve müstedi tara
fından vâla müracaat üzerine de Ceza Muhakemeleri U?»ulü' 
Kanununun 400 ncü maddesi mucibince infazın 11 . X . 1954 
tarihinde dört ay müddetle tehir edildiği ve kanun yolundan 
geçmek suretiyle kesinleşen hükümde bir isabetsizlik bulunma
dığı bildirilmektedir.

Müşarünile5’̂ h vekâletten gönderilen temsilcinin huzuriyle, 
bu bapta lâzımgelen tetkikat icra kılındıktan sonra,

Gereği düşünüldü : Kargı Sulh Ceza Mahkemesinin evrak 
arasında mevcut 25 . XI . 1953 gün ve 314/453 sayılı ilâmı mün
derecatına nazaran dilekçi, dükkânında bulunan biri memnu 
diğer üçü gayrimemnu ve fakat taşınması veya bulundurulması 
ruhsata bağlı silâhlardan olan dört aded tabancanın kendisine 
aidiyetini ve bunları satmak üzere dükkânında bulundurduğunu 
ve öteden beri de bu kabil silâhlan alıp sattığını ikrar etmiş 
olmasına göre mumaileyhin vâki af talebi, hususi affın unsur 
ve şartlarını ihtiva etmemekte ve bu itibarla da dikkate alına
cak değer ve mahiyeti haiz bulunmamakta olduğundan, mezkûr 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına, ancak çok yaşlı ve daimî mâlûliyet halinde bulunduğunu 
iddia eden müstedi, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 42 nci mad
desine istinadla, cezasının iskat veya tahfifi için usulü daire
sinde Hükümete müracaat edebileceğinden, icabında bu yola 
başvurmakta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2084 27 . IV . 1955

3836/3829
2405/2300

Ali Bozjîiu:.
Sckiziiici ^[otorlıı 
Topçu Alayı î) ikmi 
Batarya Kumandam 
Kıdemli Yüzbaşı. 
Üsküdar - Ömerli.

(A rz v h ü l  hulâsafii 
fı hakkında).

('czaf^ınm af-

Dilekçi : Astını dövmek suçundan dolayı Askerî Mahkeme
ce yapılan muhakemesi neticesinde sekiz gün müddetle hapsine 
dair verilen hükmün. Temyiz Mahkemesince tasdik ve tashihi 
karar talebinin de reddedilmesiyle kesinleşmesi üzerine cezası
nı çektiğini, senelerce orduda namus ve şerefiyle hizmet eden, 
son defa da Kore’de örnek teşkil edecek derecede başarı gös
teren bir subay olduğunuı basit bir hareket yüzünden mahkûm 
edilmiş bulunmasının terfiine mâni ve dolajasiyle emsalinden 
geri kalmasına âmil olmuş bulunduğunu beyanla, mağduriye
tine meydan vedilmemesi için cezasının hususi af yoliyle kal
dırılmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Yüzbaşı Ali
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Bozğaç’ın astını defalarca dövdüğü, kasden itip kaktığı bil- 
muhakeme sabit olmasından dolayı Askerî Ceza Kanununun 
117/1, Türk Ceza Kanununun 80 nci maddesine tevfikan sekiz 
gün müddetle hapis cezasiyle mahkûmiyetine karar verilmiş ve 
bu kararın Askerî Temyiz Mahkemesince de tasdik edildiği ci
hetle katileşmiş ve tashihi karar talebinin ise aynı mahkemece
15 Ocak 1952 gün ve 1585 sayılı ilâmla reddolunmuş bulundu
ğu bildirilmektedir.

Adliye ve Millî Müdafaa vekâletlerinden göndedilen salâhi- 
yetli temsilcilerin huzuriyle bu bapta lâzımgelen tetkikat etraf
lıca icra edildikten sonra,

Gereği düşünüldü : Beyan ve izah edilen duruma ve hük
mün istinadettiği kanun maddelerine göre dilekçinin af talebi 
dikkate alınacak değer ve mahiyette bulunmadığından, mezkûr 
talep hakkinde encümenimizce muamele tâyinine mahal olma- 
dızma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2085 27. IV .-1955

j8î)1/383 I- Turan Pcl^şon.
Vü/,haşı; Süvüri O- 
kıılu P^-rak vo Dai
ri' I\rüdiirü.
Sisli - Istaninıl.

(A rznlutJ hulâsfisi 
!( I>i hal;hınfla).

Hns}isi (if tu

Müstedi : Yalan şahadete istinadolunmak ve lehine olan 
delillere itibar olunmamak suretiyle. Üstü Abbas Pehlivan’.ı 
hakaret ettiği isnadolunarak Birinci Süvari Tümeni Askeri 
Mahkemesince mahkûm edüip infaz olunmuş bulunan 2 ay 13 
günlük hapis cezasının, meslek hayatı ve morali üzerindeki, 
elemli tesirden kurtulması için şimdiye kadar orduda geçen 
müspet ve temiz mesai ve sicili de gözönünde bulundurularak 
affolunmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Mumailey
hin, 1952 yûı Eylül ve Aralık aylarında Doğubayazıt’ta ve 
Orkof’ta mütaaddit defa, ^üstü bulunan Yüzbaşı Abbas Pehli- 
vanoğlu’nun vaz'fe ile İstanbul’a gitmesinden bilistifade ka
rısı Naciye Pehlivanoğlu’na tezkerede yazılı bulunduğu şe
kilde maddei mahsusa tâyin suretiyle, adı geçen yüzbaşıya da 
hırsındır diyerek adiyen hakarette bulunduğu sabit görüldü
ğünden Birinci Süvari Tümeni Askerî Mahkemesinin 17 Ma
yıs 1954 tarihli ilâmı ile Askerî Ceza Kanununun 85/1 Türk 
Ceza Kanununun 59, Türk Ceza Kanununun 480/1, 80, 59 7e
69 ncu maddelerine tevfikan neticeten 2 ay 13 gün süre ile 
hapsine ve 116 lira 60 kuruş ağır para cezasiyle cezalandırıl
masına ve tecil talebinin reddine karar verilerek işbu hükmün 
Askerî Temyiz Mahkemesince de vâki itirazları reddolunmak 
suretiyle katileştiği ve 29 Ocak 1955 tarihinde de infazına 
başlandığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına, Ad
liye ve Millî Müdafaa Vekâletleri temsilcilerinin dinlenen İsa-
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hatlarına nazaran dikkate alınacak mahiyette bulunmıyan 
vâki talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

2086 27 . IV . 1955

3902/3805
4220/4211

I l a l r . ' i î i  H C u ı l c ' i ' .

K d .  V z ! ) .  B i ı - i ı u ’ i  S ü 

v a r i  1 ’ i ı i n ; ' n i  İ f a p i s -  

h a î U ' s i n d e  n ı a J ı l c û n ı .  

K a r a k ö s o .

fAr.zvli(tl hnlâsdsı : lidknjc ceza
lının  aff ı  Jı ak k ında).

Müstedi : 13 yıllık ordu hizmetini mütaakıp; mâruz kaldı
ğı yersiz ve haksız bâzı muameleler yüzünden aynimal: zorun
da kaldığı için, istifanamesini ilgili makamlara vermiş bulun
masına rağmen; Gelibolu Askerî mahkemesinin 20 Kasım 1954 
tarih ve 54/129 sayılı karan ile firar suçundan dolayı 6 ay hap
se mahidım edildiğini; halbuki böyle bir firar suçunun babis 
mevzuu olamıyacağını, zira alâkalıların istifasına mütaallik for
maliteleri zamanında iînnal etmemelerinin kendisine taallûkı: 
bulunmadığım, dolayır>iyle kendisine atfı kabil bir suçu olma 
dığını belirterek; Akademi mezunu kıdemli bir yüzbaşı olduğu 
da nazan .itibare alınmak suretiyle bakiye cezasının affını ta- 
lebetmektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Muayene vc 
ted'V'i maksadij^le; 13 . V . 1954 tarihinde j^önderildiği deniz has
tanesine 12 gün sonra müracaat edip, yapılan muayenesinde ya
tarak tedavisini icabettirir bir hastalığı olmadığı bildirilerek 
gv̂ ri çevrildiği halde kıtasına avdedetmeyip o gün Beşiktaş 
Askerlik Şubesine istida ile müracaat ve istifa eden ve aynca 
Millî Müdafaa Vekâletine de izin dilekçesi veren ve mütaaddit 
yazışmalar neticesinde; 15 . X . 1954 tarihinde İstanbul Merkez 
Kumandanlığınca yakalanıp 18 . X . 1954 tarihinde kıtasına sevk 
olunan müstedinin, eubay ve askeri memurların mecburi hiz
metleri ve istifaları hakkındaki 6077 sayılı Kanunun 4 ncü mad
decine göre; istifası için kanuni müddetini iînnal etmediğinden
4 ay 20 gün hâli kararda kaldığı sabit görüldüğünden 2 nci 
Kolordu Kumandanlığı Askerî Mahkerıesinin 20 Kasım 1954 ta
rihli hükmü ile Askerî Ceza Kanununun 66/1-A maddesine tev
fikan 6 ay müddetle hapse mahî:ûm edildiği ve hükmün Askerî 
Tem3âz Mahkemesince ds tasdik olunup infazına başlandığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : .tncelenen dosya münderecatına. Adliye 
ve Millî Müdafaa vekâletleri temsilcilerinin vâîa izahlarına gö
re; dikkate alınacak mahiyette bulunmıyan talep hakkında en- 
cümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar veril
di.

Karar No, Karar tarihi

2087 27 . IV . 1955
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]f^l2/r)î)0r) Scmiha riuf-ay.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

AdnIot 11 fin No : 
Ankai-a.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

( A r z u h a l  hulâsam  : K o c a s ın ın  ha-  
]jis crzd sin nı  a f f ı  h a h k ım h ı ) .

Müstedi : Kendisine muğber olanların ifadelerine itibar 
olcmmak suretiyle kocası Niyazi üluçay hakkında; Sayın Rei
sicumhura hakarette bulunduğu isnadolunarak Osmaneli Asli
ye Ceza Hâkimliğince verilen hapis cezasının, 3 ufak yavrusu 
ile birlikte kendilerini maddi mânevi istinatgâhdan mahrum ve 
sokak ortasında bırakdığından bahsile; af olunmasını istemek
tedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 20 . IV . 1954 tarihin
de, Sayın Reisicumhurun plâğa alınan nutuklarından biri rad
yoda naklolunmakta iken Reisicumhur aleyhine gıyabında lisa- 
nen tecavüzde bulunduğu ihbar olunan adı geçen Niyazi Ulu- 
çay hakkında, Osmaneli Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan 
muhakeme neticesinde sabit görülen fiilînden dolayı, Türk Ce
za Kanununun .158/2 nci maddesine tevfikan bir sene müddetle 
hapsine dair ittihaz olunan 23 . I I I . 1955 tarihli hükmün Tem
yiz Mahkemesinde derdesti tetkik bulunup henüz katîleşraemiş 
olduğ-u bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Katileşmemiş olan bir hükme taallûku
na binaen vâki talep hakkında encümeniniizce tâyini muamele
ye mahal göriilmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2088 27. IV . 1955

:3938/3662 R ifat K. Taskııı. 
İsmail öm eroğlu  ve
kili.
Yenişehir Neeatibey 
Cad. Sezenler So. 
Oyhoıı Ap. No. 3 /4 . 
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Müvekkilinin 
cczasnırn affı hakkında).

Dilekçi : Asker kaçaklarını bilerek istihdam ettiği iddia- 
siyle İstanbul Sıkıyönetim Kumandanlığı 2 numarah Askerî 
Mahkemesine tevdi edilerek bu mahkemece Askerî Ceza Ka
nununun 75 ve Türk Ceza Kanununun 80 nci maddelerine tev
fikan on beş gün hapis cezasma mahkûm edilmiş olan müvek
kili İsmail Ömeroğlu’ûun, sebebi mahkûmiyeti olan suçla kat
iyen alâkası bulunmadığından bahsile, mumaileyh hakkındaki 
cezanın af yoliyle kaldırılmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Cezo.sının 
affı istenen İsmail Ömeroğlu hakkında Adliye Encümenince 
gerekli kararın verilmiş olduğunun öğrenildiği bildirilmektedir.

Adlij’̂ e Encümeninden alınan 18. I V . 1955 gün ve 88 sayılı 
cevapta ise : Adı geçen İsmail Ömeroğlu’na ınâtuf af talebinin 
encümence tetkik edildiğine dair bir kayda rastlanmadığı be
yan olunmaktadır.

G-ereği düşünüldü : Askerî Ceza Kanununun 75 ve Türk 
Ceza Kanununun 80 nci maddelerine tevfikan on beş gün müd
detle hapse mahkûm edilmiş olan İsmail ömeroğlu hakkındaki 
bu ceza, 5677 sayılı Umumi Af Kanununun I nci maddesinin
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şümulü içine girmekle olmasından dolayı inezkûr madde gere
ğince neticeleriyle birlikte ortadan kalkmış bulunmasına ve 
bu baptaki tetkikat sırasında hazır bulunan Adliye ve Milli 
Müdafaa vekâletleri mümessilleri de bu şekilde mütalâa beyan 
etmiş olmalarına ve Adliye Encümeni îleisliğinden alınan ce
vabi tezkere münderecatına göre, vâki af talebinin ayrıca dik
kate alınmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2089 27'.IV . 1955

12414/11531 Nail Arat.
Eski orman kâtibi. 
Veni Mah. de. 
Bozövük.

(Arzuhal hulâsası : Açık maaşının 
3656 sayılı Kanunun 11 nci mad
desine (jöre verilmesi hakkında).

Dilekçi : ümımı müdürlük emrine alındığı talihten Af 
Kanununun neşri tarihine i'-adar geçen zamana ait açık maaş
larının, bu konuda i.siihsal ettiği Devlet Şûra;?ı ilâmı veçhile, 
3656 sayılı Kanunun 11 nci maddesi hükümleri dairesinde öden
mesi lâzımgeleceğini ve idarenin mezkûr ilâmı nazara alma
mak suretiyle Anayasa hükümlerini ihlâl eylemiş bulunduğu
nu beyanla, mezkûr ilâm hükmünüjı yerine getii’ilmesi husu
sunun karar altına alınmasını istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Kendisine 2919 sayıh 
Kanunun 3 ncü maddesi sarahati dairesinde açık maaşı ve
rilmiş olan dilekçi hakkında 3656 sayılı Kanunun 11 nci mad
desi hükmünün tatbikmı müstelzim bir sebep bulunmadığı ve 
bu itibarla yapılan muamelede bir yolsuzluk görülmediği bil
dirilmektedir.

Vâki davet üzerine temsilci olarak gönderilen Orman Umum 
Müdürlüğü Zatişleri Müdürü Müşfik Emre’nin, vekâlet ceva
bını tekrardan ibaret olan izahatı dinlendikten sonra, gere
ği düşünüldü : Dilekçinm, Devlet Şûrası 5 dairesinden istih
sal edip bir suretini istidasına bağlamış olduğu 22. V . 1951 
gün ve 3643/1901 sayılı ilâmda : «3656 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin gerek işten menedilen ve gerek işten menedildik
ten sonra vekâlet emrine alınan memurları şümulü dairsine 
almış sayılması icabedeceğine binaen hakkmdaki takibat af 
ile düşmüş olan dâvacıya, mevzuatın tâyin ve tesbit ettiği şe
kilde vekâlet emri maaşlarının tesviyesi lâzımgeleceğinden hi
lâfına yapılan işlemin iptaline karar verildi.» denilmektedir

Bu ilâmda yer alan (mevzuat) tâbirinden, hâdisede mez
kûr 2919 ve 3656 sayılı kanunlardan hangisinin tatbiki kasde- 
dilmiş olduğu açıkça anlaşılamamaktadır. Bu husus lâyıkiyle 
tavazzuh etmeden önce, sözü geçen ilâmın infaz tarzını tâyi
ne imkân görülemez. Devlet Şûrası 5 nci Daire kararının tav
zihi ise encümenimize değil, bu daireye ait bulunmaktadır.

Bînaenüeyh, alâkah tarafın, sözü geçen daireden, zikredi-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

17115/15945 Abit Kılu;.
Toknıezar Malı. 
Malatya.

len noktada tavzih istemekte muhtariyetine ve bu itibarla vâ
ki talep hakkında encümenimizce filhal muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

^  2 3  —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2090 27. .IV . 1955

(Arzuhal hulâsası : (Haziarıteb As- 
liıje ('eza Mahkemesi ile Oğuzeli 
Sulh Ceza Mahkemesinde bulunan 
dâva dosyalarının tetkik huyum- 
larak cezasının kaldırılması hak
kında).

Müstedi : Vizesiz olarak Suriye’den hududu geçmekte iken 
yakalanıp hakkında; kaçakçılık isnadı ile Gazianteb Asliye 
Ceza Mahkemesinde açılan dâvadan beraet ettiğini, yanında 
memnu silâh bulundurduğundan dolayı açılan âmme dâvasın
dan da Oğuzeli Sulh Ceza mahkemesince 3 ay hapis 100 lira 
ağır para cezasına mahkûm edildiğini beyanla; mezkûr mah
keme dosyaları tetkik buyurulmak suretiyle cezasının kaldı
rılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Suriye’ye afyon ka
çırırken müsademe neticesinde yakalanıp üzerinde memnu silâh 
bulunan müşteki hakkında Oğuzeli Sulh Ceza mahkemesinde 
açılan âmme dâvası neticesinde, Türk Ceza Kanununun 264/2 
nci maddesi gereğince verilen mezkûr cezaların. Temyiz Mah
kemesinin 5 . XI . 1952 tarihli ilâmı ile tasdik olunmak sure
tiyle katileştiği ve yapılan muamelelerde usul ve kanuna uymı- 
yan bir cihet görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve temsilcinin vâki 
izahatına göre; dikkate alınacak mahiyette görülmiyen vâki 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olma 
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2091 27. I V . 1955

21408/19899 Niyazi Altay.
Devlet Üretme Çift
liği Müdürü.
Balâ.

(Arzuhal hulâsası : Terfiinin 
menşeine f/öre düzeltilmesi hak
kında).

Dilekçi : Ankara Tanm alet ve makineleri Uzmanlık Oku
lunu 1943 yılında ikmal ve mütaakıben askerliğini de ifa ede
rek, (25) lira asli maaşla Ziraat Vekâletinde bir memuriyete 
tâyin olunduğunu ve bu memuriyette iken icra kılınan yeni bir 
imtihan neticesinde yüksek okul mezunu hakkını iktisabeyledi- 
ğini ve bu itibarla terfiinin, ilk memuriyete giddiği tarihte otuz 
liralık bir kadroyu işgal etmesi gerekeceği esasına göre yapıl-



Arzuhal Arzuhal sahibıuııı
No. adı, soyadı ve adresi

ması icabedeceğini ve Devlet Üdetme Çiftlikleri Umum Müdür
lüğü Memurin İntihap Komisyonunca bu yolda verilen kararın 
Vekil tarafından ve Arzuhal Encümenince tasvibolunmuş bu
lunmasına rağmen Vekâlet Zatişleri Müdürlüğünce tatbik edil
mediğini beyanla, maaş derecesine ve terfiine mütaallik mua
melenin menşeme göre düzeltilmesini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin bahsettiği 
İntihap Komisyonu kararının 3656 ve 4598 sayılı kanunların 
hükümleri karşısında nazara alınamıyacağı, kendisinin 25 lira
lık kadroda bir üst derece verilmek suretiyle terfi ettirildiği ve 
bu terfi sırasında askerlikte geçen müddet dahi göz önünde tu
tulmuş olduğundan muamelede mevzuata aykırılık görülemedi
ği ve Şûrayı Devletçe mümasil işlere mütaallik olarak verilen 
kararların bu noktai nazarı müeyyit bulunduğu bildirilmek
tedir.

Müşarünileyh Vekâletten temsilci olarak gönderilen Zatişle
ri Müdürü Reşat Akünlar tarafından bu bapta verilen izahat 
dinlendikten sonra,

Gereği düşünüldü : Devlet Şûrası 5 nci Dairesinden verilip 
bir sureti evrak arasına konulmuş olan 25 , IV . 1949 gün ve 
2501/''1307 sayılı ilâm münderecatına nazaran dilekçinin aynı 
mevzu hakkında açmış olduğu idari dâva süre aşımı noktasın
dan reddedilmiştir.

Bu ilâma mâtuf tashihi karar talebi de mezkûr dairenin yi
ne evrak arasında bir örneği mevcut 30 . I . 1950 gün ve 
212/1789 sa3alı diğer bir ilâmı ile keza reddolunmuş ve sözü 
geçen dâvanın reddi hakkındaki ilk karar bu suretle katileş- 
miştir.

Mezkûr dâvanın süre aşımı noktasından reddedilmiş olma- 
siyle esastan reddolunmuş bulunması arasında, her ikisinin tev- 
lidedeceği hukuki neticeler bakımından bir fark bulunmamak
tadır, Çünkü, bu dâvanın yazılı şekilde reddedilmiş olması da 
hasım taraf lehinde bir muhkem kaziye hâsıl etmiştir.

Diğer taraftan. Umum Müdürlük Memurin İntihap Komis
yonunun dilekçi lehindeki kararının bâzı kanuni sebeplerden 
dolayı tatbik edilemiyeceği Vekâlet cevabında açıklanmış ve 
bu şekildeki beyan, taallûk ettiği idari tasarrufun geri alındığı 
mânasına mahmul bulunmuştur.

Kaldı ki, mezkûr İntihap Komisyonu kararı tatbik sahası
na intikal etmemiş olduğu cihetle, bir hakkı müktesep de tev- 
lidetmemiştir. Bununla beraber müstedi, bu hususta aynca ka
za merciine müracaatla dâva ikamesinde muhtar bulunmaktadır. 

Selef encümen tarafından verildiği bildirilen karara gelin
ce : 20 . V . 1953 tarihinde ittihaz edilmiş olan 6942 sayılı bu 
karar, dilekçinin iddiası hakkında ne yolda bir muamele ifası 
lâzımgeleceğini tâyin ve tesbit etrûiş olmayıp sadece Vekâletin, 
muahharen tatbikine imkân görmediği, mezkûr İntihap Komis
yonu karanndan bâhis cevabına ve isteğin mahiyetine nazaran
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

25 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

bu bapta artık bir işlem yapılmasına mahal olmadığına müte
dair olmak hasebiyle, dilekçiye her hangi bir hak bahşeden 
mukavTerattan mâdut bulunmamaktadır.

Bu sebeplere binaen, dilekçinin son defa vâki talep ve mü
racaatı hakkında da encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2092 27 .-IV . 1955

20080/18728 Ali Çoban. 
2140/2185 Ceza evinde.

Balıkesir.

(Arzuhal hulâsası : Cezasının 
kaldırılması hakkında)

Müstedi : Emin Emen adındaki bir şahsı öldürmeye tam su
rette teşebbüs ettiği yolunda bir isnada mâruz kailmasından do
layı tevkif edilerek hakkında yapılan ve noksan tahkikat ve 
tetkikata istinat ettirilmiş olan muhakeme neticesinde on iki 
sene ağır hapse mahkûm edildiğini, halbuki böyle bir teşebbüs 
kendisinden asla sâdır olmamış bulunduğu cihetle mâsum oldu
ğunu beyanla, dosyasının mahallinden celbedilerok incelenme
sini ve cezasının kaldırılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yeızısmda : Emin Emen’i öldür
meye tam teşsbbüsten maznun Ali Çoban’ın, Balıkesir Ağır Ce
za Mahkemesince yapılan duruşması sonunda hareketine uyan 
Türk Ceza Kanununun 448 ve 62 nci maddeleri gereğince on 
iki sene ağır hapse mahirûm edildiği ve hükmün Temyiz Mah
kemesince tasdik ve tashihi karar talebinin de reddolunduğu 
ve mezkûr hükümle yapılan muamelelerde usul ve kanuna uy- 
mıyan bir cihet bulunmadığı ve bidayette dâva ile alâkalı gö
rülen bir av tüfeğinin haddizatında hükümlü ile bir ilgisi gö
rülemediğinden bu yanhşlığm dahi düzeltildiği bildirilmektedir.

Müşarünileyh vekâletten gönderilen salâhiyetli temsilcinin 
huzuriyle, lâzımgelen tetkikat etraflıca icra kılındıktan sonra,

Gereği düşünüldü : Dilekçi Ali Çoban hakkmdaki hükmün 
temyiz ve tashihi karar yollarından geçmek suretiyle kesinleş
tiği anlaşılmasma ve adı geçenin af talebini tazammun eder su
rette âhiren Büyük Millet Meclisine vâki olan müracaatı ise 
hususi affın şart ve unsurlarını ihtiva etmemekte olduğu cihet



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Eneümoıı kanin ve ne sebepten verildiği

le dikkate almacak değer ve mahiyette görülememesine bina
en, mezkûr m^iracaat hakkında encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2093 2 7 .IV . 1955

Keis 

K o n y a  

A. F. Ağaoğlu

Mazbata M. 
Binf^öl 

N. Ar as

Katil)
Elâzığ

Toker
Çorum 

II. Ortakcîüğlu
Edirne Edirne

C. Köprülü II. MaJcsudoğlu

Kastanıonıı Mardin Samsun
M. Â. Mühto H. K. Timuroğlu S. (Jonoğlu
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

20r>2/20r)7 Kenan Erol.
Dışkapı Yeniyol No : 
7 (i - I I Mayıs (;oşTno 
yanında.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : İskân yardı
mı yapılması hakkında).

Müstedi : Serbest göçmen olarak Bulgaristan’dan Anayurda 
gelip Ankara’ya yerleştiğini yardım yapılması hakkında îskân 
Umum Müdürlüğüne vâla müracaatlarının nazara aJınmadığmı 
beyanla kendisinden sonra gelenler gibi aynı şartlar altında is
kân yardımı yapılmasını ve geçim darlığından kurtarılmasını 
istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedinin 14 . XII . 
1949 tarihinde serbest göçmen olarak geldiği, sanatının maran
gozluk olduğu, ilk defa 5 . X I . 1954 tarihinde iskân talebinde bu- 
lunduğ-unu, bu suretle 2510 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin C 
fıkrası ile konulmuş olan iki yıllık müracaat süresini geçirdiği 
anlaşılmış ve bu duruma göre mevzuat muvacehesinde mumai
leyh hakkında yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2094 4 . V .1955

20G3/2058 Ayşe Meri(j.
Dışkapı Ycniyol 14 
^layıs çeşme yanın
da No ; 7G hanede. 
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Yaptırılmakta 
olan göçmen evlerine dâhil edil
mesi hakkında).

Müstedi : Bulgaristan göçmenlerinden olduğunu ve mal ve 
mülkünü bırakıp 14 . XII . 1949 tarihinde Anajrurda geldiğini, 
bugüne kadar hiçbir suretle yardım görmediğini beyanla Bulga
ristan göçmenleri için Ankara’da yaptırılmakta olan evlerin 
tevzi listesine kendisinin de dâhil edilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedinin dilekçe
sinde gösterdiği tarihte serbest göçmen olarakk yurda geldiği 
ve fakat 2510 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 0 fıkrasında 
yazılı süre içinde iskân talebinde bulunmadığı anlaşılmış ve bu 
duruma göre serbest göçmenlere esasen ev tahsisine mesağı ka
nuni olmadığı gibi müddetinde müracaat etmediği için borçlan
ma suretiyle ev yeri verilmesine de imkân bulunmadığı cihetle 
mumailayha hakkında yapılacak bir muamelenin olmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar taıihi

2095 4. V . 1955
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2217/2212 Cemal (Jürel.
DDY". İkinci lî k'ıUK' 
l<]tim(‘sğut (stasyoii 
Şefi.
Ankara.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Ar::uhal hulâsası 
ic hin e dair.)

Tazminat fa-

Müstedi : Fiilen eski vazifesine nazaran şümullü olan ve 9 
ncu derecenin icabettirdiği birinci sınıf istasyon şefliği yaptı
rılmasına rağmen Devlet Demiryollan idaresince tazminatları 
ödenmemekte ve bu yüzden mağdur edilmekte olduğ-undan bah- 
sile tazminatlarının verilmesi için karar ittihaz edilmesini iste
mektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi hak
kında gerekli tetkikat yaptırılmış ve tazminattan istifade ede- 
miyen kademeli memuriyetler meyamnda bulunduğu için mü- 
maileyhin tazminat isteğinin yerine getirilmesinin mümkün gö
rülememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi ile idare arasındaki ihtilâfın 
halli kaza merciine ait olduğundan bu hususta encümenimizce 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2096 4 . V . 1955

24;')6/2490 Ilamdi l'une ve ar. 
îeeebeei Fakülte ar
kası Dode Ef. S)0.* 
\() : 90.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Ev arsaları
nın plânniin tasdik edihıiedifjine 
dair.)

Müstediler : Cebeci Aktepe Erdem Sokak civarında kısmen 
Kazineye ve kısmen eşhasa ait kadastronun 522 adası üzerinde 
muhtelif tarihlerde yaptıkları ve mülkiyet haklarının tanındığı 
ev arsalarının aradan 9 ay geçtiği halde tmar îdare Heyeti ta
rafından henüz plânın tasdik edilmemiş ve tapuları da veril
memiş, perişan bir duruma düşmüş olduklarından bahsile bir an 
evvel parselasyon plânının tasdikini ve tapularının verilmesini 
istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu arsa- 
lann parselasyon plânlarının îmar Müdürlüğünce hazırlandığı 
imar idare Heyetince tetldk edilip Ankara Nâzım Plân Müsa
bakasının neticesi alınıncaya kadar bu hususta her hangi bir 
muamele yapılamıyacağı belirtilmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2097 4 . V . 1955
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Î4Ö /81.38 .McMiKİuh Ka rta k 'i.
f ’orit M um lu k 'iy iin -  
<ion, K. Kiil(' 
AlüdüHii^ü F id n n lı- 
ğııula.
KoKkiıı.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(A rz u h a l  huJâsdsı : I^mniııet t a 
harri mcmıı.rfu/juiut tâyin  frJilme- 
ainc dair.)

Müstedi : İlkokul dördüncü sınıf mezunu olduğunu, Hükü
met aleyhine propaganda, yapıp da kavga çıkaranları, rüşvet yi
yenleri, silâh ve bıçak taşıyıpta katillik çıkaranları önlemek 
için kendisinin siyasetçi memur tâyin edilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yassısında : Emniyet Teşkilâ
tında taharri memurluğuna tâyin edilmesini istiyen ve ilkokul 
dördüncü sınıftan ayrıldığı anlaşılan müstedinin tahsil durumu 
itibariyle Emniyet Teşkilât Kanununun 24 ncü maddesi müva- 
cehesinde dileğinin tervicine imkân görülememiş olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : îstegin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümeniırizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

20D8 4 . V . 1955

:î 280/3273
3340/3383

Kemal Başaran, 
köyünde

26.
Kars.

(A  rzuhal huUham : Bir haatuba- 
N o  ; ku'thk hiznifitine altnmaaı veya

j/ardnu e'^ihnrsi hakkmdnj

Müstedi : Dilekçesinin birisinde hastanelerden birinde bir 
hastabakıcılık hizmetine alınmasını ve daha sonraki istidasın
da da lise ikiden ayrıldığını ve Bakırköy Akıl ve Sinir Hasta
nesinde tedavi görerek taburcu edildiğini ve 23 milyon vatan
daş arasında bir .delinin de j/aşamak hakkı bulunduğunu be
yanla yardım yapılmasım istemektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yaasmda : 
Yetiştirme ve ikmal kaynakları vekâletlerine ait olan meslek 
mensuplannm tâyinleri merkezden yapılmakta, bu ve emsali 
müteferrik hizmet erbabının tâyin salâhiyeti 5442 sajalı Vilâ
yet İdare Kanunu ile mahallî makamlara verilmiş bulunmakta 
ve bu sebeple vilâyetler emrinde bulunan hastanelere vekâletçe 
hademe tâyinine imkân olmadığından müstedi hakkında yapı
lacak bir muamele görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce bir muamele tâyinine mahal ol- 
mafiığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2099 4 . V  . 1955
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3752/3745 Kadir Tuncay.
Mski 1). P. kâtibi, 
Müftülük odacı vc 
yazıcısı.
Sunü'urirı.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı vc adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Odacılık kad
rosunun kâtipliğine tahviline da
ir.)

Müstedi ; Üç senedir müftülük odacılığı kadrosu ile ve 57 
lira ücretle bu dairenin yaziişlerini ifa etmekte olduğunu ve beş 
nüfuslu olup geçim sıkıntısı çektiğini beyanla bulunduğu oda
cılık kadrosunun, başardığı iş ve seviyesiyle mütenasip olan 15 
lira asli maaşlı kâtiplik kadrosuna tahvili hususunun Diyanet 
İşleri Riyasetine emir buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bilûmum kadrolar bütçe kanunlariyle 
tevzi edilmekte olmasına ve dilekçinin halen işgal etmekte ol
duğu odacılık kadrosunun da kâtipliğe tahvili yine bir kanun 
mevzuu ittihaz edilmek lâzımgelen hususlardan bulunmasına 
göre vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2100 4 . V . 1955

4883/4615 İzzet Erkesini. (A rzuhal hulâsası : Sağlık me-
Kuf^dili İlah. muru H üseyin  Şahistanoğlu hak-
Kır.'jehir. kında).

Müstedi : Sağlık Memuru Hüseyin Şahistanoğlu tarafından 
kızının bacağına yapılan bir iğneden sonra bu bacakta felç hu
sule gelmiş olduğundan bahsile, adı geçen sağlık memuru hak
kında kanuni iirtizasının ifasını istemektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Dilekçinin Sıtma Savaş Sağlık Koruyucusu Hüseyin Şahistan 
hakkındaki şikâyeti üzerine yapılan muhakeme sonunda suçlu
nun üç ay hapis ve 500 lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine 
hükmedilerek bu cezanın tecil kılınmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal ederek yazılı şe
kilde bu merci tarafından hükme bağlanmış olan bir hususla 
ilgili talep ve şikâyet hakkında encümenimizce muamele tâyi
nine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2101 4 . V . 1955

5042/4764 İsmail Balamnr. 
Bahçe Malı. 221. 
\ o  : 15.
Mersin.

(A rzuhal hulâsası : Hakkındaki 
8o. tahkikat dosyasının bir an önce

mahkeviieyr sevk edilmesine dair.)

Müstedi : Köy okulu inşaatında suiistimal yaptığı iddiasiy- 
le baklanda icra kılman tahkikatı mübeyyin evralan bir an ev
vel mahkemeye tevdii hususunun sağlanmasını istemektedir. 

Maarif Vekalstinin cevabi yazısında ; Dilekçinin 5677 sayılı
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
N o. adı, soyad ı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Af Kanunundan istifade etmiş bulunmasından dolaja Diyarba
kır Valiliği emrine verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususda encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2102 4 . V 1955

7{)04/70:]9 llaınzalı vo Kı/ılea (A rzuhal hulâsası : M ahkem eye
kövü nuıhtarları. intihal eden bir iş hakkında.)

Karakocan. Müstediler : Mahkemeye intikal eden bir hâdise dolayısiyle 
hâkimin karşı tarafı iltizam ettiğinden ve saireden bahsile, hak

larının korunmasını istemektedirler.
Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1505 sayılı Kanuna 

g'öre istimlâk edilerek Hâzinece Hamzalı ve Kızılca köyii halkı
na tevzi edilen gayrimenkuller yüzünden bu köyler ahalisi ile 
Tepe ve Karapınar köyleri halkı arasında tahaddüs eden ihtilâ
fın mahkemeye akseylediği ve Hâzinece dâvaya müdahale olun
duğu, hakkında şikâyet olunan hâkimin ise kazadan ayrılmış 
bulunduğu ve mahiyeti itibariyle bu bapta vekâletçe yapılacak 
bir işlem görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Hâkim hakkındaki şikâyetin usulü 
dairesinde merciine bildirilmesi lâzımgeleceğine ve diğer husus 
lara mütaallik vekâlet cevabına göre bu bapta encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar vrildi.

Karar No. Karar tarihi

2103 4 . V .1955

î):̂  18/8(577 Hüsoyin Kcşnt Kn- (A rzuhal hulâsası : A razi masra-
,al. fım n  verilm esi hakkında)

(jazi Cad. No. o7/1 Müstedi : Tapulu arazinin mülga Toprak Tevzi Komisyo- 
Samsıın. nunca IGO köylüye tevzi ve bunlar namına tescil edilmesinden

dolayı köylüler aleyhine mahkemeye müracaatta bulunduğunu 
ve fakat arazisinin kendisine teslimine dair alacağı ilâmın bir 
köye taallûk edeceği cihetle infazı kabil olamıyacağı ve bu se
beple bu araziye yaptığı masrafın kendisine verilmesi lâzımge- 
leceğini beyanla, işin tetkikini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hâdisenin adlî mer
cilere intikal etmiş bulunması hasebiyle bu hususda idareten 
yapılacak bir işlem bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Vekâlet cevabına göre vâki talep hak-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

landa encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığ'ina ve 
dilekçinin mahkemedeki dâvasını takipde muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 32 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2104 4 . V .1955

11266/10468 Rıif^cn Susay.
Yeni köyde., 
Orhanfçazi.

(A rzuhal hulâsası : M âlûliyvt ay- 
hğ'i hağlanmasi hakkında).

Miistedi : Doğanşehir kazasının Sürg’ü köyij.nde Q50 lira kıy
metinde arazi verilmek suretiyle taltif ve maaş tahsisi için de 
gerekli işlemin yapılması Dahiliye Vekâletinden mahalline teb
liğ edilmiş olduğu halde, bugüne kadar aylık bağlanmp.dığını 
boyanla; gereğinin bir an evvel yap:Iması hususunun sağlan- 
masmı istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye Sürgü kö- 
yünds verilmiş bir arazi kaydına rastlanmadığı ve ayrıca vekâ
let arşivinde yapılan tasnif ve tetkik neticesinde mumaileyh 
hakkmda ifa edilmiş her hangi bir muamele kaydma da tesa
düf edilemediği ve örneği kendisi tarafında^ tasdik olunan ra
por üzerine de bir işlem yapılamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mâlûliyst iddiasında bulunan dilekçi
nin bu iddi?.r>mı müeyyit vesikalarla birlikte ait olduğu m.aka- 
ma müracaat etmesi lâzımgaleceğine ve yukardaki vekâlet ce
vabına göre vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2105 4. V . 1955

13425/12510 Kâzım Altın.
Kınekli P. ütğm. 
Kavak köyünde. 
Oltu.

(A rzuhal hulâsası : Em eklilik m u
amelesini' m âtuf müracaat hak
kında).

Karar : Millî Müdafaa Vekâletinden, Kara Kuvvetleri Ku
mandanlığı Personel Başkanlığı Yedek Subay Şubesi Kısım 3 
ifadesiyle yazılan 15 Kasım 1954 g în ve 455607 sayılı cevabi 
yazı ile, Askerî Temyiz Mahkemesi Reisliğinin 20 . X I I . 1954 
tarih ve 2240 numaralı tezkeresi münderecatına nazaran, di
lekçi Kâzım Altm haksız olarak tekaüde sevk edildiğini iddia 
ile bu işlemin iptalini istemiş ve ayrıca tazminat talebinde bu
lunmuştur. Adı geçenin bu baptaki dâvası Askerî Temyiz Mah
kemesince 1 Şubat 1951 gün ve 950 - 862/951 -107 sayılı ilâm
la reddolunmuştur. Mezkûr ilâm aleyhinde müstedinin tashihi 
karar talebiyle Büyük Millet Medlisine hitaben vermiş olduğu 
istida, aidiyeti hasebiyle müşarünileyh mahkemeye gönderilmiş 
ve burada sivil memur Tevfik Görgülü’nün kusurîyle kaybol-
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A rzu h a l
N o.

A rzu lia l sahibinİTi
adı, soyad ı vo adresi E ncüm en  kai’a n  ve ne sebepten  v e rild iğ i

muş bulunduğundan bu memur hakkında lâzımgelen tahkika
tın icrasına başlanmıştır.

Mezkûr tashihi karar istidasının ziyama sebebiyet veren me
mur hakkındaki tahkikat zımnmda müstedi Kâzım Altın’ın vâ
ki tashih talebi hakkında da g-ereken kararın ittihazı mezkûr 
kaza merciinin vazifeleri cümlesinden olduğu cihetle bu bapta 
teşriî murakabe yoliyle yapılacak bir işlem görülememektedir.

Binaenaleyh; mumaileyh dilekçinin bahsedilen talebi hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 82 nci maddesinin şümulüne gi
ren başkaca bir şikâyeti mevcut olduğu ve bunu da usulüne tev
fikan bildirildiği takdirde icabmın takdir ve ifa edileceğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2106 4 . V .1955

14.301/13319 Abdülıııecit H;ısk;ın 

ve kaiısı Rli1‘ Î as- 

kan.

Ilekecük köyün(l('. 

(jinar.

14343/13358 Kadı-i relik]X'n(:e. 
147ÎM)/13800 Voni Malı, (iö/nc 

Cad. 4/6.
Mersin.

(A rzuhal hulâsaı^ı 
minden şikâyet).

Müstedilerden; Abdülmecit; Çinar hâldminin verdiği emir 
üzerine tahammül edilmez bir tazyika mâruz tutulmuş olma
sından dolayı, hiç alâkası bulunmıyan bir suçu kabul ve itiraf 
mecbur kaldığını beyanla, mezkûr emri veren ve icra edenleı 
hakkında tahkikat yapılmasını istemekte ve karısı Elif Başkan 
da. bu şikâyete iştirak ettiğini ifade eylemektedir.
, Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Çinar eski hâkim 
muavini Mehmet Dorukoğlu’nun iddia ettiği şekilde emir ver 
diğini teyideder mahiyette bir delil mevcut ohnadığ-ı anlaşıl
dığından adı geçen hâkim muavini hakkında muamele tayinine 
mahal görülmemiş ve ancak Çinar merkez Karakol Kumımdr.nj 
ve alâkalı jandarma erleri hakkında mahallince umumi hüküm
ler dairesinde gereken tahkikatın yapılmakta bulunmuş olduğ:u 
ve müşteki Abdülmecit Başkan’ın da adam öldüru»ek .suçunu 
işlediği sabit görülerek Diyarbakır Ağır Ceza ınahkeme:=;ince 
otuz sene müddetle ağır hapse mahkûm edilmiş bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Alâka h vekâletin tahkika ibü.sîenit ce
vabına göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2107 4 . V . 1955

(Arzrıiidl Inılâsası : RmekUHk rlu- 
nımu hakkmıld).

Dilekçi ; 5434 sayıh Kanunun 23 ve 102 nci maddelerine 
tevfikan yapılan muamele zımnında kendisinden istenen dört
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A rzu h a l A rzu h a l sahibin in

N o. adı, soyad ı ve adi’ esi E n cü m en  k a ra n  ve ne sebepten  v erild iğ i

yüz küsur lirayı defaten ödiyecek kudrette olmadığından bah 
sile, bu paranın mukassatan tediyesi hususunun sağlanmasını 
istemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 
cevabi yazısında : Bahis mevzuu dört yüz küsur liranın dilekçi 
tarafından ahiren ödenmesi üzerine mumaileyhin 23 sene bir 
ayhk hizmet ve 350 lira maaş üzerinden tekaüde sevkı icra kı- 
hnmış ve kendisine 161 lira 50 kuruş aylık bağlanmış olduğu 
bildirilmekte.

Gereği düşünüldü : Umum Müdürlük cevabına göre, bu hu
susta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2108 4 . V . 1955

17614/16408 Ahmet Muhtar Ak- 
şener.
Alemdar Zeynep 
Sultan So. No. 9. 
Ayasofya - İstanbul.

14636/13640 Salih özean ve ar.
Yazlık köyünde. 
Adapazarı.

(A rzuhal hulâsası : Em eklilik  
muamelesinin kaldırılmasına da
ir ) .

Müstedi : Hâkimlik meslekinde fiilen otuz iki sene hizmeti 
mesbuk bulunduğunu, sicilinde tekaüde şevkini icabetti ren ufak 
bir şaibe bile mevcut olmadığını, hizmet müddeti itibariyle tev
zii adalet saha.'îînda kemale ermiş bulunduğu için kendisinden 
daha uzun zaman bu sahada istifade edilebileceğini beyanla, 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin E fıkrasına, tevfikan 
emekliye sevkı yolunda yapılan muamelenin kaldırılmasını iste
mektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Gürün Hâ* 
İdmi bulunduğu sırada Müdürler Kurulunca sicili incelenerek 
emekliye sevk edilmesinin uygun olacağına istişari mahiyette ka
rar verilmiş ve vekâletçe de 5434 sayılı Kanunun 39 ncu madde
sinin B fıkrasına tevfikan, millî iradeye iktiran eden 17 . VII .
1952 gün ve 360 sayılı kararlar tekaüt edilmiş olduğu ve ken
disine 100 lira asli maaş üzerinden 403 lira emekli aylığı bağ
landığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : idare, dilekçi hakkındaki muamele3â, 
kanunen haiz olduğu takdir hakkına dayanarak tesis etmiş bu
lunmasına göre, vâki talep hakkında encümenimizce bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2109 4 . V . 1955

(A rzuhal hulâsast 
m cn’i hnkkm da).

Tecavüzün

Müstediler : Elli yedi sene evvel Gökçeören köyünü hep bir- 
likto çalışarak kurduklarını, 1929 yıhnda da bir miktar daha
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

arazi kurutarak namlarına tapuya tescil ettirdikleri halde özel 
idarece bu yolda bu yerlere tecavüz edildiğini beyanla, mezkûr 
tecavüzün men’ini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Kocaeli Hususi Mu
hasebe tahsisatiyle kurutulan saha içinde tapulu arazileri bu
lunan şahıslardan tapuları miktarınca ve Tapu Kanununun 15 
nci maddesine uyularak bir miktar kurutma bedeli istenmiş olup 
iddia veçhile tapulu arazinin ellerinden alınması gibi gayrika- 
nuni bir muameleye tevessül edilmemiş bulunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçile
rin de tecavüz iddiasında ısrar ettikleri takdirde usulüne tev
fikan kaza merciine müracaatta muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2110 4 . V .1955

14722/13723 A. Hayati Ünhan.
Mesudiye Malı. No. 
108.
Aydın.

(A rzuhal hulâsası : işten  çıkarıl
mış olmasından ve sair eden şikâ
y e t) .

Dilekçi : Ankara Maarif Müdürlüğü kadrosunda müstah
dem iken sebepsiz ve halkız olarak Etimesğut’taki Yetiştirme 
Yurdu ve Körler Okuluna nakil edildiğini, buradan da kanun 
hükümlerine aykırı bir surette vazifesine nihayet verildiğini ve 
mezkûr müessesede bâzı kimselere şu veya bu namla fuzulen 
para verilmekte olduğunu beyanla, durumunun incelenerek 
mağduriyetten kurtanimasını istemektedir.

Ankara Valiliğinin cevabi yazısında : Ankara Maarif Mü
dürlüğünde 70 lira ücretle çalışmakta iken vazifesinde göster
diği ihmal ve lâkaydi ve bilhassa dairesinde yaptığı lüzumsuz 
kavga ve gürültü sebebiyle Etimesğut’taki Yetiştirme Yurdu 
ve Körler Okuluna nakledilmiş olan dilekçinin bu müessesede 
dahi uygunsuz hareketlerine devam ettiğinin tesbit edilmesi 
üzerine işinden çıkarılmış olduğu ve aklî muvazenesinde de bo
zulduk bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; tş Kanunu hükümlerine tâbi olduğu an
laşılan dilekçinin işine son verilmesi keyfiyetinde bir yolsuzluk 
bulunup bulunmadığının tetkiki kaza merciine ait olduğundan 
bu husustaki şikâyetten dolaja encümenimizce muamele tâyini
ne mahal olmadığına, ancak Etimesğut’taki Yetiştirme Yurdu 
ve Körler Okulunda bâzı kimselere kanun hükümlerine aylan 
olarak para verildiği hakkındaki ihbar tetkiksiz bırakılmış ol
duğundan bu cihetin Maarif Vekâletince tahkik ettirilerek neti
cesinin encümenimize de bildirilmesi lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2111 4 . V  . 1955
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147G0/13761 Ahmet Erdoğan. 
20968/19482 Bülbül Malı. dc. 
17438/1G234 Şebinkarahisar. 
18848/17559 
19557/18219 

549/547 
22050/20531

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. . adı, soyadı ve adresi

{Arzuhal hulâsası : Tekaüt maaşı 
bağlanması h al'kında).

Dilekçi 1313 doğumlu olduğu halde, 1305 doğumlular ara
sında yaş haddinden dolayı, 680 lira tazminat verilmek suretiy
le emeklijî e sevk edilmesinde isabet bulunmadığını beyanla, 
mezkûr emeklilik işleminin kaldırılarak tekrar tavzifini, yahut 
tekaüt maaşı bağlanmasım veya bir odacılığa tâyinini istemek
tedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin P T T  
idaresine ilk intisabı tarihinde kendi el yazısı ile doldurmuş ol
duğu olumluk kâğıdında doğum tarihini 1305 olarak göstermiş, 
askerliğini de bu doğum üzerinden yapmış ve nüfus tezkeresi su
retinde de 1305 - 1307 doğumlu olduğunun yazılı bulunmuş ol
masından dolayı hizmet müddeti nazara alınarak, 900 lira taz
minat verilmek suretiyle emeldiye sevk edildiği ve Ankara Nü- 
mune Hastanesinden almış olduğu rapora nazaran mâlûliyet 
iddiasının vârid bulunmadığı ve halen 63 yaşında olduğundan 
odacılık gibi bir görevle tavzifine de lüzum görülmediği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin idarede geçen hizmetinin ken
disine emekli maaşı bağlanacak bir hadde baliğ olmamasından 
dolayı ancak tazminat verilmek suretiyle tekaüde sevk edildiği 
ve doğum tarihinin ise, nüfus tezkeresi münderecatına nazaran, 
1305 olması hasebiyle bu doğumhılar arasında muameleye tâbi 
tutulduğu ve yaşı itibariyle odacılığa da alınamıyacağı vekâlet 
cevabından anlaşılmasına ve doğum tarihine muzaf iddiaca mü- 
eyyit bir vesika mevcut olmamakla beraber olsa dahi bu gibi 
iddiaların tetkiki encümenimizin değil, kaza merciinin vazifele
ri cümlesinden bulunmasına mebni, vâki talep ve müracaat bak
landa muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

E ncüm en  k a ra r ı ve ne sebepten v e r ild iğ i

2112 4 . V . 1955

14755/13756
14986/13985
15260/14251
17809/16590

Hamo Karatay. 
Gömmekuyu kökün
den.
Sürüe - Urfa.

(Arzuhal hulâsası : Bâzı husus
lar hakkında şikâyet).

Müstedi : 28. V III . 1952 ve 6 . I I I . 1953 tarihli dilekçelerin
de ve 2 . V III. 1952 günlü telgrafında : Kendisinin Nizip’te bu
lunduğu sırada bâzı şahıslar tarafından karısının dövülerek 
ikiz çocuğunun düşürülmüş olduğundan, suçluların serbest do- 
laştıklarmdan, müddeiumuminin hâdise karşısında lakayt kal
dığından ve bu hâdise faillerinin serbest dolaşmalarına mü
samaha edildiği halde, karısının başörtüsünde birkaç mermi 
bulunmasından dolayı hemen tevkif edilmesinin cay i naiiar 
görülmek lâzımgeleceğinden ve serbest bırakılan suçluların, 
dâvadan vazgeçirmek üzere, köyü basarak kendisini ölümle
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tehdit etmekte olduklarından bahsile, gereğinin yapılmasını 
istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müşteki tarafından 
vâki müracaat üzerine 7 . V II . 1952 tarihinde Nizip Müddei- 
umumiliğince tahkikata başlanarak mağdurenin evvelâ hükü
met doktoruna, muahharen de Urfa ve Gazianteb Devlet has
tanelerine berayi muayene izam edilmiş olduğu ve bu hususta
ki tahkikatın tekemmülünden sonra, yani 17. X . 1952 tarihin
de mahallî asliye ceza mahkemesi nezdinden suçlular aleyhine 
âmme dâvası açıldığı ve cereyan eden muameleye göre ne lü
zumsuz bir gecikmenin, ne de mahallî müddeoumumisinin işi 
benimsememesi gibi bir halin mevcut bulunmadığının anlaşıl
dığı ve dilekçinin karısının, yedinde mermi bulundurmaktan 
dolayı on beş gün hapse mahkûm edildiği;

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında da : Dilekçinin da
madı olup, Sürüç kzasının Gömmekuyu köyünde oturan Şev
ket Arslan ile aynı köyde Mustafa Önkul adlı şahıslar arasın
da 23. V I I . 1952 tarihinde vukubulan âdi bir kavga sonunda 
her iki tarafın da Adliyeye müracaatları üzerine gerekli tah- 
kikîita başlandığı silâhlı veya silâhsız köy basma ve tehdit id
diasının varit olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin şikâyet mevzuu ittihaz et
tiği hususların cümlesi adlî kaza merciine intikal etmiş ve bu 
mercice de kanuni iktizasına tevessül olunmuş bulunmasına ve 
alâkılı vekâletlerin bu baptaki cevaplarına göre, sözü geçen 
şikâyet hakkında encümenimizce muamele tâyinine înahal ol
madıkına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2113 4 . V . 1955

14819/13820 Cemal Ak^ün ve ar.
Hükümet yanmda 
yazıcı.
Sürmene.

(Arzuhal hulâsası : Seçimlerdeki 
isUhhaldanmn verilmediğinden şi
kâyet).

Mastcdilor ; 1950 yılında yapılan seçimlerde gördükleri va
zifeler dolayısiyb alacaklı durumda bulundukları istihkaklan- 
nın el’an ödonnıediğinden şikâyetle tediyesi esbabının temin bu 
yurulmasıın istemektedirler.

Adliys Vekâletinin cevabi yazısında : 11500 liraya baliğ 
olan bn borçların hıi'îusi muhasebe bütçesinin kifayetsizliği yü
zünden ödenmediği ve Devlet bütçesinden yardım yapılmadık
ça da üdcnemiyeceği Sürmene İlce Seçim Kurulu Reisliğinin ya
zısına atfen bildirilmektedir.

Ahiren Dahiliye Vekâletinden alınan cevabi yazıda ; Mez
kûr alacağının 1052 yılı bütçesine konulan eski yıllar borçları 
tertibinden ödenmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yerine getirildiği anlaşılan talep hm-
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kında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Eacümen karan ve ne sebepten verildiği

2114 4 . V . 1955

14908/13908 Mehmet Şenal.
Çukurasma köyünde 
Gülnar.

14980/13979 Hamdi Güney.
Ankara Otelinde. 
Samsun.

(Arzuhal hulâsası : Verem hasta
lığına müptelâ olan oğullarının 
tedavileri h akkında) .

Müstediler : Fakir ve yardıma muhtaç bulunduklarından 
bahsile verem hastalığına müptelâ olan oğullan Hüseyin Gü
ney ve Hüseyin Şenal’ın meccanen hastanelerde tedavilerinin 
icra buyurulmasını istemektedirler.

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Verem hastalıklanna musabolan müstedilerin oğulları Hüseyin 
Güney ve Hüseyin Şenal’ın verem hastanelerine yatınimalan 
hususu tçeli ve Kastamonu valiliklerine yazılmış olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususda encümenimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2115 4 . V . 1955

15013/1İ012 Hüsnü Bostan,
Yavcdüt Cad. Bak
kal Hakkı Anlar 
eliyle No. 59.
Eyüp - İstanbul.

14971/13970 Himmet Dikmetaş.
Bakkal Arslan Kan- 
demir eliyle.
Çıldır - Kars.

(Arzuhal hulâsası : Musap olduk- 
lurı hastalığın meslek hastalığı sa
yılması hakkında).

Müstediler : Ereğli kömür işletmesinde ve İstanbul Defter
dar dokuma fabrikasında çalıştıklanndan ve musabolduklan 
hastalıklar meslek hastalığı sayılmaması mağduriyetlerini mu- 
cibolduğundan bahsile bu hastalıklannın mesleki hastalık ola
rak kabul edilmelerini istemektedirler.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin temin 
edilen belgeleri Yüksek Skğlık Şûrasınca incelenmiş ve hasta- 
lıklannın mesleki hastalık olmadığı anlaşılmış ve bu durum 
karşısında kendilerine Inırumlannca bir yardım yapılmasına 
kanunen imkân görülmemiş ve keyfiyetin mumaileyhlere tebliğ 
edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususda encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2116 4 . V .1955
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1 5 1 1 5 /1 4 1 1 4  R e c e p  Y al( ; ın .
D e d e le r  lu ııı ında t'ski 

ş o fö r le r d e n .
Koıı̂ â.

(Arzuhal hulâsası : Birinci Cihan 
Ilarhindcîd yararlıktan dolayı 
maaş bağlanması hakkında).

Müstedi : Birinci Cihan Harbinde ve İstiklâl Mücadelesinde 
orduda şoförlük yaptığından ve şimdiye kadar bu vatani hiz
metine mukabil bir şey talebetmediğinden fakat bugün 
maişetini temin etmekten âciz kaldığından bahsile mezkûr va
tani hizmeti için bir miktar yardım ve maaş bağlanmasını iste
mektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında ; Müstedi gibi 
müracaat sahiplerine aylık bağlanmasını veya toptan bir ikra
miye verilmesine mevzuatın müsait olmadığı Maliye Vekâleti
nin ilişik yazısında beyan olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2117 4 . V . 1955

15215/14209 Sıdıka Gezgiç.
Cephe Gazetesi sa
hibi Burhan Esen 
eliyle, 
ödemiş.

(Arzuhal hulâsası : Asker yardı
mı yapılması hakkında).

Oğlunun birisi askerde, birisinin de gitmek üzere olduğun
dan ve bir evinden başka hiçbir malı ve kimsesi olmadığından 
bahsile emsali misüUü Hükümetçe yardım yapılmasını istemek
tedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin askere 
şevkinden evvel garsonluk yapan oğlunun fiilen, ailesine yar
dım yapmadığı ve bu ailenin geçiminin icrada bulunan ev ile 
bizzat dilekçinin çalışmasiyle temin edildiği ve mezburenin bu 
konuda evvelce vâki müracaatının da Belediye Encümeni ka- 
rariyle reddolunup Vilâyet İdare Kurulunca da tasdik edilmiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce bir muamele ifasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2118 4 . V . 1955

15233/14227 Ilâmit Çepni.
' Lezzet Lokantası sa

hibi Murat eliyle. 
Karabük.

(Arzuhal hıdâsası : Belediyece 
maddi yardım talebine dair).

Müstedi : İki kardeşinin asker olması yüzünden lise tahsi
lini terk etmek mecburiyetinde kalmış olduğundan ve yardım 
edecek kimsesi bulunmadığından bahsile lise tahsiline devam 
edebilmesi için Karabük Belediyesince kendisine maddi yar- 
dımda bulunulmasını istemektedir.
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Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin dileği üze
rinde vekâletçe yapılacak bir işlem görülmemiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2119 4 . V . 1955

15236/14230 Nuriye Dayıoğlu.
Meydan Mah. do. 
Birecik - ürfa.

( A r z u h a l  hulâsası  : Y e t im  m a a ş ı 

nın a z l ığ ın d a n  d o la y ı  y a r d ı m  y a 

p ı lm a s ı  h a k k ın d a ) .

Müstedi : Bozova özel tdare Gelir memuru iken vefat eden 
kocası Kasım Dayıoğlu’nun eşi kendisine ve yetimlerine tah
sis edilmiş bulunan dul ve yetim maaşının kifayetsizliğinden 
perişan bir durumda olduğundan bahsile usul ve kanun ve 
mevzuat hükümlerine göre iki veya üç senelik bir yardımın 
yapılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevalbi yazısında : Adı geçen ölü Ka
sım Dayıoğlu’mm dul ve yetimlerine emekli Sandığınca 79 liri 
50 kuruş maaş bağlandığı başkaca bir yerden müsteliye ayrıca 
aylık bağlanmasına mevzuatın müsait olmadığı, ancak Birecik 
kazası belediye bütçesinden yirmi lira nakdi yardım yapılmış 
olduğu ve başkaca yapılacak bir işlemin bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2120 4 . V . 1955

15283/14274 Kasını Çember ve ar 
Keyvank köyünde. 
Pasinler.

(Arzuhal hulâsası 
Jı a. ra h ola n ev terinin 
hakkında).

Depremden
yaptırılması

Müstediler : Erzurum ve Pasinler kazasında 1952 yılında 
vukua gelen depremden dolayı harabolan 20 evin yapılmaması 
perişan ve mağduriyetlerini mucip bulunmuş olduğundan bah
sile kıs gelmeden bu harap evlerinin bir an evvel yaptınlma- 
sını istemektedirler.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Erzurum Veliliğinden 
alman 1 . XI . 1952 tarihli yazıda yardımın 1350 aded hane 
sahibine yapılmasına dair karar alındığı ve müstedilerin de 
bu karara ve hazırlanmış olan protokole dâhil edildiği beyan 
olunmakta ve yapılacak yardımların şekil ve miktarlarının 
mahallî komisyonun yetkisi dâhilinde bulunmakla beraber bu
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işlerin neticeleri vekâletçe de muntazaman takibedilmekte 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  41 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2121 4 . V . 1955

15416/14891 Ali Haydar Sarıöz.
Yenicami Mah. No. 
12 .

Sındırgı.

(Arzuhal hulâsası : Yardımdan 
istifade edilmesine dair).

Müstedi: Tekaüt olduğu zaman almış olduğu cüzi bir ikra
miye ile ev inşa ettirdiğini, fakat tamamlıyamadığmı ve kara
sının Erzincan’da anasından kalan yeni evinin de hareketi arz
da yıkıldığını beyanla felâketzedelere yapılan yardımdan isti
fade ettirilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedinin 22. V I I . 
1944 tarihli ve 4623 sayılı mahsus Kanuna tevfikan yetkili 
makamlara müracaatının temini ile neticesinin mumaileyhe teb
liği hususunun 11 Aralık 1952 tarihinde Balıkesir Valiliğine 
yazılmış olduğu bildirilmelidir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2122 4. V . 1955

15480/14452 Mahmut Şahinbaş. 
Avukat.
Ünye.

(Arzuhal hulâsası : Ünye Hukuk 
Hâkimi Güner Uçar hakkında).

Müstedi: 22. X . 1952 tarihli istidasında ezcümlle ; Hukuk 
Hâkimi Güner Uçar’m geçimsizliği ve hisleriyle hareket etme
si yüzünden Ünye Adliyesinin işliyemez bir hale geldiğini ve 
mumaileyhin sahte zabıt imza etmek suretiyte de kanunen suç 
teşkil edeiı bir harekette bulunmuş olduğunu beyanla, gereği
nin yapılmasını istemektedir.

Adliye Vekâleti cevabi yazısında : Mezkûr dilekçede şikâ
yet konusu ittihaz edilmiş odan hususların cümlesinden dolayı 
yaptırılan tetkikat neticesinde adı geçen hâkim hakkında inzi
bati ceza tâyinine mahal görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Alâkah ve salâhiyetli vekâletin tetkika 
müstenit cevabına göre bu bapta encümrnimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

• 2123 4 .V . 1955
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15598/1-4563 Şerife Aydemir.
Çayır köyünde.
(i iresim - Pira/.i/,

17105/10008 Kıymet Suluk.
DerehriŞ] köyünd(‘. 
Tire.

17281/16082 Nafize Altnıısık.
Armuleukuru kiiyüıı- 
de.
Bulancak - Piraziz.

17538/16332 Hm ine "ı'iğit.
Arnuıt <;ukurn kiiyün- 
de.
(üresun - Piraziz

Arzuhal Arzulıal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(A rzu h a l lıuUhasi : A sk er  a ilele
ri ter tib in d en  maa.'i veya  g ereh li  
yardım  ya pd m ası halikında.)

Müstedilsr : Muhtaç asker ailelerinden olduklarından ve 
yardım edecek kimseleri bulunmadığından ve iaşelerini temin 
edecek bir gelirleri olmadığından bahsile asker aileleri terti
binden aylık bağlanması veya gerekli yardımın yapılmasını is
temektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : MüstediHerin yardı
ma muhtaç asker ailelerinden oldukları takdirde köy bütçesin
den ve köy halkı tarafından yardım yapılmasına tevessül olun
duğu mensup bulundukları valiliklerden alınan cevabi yazıdan 
öğrenilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2124 4 . V .1955

15622/14585 M. Hikmet Bayrak- 
21375/19867 raktar.

Şaliinli köyünden, 
Iskefiye'de Bakkal 
().snuuı Çift(;i eliyle. 
Vakfıkebir.

(A rz u h a l hulâsası : Z iraa t B an ka
sına olan horcunun kald ırılm ası
na dait\)

Müstedi : Askerlik görevini yaparken umumi zafiyetten do
layı sıtma, kulak ve sair hastalıklara müptelâ olmuş ve kulağın
dan yapılan ameliyattan sonra da iyi olamamış sakat kalmış, se
fil ve perişan bir duruma düşmüş ve borçlanmış olduğundan 
bahsile Vakfıkebir Ziraat Bankasına olan 175 lira borcunun 
kaldırılması suretiyle tahlis edilmesini ve bir miktar yardım 
yapılmasını istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : İktisat ve Ticaret Ve
kâleti ve Kızılay Derneği Merkezi Başkanlığınca müstedinin di
leği tetkik edilmiş ve alman cevapta (Hastalık ve sair sebepler
le çalışamıyan ve geçim darlığı çeken vatandaşlara yardımda 
bulunmak Anatüzük hükümlerine ve taamüle uygun görülmedi
ği ve Ziraat Bankasının hibe şeklinde yardımda bulunmasına 
mevzuatı bakmamdan imkân olmadığı) cihetle dilekçinin dile
ğinin is’af edilemiyeceği ve yapılacak bir muamelenin bulunma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2125 4 . V  . 1955
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lf)G39/14G02 Mahmut h]rtckin vo 
ar.
Karayolları On. 
t! Yollan Bâ j Fen 
Memuru.
Mersin.

(A rzu h a l hulâsası : B ir  im tihan  
hakli') daha verilm esi h a kkn ıd a ).

Müstediler : İstanbul Teknik Okul mühendislik kursu mezu
niyet imtihanında yediden aşağı numara aldıklan için muvaf
fak olamamış sayıldıkları tek dersten bir imtihan hakkı daha 
verilmesini istemektedirler.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu kursun 
faaliyetini bitirerek kapanmış olduğu, dilekçilerin istekleri ise 
bu durumdaki kursun talimatnamesinde değişiklik yapılması
nı istihdaf ettiği cihetle kabili tecviz bulunmadığı ve esasen 
mumaileyhlerin mezkûr talimatname hükümlerinden zamanın
da tamamen faydalanmış oldukları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2126 4 . V . 1955

15055/14617 Ahmet Yerlikaya.
Tun(*l>ilck köyünde. 
Tavşanlı.

(A rz u h a l hulâsası : H aksız y e re  
is in d en  (çıkarıldığına ve sa ireye  
d a ir.)

Dilekçi : Garp Linjritleri işletmesinde bekçi olarak çalışmak
ta iken haksız yere işinden çıkanldığını ve bu işletme sağlık 
teşkilânmın doğum sırasında eşine yardım etmemesi yüzünden 
kendi kendine doğan çocuğun da devamlı surette kan kusmak
ta olduğunu beyanla, her iki husustan dola}a müsebbipleri hak
kında kanuni işlem yapılmasını istemektedir.

işletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin müta- 
addit ihtar ve cezalara rağmen, suç sayılan hareketlerinden vaz
geçmediği ve görevini kötüye kullandığı için işinden çıkarıl
mış bulunduğu ve işletmenin Sağlık Teşkilâtının, müessese ile 
alâkası kesilmiş olanlara sağlık yardımı yapmaya durumunun 
müsait bulunmadığı için de müstedinin eşine yardım yapılama
dığı bildirilmelîtedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin, ne sebebe mebni işinden çı
karıldığına mütedair bulunan vekâlet cevabına rağmen haksız
lık iddiasında ısrar eylediği takdirde bu bapta usulüne tevfikan 
ait olduğu kaza merciine müracaat etmesi lâzımgeleceğine ve 
diğer hususa taallûk eden iddianın mahiyeti bakımından tahkik 
ve tetldkı de ilgili adlî makamların vazifeleri cümlesinden bu
lunmasına göre her iki cihet hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2127 4 . V . 1955
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15682/14642 Molmıet Küçüktürk.
Ağızlx)»:azı köyünde. 
AvraiKM -

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Vâki mlldaha- 
lenin önlenmesi hahl'inda.)

Müstedi : Meralarına ve su yollarına Berendi köyü halkı ta
rafından müdahale ve tecavüz edildiğinden bahsile, bu müdaha
le ve tecavüzün önlenmesini ve mütecavizler hakkında da gere
ken kanuni muamelenin yapılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin son cevabi yazısında : Dilekçinin men
sup bulunduğu Ağızboğaz köyü ile Berendi köyü arasında hu
dut ve saire ihtilâfının artık mevcut olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2128 4 . V .1955

15858/14805 Tofarik Bilfri.
Çavuş köyünde. 
Karacabey.

(A rz u h a l hulâsası : T arlasın ın  
za p t edil m eşin d en  şikâ y e t . )

Müstedi : Annesinden irsen intikal eden 60 dönümlük tarla
sının on beş dönümlük bir tapu senedi ile Haşan ağa tarafından 
zaptedilmiş olması mağduriyetini mucip ve adalet prensiple
rine uymadığından bahis ve şikâyetle yapılan bu haksız mua
mele hakkında gereğinin ifasına önemle alâka gösterilmesini ve 
ilgili makama emir verilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Vâki şikâyet üzeri
ne yaptırılan tahkikat neticesinde haksız görülen bu tecavüzün 
5917 sajalı Kanuna müsteniden kaymakamlıkça men’ine ve teca
vüzde bulunan İsmail Benek ile oğullarının mezkûr gayrimen
kul üzerinde tercihe şayan bir iddiaları varsa mahkemeye müra
caat eylemeleri lüzumunun kendilerine tefhimine karar verile-' 
rek ilgililere gereken tebligatın yapıldığı ve tatbik edilen mua
melede bir yölsuzluğun bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâletin yuka
rıya alınan cevabına göre bu hususta encümenimizce bir muame
le ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2129 4 . V . 1955

16014/14057 İbrahim Şahin.
Hosgirasya köyünde. 
Trabzon.

(A rz u h a l hıdâsası : T ed avi m ü d 
d etin in  uzatılm ası haklnnda.)

Müstedi : Verem hastalığından dolayı Trabzon hastanesinde 
üç ay müddetle tedavi edilmekte ise de bu müddetin hitam bul
makta olduğundan, fakir ve kendisine bakacak malı ve kimsesi 

.bulunmadığından ve hastalığının iyileşmemiş olduğundan bah
siyle bu tedavi müddetinin üç ay uzatılmasını istemektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Halen verem hastanesinde tedavi altında bulunan müstedinin



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

-  4Ö  —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

bakım müddetinin icabettirdiği kadar uzatılması hususu 
7 . 1 .  1953 tarihinde Trabzon Valiliğine yazılmış olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre, bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2130 4 . V . 1955

l()0r).‘J/14!)<)2 ^ l u / a f r c r  K ukıı l .
I)ağ(lil)i köyünde. 
Karadore - Kizc.

(A rzu h a l hulâsası : A sk er  aylup. 
yard ım ı ıjaınlm adığtndan .ph'âyet 
h akkınd a .)

Müstedi : Köy muhtannm particiliği alet edinmek suretiyle 
muhtaç ailesine asker aylığı yardımı yapılmasına engel olduğun- 
dan bahis ve şikâyetle hukuklarının heder olmasına sebebiyet 
veren muhtar hakkında icabeden kanuni muamelenin icrasını 
ve asker maaşı tahsisi hususunda gereken emrin verilmesini 
istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: Müştekinin babasi 
ve kardeşi ile birlikte kaldığı, gerek babasının ve gerekse kar
deşinin temin ettikleri kazancın geçimlerini sağladığı ve muh 
taç bir durumda olmadıkları anlaşılmış ve bu münasebetle müs- 
tedinin dileğinin yerine getirilmesine imkân görülememiş oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre, bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2131 4 . V . 1955

16078/15015 Emin l)alf>:a.
Çîdış köyünde, 
(törele - Giresun.

15151/]4150 Vusuf özyurt
Pervane köyünde. 
Sürmene.

16374/1,3296 İbrahim Devren.
V'erem hastanesi kat
l de.
Konya.

16796/9111 Mehmet Ta§er. 
Verem Hastanesinde. 
Konya.

(A rz u h a l hulâsası : H a sta n elerd e  
icd a v i ed ild ik lerin d en  iaı^eleri hak
kında ya rd ım  yapılm asına  d a ir .)-
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16536/15432 .Muslafa San.
(jcHiıloki ^lair. Kaı-a- 
ka.*̂  Oıkına/, So. No ; 
7.

Trabzon.
16138/15071 Kemal Yolcu.

Vanaşlı köyüııd»'. 
llavınana.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Müstediler : Verem hastalığından hastanelerde uzun zaman
dan beri tedavide bulunmaları sebebiyle iadelerini temin ede
mediklerinden fakir ve yardıma muhtaç bir durumda oldukla
rından bahsile Hükümetçe lâzımgelen yardımın yapılmasına de
lâlet buyurulmasın! istemektedirler.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Tedavide bulunan müstedilerin durumlarının tetkikiyle fakir ve 
muavenete muhtaç oldukları anlaşıldığı takdirde belediye veya 
münasip bir kaynaktan mümkün olan yardımın ilâç ve gıdanın 
temin edilmesi hususunun mahalli valiliklerine yazılmış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : tstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususda encümenimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2132 4 . V .1955

1615.5/15085 llasan Akın vo ar.
Alibaba Kazancı
larda.
Sivas.

(A rzu h a l JnUâsası : Y a itfık la n  ev  
y er ler in in  bed ellerin in  alm arnh cif
lerin in  yıkttrtlm anınsı h akkınd a.)

Müstediler : Ermenilerden metruk olarak Hâzineye intikal 
eden arazi üzerine ev yaptıklarını, fakat belediyece bu evlerin 
Yapı ve Yollar Kanunu hükümlerine göre yıktırılmasına karar 
verildiğinden bahis ve şikâyetle bu bina yerlerinin bedeli mu
kabilinde kendilerine satılmasını ve yıktınimamasını ve çekmiş 
oldukları ıstırap ve sefaletin önlenmesini istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin beledi
yece ittihaz edilen hedim kararına karşı usulen itiraz ettikleri
ne ve bu hedim kararının da infazı cihetine gidilmemiş olduğu
na göre, neticeye intizar edilmesi icabettiğinden mumaileyhle
rin şikâyetleri hakkında idareten yapılacak bir muamelenin bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâletin yerinde 
görülen cevabına göre bu hususta encümenimizce bir muamele 
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2133 4 . V .1955

16199/15129 Mehmet Tümmü.
Ardıl köyü muhtarı. 
Pazarcık - Mara. .̂

(A rz u h a l hulâsası : A ra z iler in e  
vâki m üdahale ve tecavü zd en  şi
k â y e t ) .

Müstedi.. Köylerinin Alaca mevkiinde kâin arazilerine İb
rahim Dana ve arkadaşlan tarafından fuzulen müdahale ve te
cavüzde bulunduklarından ve fesat çıkarmakta olduklanndan 
bahis ve şikâyetle bu fesat zümresinin müdahale ve tecavüzün-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

denkurtulmak ve refaha kavuşmak üzere yetidli bir müfettişin 
gönderilmesini V3 hakkın tecelli ettirilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Maraş Valiliğint 
yaptırılan tetkikat neticesinde; havaların yağmurlu ve fırtına
lı ve köyün uzak olması üzerine ancak 15 . I I . 1953 tarihinde 
dört kişilik bir heyet marifetiyle mahallinde yaptırılan tahkil  ̂
ve tetkikleri mütaakıp dilekçinin şikâyetinin haklı olduğu an
laşıldığından ittihaz ve infaz edilen 17. I I I . 1953 tarih ve 9/4 
sayılı men’i müdahale kararı ile tecavüzün men edilerek ihtilâ
fın bertaraf edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine geti
rilmiş olduğundan artık bu hususta encümenimizce bir muamele 
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  4 7

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2134 4 . V . 1955

16248/15178 Ahmet Çakır ve 
kardeşi.
Ileniske köyünde. 
Ezinepazar • Amas
ya.

(A rzu h a l hulâsası : A ra z iler in e  
tccavü z ed ild iğ in d en  ve d övü ld ü 
ğü n d en  ş ik â yet h akk ınd a).

Müstediler : Amasya’nın Heniske köyüne yerleştirilen Bul
garistan göçmenlerinden olduklarını ve köy muhtarının teşvi
kiyle bâzı İdmseler tarafından arazilerine tecavüz edildiğinden 
bahis ve şikâyetle arazilerine müdahale edilmemesini muhtar 
ve arkadaşları haklanda kanuni takibat ve tahkikat yapılma
sını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mütecavizlerin ev
velki tecavüzlerinin men’ine vilâyetçe karar verilip mahallinde 
infaz edildiği ve bu kere durumun yerinde yapılan tetkik so
nunda mütecaviz olarak şikâyet olunan kimselerin tarlalannm 
kenarında kalan kendilerine ait tarla yollarını arazilerine kat
tıkları ve bu yolun göçmenlere teslim olunan arazilerin dışında 
kaldığı ve bu itibarla müstedilerin ikinci şikâyetlerinin yersiz 
olduğu ve dövme hâdisesinin de tahkikat sonunda sabit olma
dığı, müstedilerden Ahmet Çakır’ın vâki olmıyan dövülme hâ
disesinden dâvacı olmadığı ve mühürünün de kardeşi tarafın
dan yazdırılan dilekçeye basıldığı anlaşılmış bulunduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2135 4 . V . 1955
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

16290/152İÎ) Kinin Türktin vo ar. 
Aşağı mahalleli. 
Tuzluca.

(Arzuhol hulâsası : Arazilerine 
fnzıtlen vâki işgalden şikâyet hçık- 
kmda).

6
Müstediler ; irsen malik ve zilyed bulundukları arazilere 

Abdullah Gülteldn tarafından fuzulen işg-al edilmiş ve bu hu
sustaki müracaatlarının da nazarı itibara alınmamış ve susuz
luk yüzünden 6 bin İdlo miktarındaki buğdaylarının kuşlara 
yem olduğundan bahis ve şikâyetle işin tahkiki için bir heyetin 
gönderilmesini ve ekinlerinin kendilerine iadesini ve Abdullah 
Gülteldn ve oğlunun köyleri ve arazileri üzerinde iddia ettik
leri haksız taleplerinin reddine emir buyurulmasını istemekte
dirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yaptırılan tahkikat 
sonunda : iddia olunan yerde 36 seneden beri Abdüllah Gülte
ldn ve akrabasının beş aded ağılı bulunduğu, bu şahıslann ara
ziyi de mera olarak kullandıkları ve müstedilerin Sofular kö
yünün eski sakinleri olduklarını ileri sürerek ağıl sahiplerini 
buradan çıkarmak ve Hâzineye ait olan araziyi ele geçirmek 
için harekete geçtikleri, bu maksatla ağıllara giden hayvanla 
rm suya inmelerine mâni olmak için bahis konusu araziyi tama 
men sürüp ektikleri» ve bu yoldaki ilk tecavüzün gizlice yapıl 
ınış ve 22 şahıs tarafından 91 dekarlık yer sürülmüş olduğu di 
ğer taraftan açmış olduklan su kanalına sulama mevsimi olma 
dığından su getirmedikleri bu sebeple 6 bin kilo miktarında 
buğdaylarının susuzluktan kuşlara yem olduğu yolundaki iddi
alarının da yersiz bulunduğu ve hakikatta bu arazinin ekilme
ye elverişli olmadığının ancak mera olarak kullanılacağının 
Vilâyet Ziraat Müdürlüğünden verilen raporda tesbit edildiği 
cihetle müştekilerle birlikte 12 şahsın bu bölgedeki Hazine ara
zisini temlik etmek maksadiyle mezkûr yerlere tecavüzde bu
lundukları ve gayelerine erişebilmek için de istidalarındaki id
dialarının tamamen yersiz ve hakikattan uzak bulunduğu bil- 
dirilmekt.edir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâletin yukarı
ya alman cevabına göre bu hususta encümenimizce bir muame
le ifasına mahal olmadığına müstediler kendilerinde bir hak 
görüyorlarsa adli kaza merciine müracaatta muhtariyetlerine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2136 4 . V . 1955

16311/15238 Hüsej’in Kaya ve ar.
Hakistun köyünde. 
Kiği - Bingöl.

(Arzuhal hulâsası : Hazine yerle
rine vâki müdahalenin men’ine 
dair).

Müstediler : Birinci Cihan Harbinden beri icarla işgallerin
de bulunan Hazine arazilerine, hukuki kıymetini kaybetmiş
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ArTnıhal A m ıhal salıibinin

No. adı, soyadı ve adresi p]ncümcn kararı ve ne .sebepten verildiği

bulunan bir tapuya istinaden Mustafa Akan adındaki şahsın 
mülkiyet iddiasiyle kendilerinin idareten men’i cihetine gidildi
ğinden bahir, ve şilıâyetle topraksız ve yurtsuz kalan köy hal
kının bu hakkının korunmasını ve bu yolsuzluğun önlenmesini 
istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bingöl Valiliği ile ya
pılan muhabere neticesinde : Bahis konusu arazinin 30 seneden 
beri Hâzinece köylülere icara verilmekte olması hasebiyle Mus
tafa Akan namındaki şahsın bu yerlere vâki olan tecavüzünün 
5917 sayılı Kanuna göre menettirilerek bu yerlerin köy halkı
na icara verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan artık bu hususta encümenimizce bir mua
mele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2137 4 . V . 1955

16334/15258 Asiya Akkaya.
Hacı Hüseyin Mah. 
Pevzipafia Cad. 227 
No. evde.
Giresun.

(Arzuhal hulâsası : Asker aııhğı 
talebinin reddrOiJdiğinden şikâ- 
liet).

1634.3/15206 Hanıit Çetin.
Bııea Köprülü So.
No. 4.
tzınir.

Müstedi : Oğlu Sabri’nin askere alınması üzerine emsalü 
mi.sillii muhtaç asker ailelerine yapılan yardım tertibinden as
ker aylığı bağlanması için Giresun Belediyesine, yaptığı müra
caatın kocasının çalışacak durumda olduğu ileri sürülerek red
dedilmiş olması mağdudiyetini mucip olduğundan bahis ve şi
kâyetle küçük oğlunun terhisine kadar muhtaç asker ailelerine 
yapılan yardımdan kendisine de yapılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin iki oğ
lunun bir arada askere alınması üzerine muhtaç duruma düştü
ğü anlaşılarak asker aylığı bağlandığı ve oğullarının terhisi ve 
kocasımn da çalışacak durumda olması bakımından üçüncü oğ
lunun askere alınmasından dolayı yardımın devam ettirilmesi 
haklandald mezburenin dileğinin yerinde görülmediği ve ya
pılan yardımın kesildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2138 4 . V . 1955

(Arzuhal hulâsası : îsfjali alt mân 
bulunan Hâzineye ait tarlanın 
kendisine verilmesine dair).

Müstedi : Uzun zamandan beri işgali altında ulunan tarlayı 
imar ve ihya ettiğini, buna rağmen bu yerin hâzinece satışa çı-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

karılmış olması hakkaniyete uygun olmadığını beyanla satışın 
durdurulmasını ve bu yerin kendisine verilmesini ve tescil edil
mesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Bahsolunan yerin 
30 zeytin ağacını havi 46 400 metre sahasında 126 ada 11 par
selde Hazine adına kayıtlı olup müstedi tarafından 2 . 1 .  1945 
tarihinden beri fuzulen işgal edildiğinin tesbit edilmesi ve mu
maileyhin, namına tahakkuk ettirilen ecri misli rızasiyle ödeme
ye yanaşmaması üzerine tahsili ve gayrimenkulün tahliyesi için 
1949 yılında aleyhine dâva açıldığı ve dâvanın mahkemece he
nüz bir karara bağlanmadığı ve 5218 sayılı Kanunun geçici 
maddesine istinaden belediyece vâki talep üzerine satışın dur
durulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine in
tikal etmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında encümenimiz- 
ce bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  5 0  -

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2139 4 . V . 1955

16386/15308 Mehmet Üzün.
ölm ez köyünde. 
Kiği -

(Arzuhal hulâsası : Harikzede ol
duğundan yardım yapılması tale
bine dair).

Müstedi : Düşmanlarının iki merek dolu otlarına ateş ver
mek suretiyle harman makinesiyle birlikte tamamen yanmasın
dan dolayı fakir ve perişan ve şayanı merhamet bir duruma 
düştüğünden bahsile Hükümetçe yardım yapılmasını ve Kızılaya 
gerekli emrin verilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin kasten 
yakıldığı sabit olan otlarından dolayı kendisine mahallî Kızılay- 
ca gerekli yardım yapılmak üzere tavassutta bulunulduğu, esa
sen bir kastı mahsusla yapılan yangın hâdisesi hakkında tahki
kat ve takibat yapılmakta olduğu ve işin adliyeye intikal etti
ği ve faili bulunup suçun sabit olduğu takdirde müstedinin ayrı
ca tazminat dâvası da açması lâzımgeldiği ve mumaileyhin yüz 
baş kadar inek, öküz ve keçisi bulunması hasebiyle yardıma da 
muhtaç olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve yerinde görülen 
vekâlet cevabına göre bu hususta encümenimizce tâyini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2140 4 . V  . 1955
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16389/15311 İsmail Çetin ve ar.
Ayvacık köyünde. 
Şaplıane - Gediz.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
Nü. adı. soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Tarlalanmn 
ellerinden alındığından şikâyet 
hakkında).

Müstedi : Şaphane nahiyesi Ayvacık köyü ile Gediz’in ci
varı Gürlek köyü arasındaki hudut münazaası yüzünden 16 
şahsa ait tapulu arazilerinin Gürlek köylüleri tarafından zapte- 
dilmiş olması mağiiuriyet ve sefaletlerini mucibolacağından 
bahis ve şikâyetle ellerinden alman tarlalarının geri verilme
sini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : iddia edilen arazi
nin civarı Gürlek köyü mânevi şahsiyetine ait mera ve baltalık 
olup müşteki ve arkadaşları tarafından sökülmek ve tarla ha
line getirmek istenildiği ve civarı Gürlek köylülerinin müra
caatı üzerine mahkemece miıdahalenin men’ine karar verildi
ği ve bu kararın Temyizen tasdik ve infaz edildiği halde Ay- 
vacık köylülerinin mezkûr yerlere tekrar tecavüzde bulunma
ları yüzünden yapılan müracaat üzerine idarece 5917 sayılı 
Kanuna göre tecavüzlerinin men’ine karar verilip infaz olun
duğu ve mütecavizlerin tecavüzlerinde ısrar etmeleri karşısın
da tekrar menolunmakla beraber haklarında gereken takiba
tın yapılması için adalet makamlarına tevdi edildiği ve müste- 
dilerin iddialarının hakikate aykırı bulunduğu ve tecavüzün 
bilâkis kendileri tarafından yapılmış olduğu bildirilmektedii.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâletin jnıka- 
nya alman cevabına göre bu hususta encümenimizce bir mu
amele ifasma mahal olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2141 4. V . 1955

İ6475/15377 ilid ir  Polat v(' ar.
Kirik köyü muhtarı. 
Nazimivo.

(Arzuhal hulâsası : Köylerine ait 
meraya vâki müdahalenin men’i 
hakkında).

Miistediler ; Kendilerinin Nazimiye kazasmm serbest böl
geye dâhil Kirik köyü halkından olduklarını, kendilerine ait 
ineraya ahiren ya,saklığı kaldırılan Ruşnak köyü halkmm mü
dahale ettiklerini ve bu hususun vilâyetçe de aleyhlerine kara
ra bağlandığmı beyanla intifa haklarmın sağlanmasma emir 
verilmesini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Bahis konusu edi
len mahallin yasaklığı bilâhara kaldırılan bölgede ve Ruşnak 
köyü hududu dâhilinde olduğu ve 5826 sayıh Kanun gereğin
ce yasaklığı kaldırılan bölgelerde yeniden kurulacak köy yer- 
lerini tesbite memur mütehassıs heyet tarafından da Kirik 
köylülerinin kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri yerin es- 
kisi gibi Ruşnak’ta yeniden kurulacak köy hududu içine ahn- 
dığı ve her iki köy arasmda bu arazi yüzünden daha evvel zu-
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A m ıhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

hur eden ihtilâflar dolayısiylo Rıışnak köylüleri tarafından vi
lâyete yapılan şikâyet üzerine Kirik köylülerinin vâki müda
halesinin Nazimiye Kaymakamlığı ve Jandarma Komutanlığın
ca menettirildiği ve Ruşnak’ta yeniden kurulacak köyde, yu
karda sayısı geçen kanun gereğince yerleştirilecek iskâna müs
tahak ailelere bu yerlerin tevzi edileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve mevcut kanun hü
kümlerine göre vâki istek hakkında encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2142 4 . V .1955

165U/15412 Şakir Ateş.
Karabayır köyünün 
kösrclik paıvasıııdan 
Çorum.

( A r z u h a l hulâfinat : T a r la s ın a  râ- 

kt m üdaha le  ve tecavüzden  ş ikâ -

jfCt).

Müstedi : Köyleri halkından Abdullah Göher tarafından tar
lasına yapılan haksız müdahale ve tecavüz edildiğinden köy
lerinde mal ve can emniyeti kalmadığından yaralama ve 
adam öldürme hâdiseleri olduğundan bahis ve şikâyetle yaşa
maları çift ve çubuklarının serbestliği ve canlarının korun
ması için gerekli adalet prensiplerinin bir an evvel yapılmasını 
istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazında : Müstedinin 5917 
sayılı Kanuna göre verilen kararlara riayet edilmediğiı adam 
öldürme ve yaralama hâdiselerinin vukubulduğu yolundaki 
iddianın vârit bulunmadığı gibi bu iddialarının arzuhalci tara 
fından dilekçeye dercedildiğinin ve tarlasına vâki tecavüz hâ
disesinin de'köy ihtiyar heyeti huzurunda mütecaviz ile ara
larında sulhen halettiklerini bu itibarla mezkûr kanuna göre 
muamele yapılmasına lüzum kalmadığını müstedii mumaileyh 
tarafından beyan edildiği Çorum Valiliğinden bildirilmiş ve 
müştekinin imzası altında alınan 2 . III . 1953 ve 15 . V . 1953 
tarihli ifade evrakları da ilişik olarak sunulmuş olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4 . V . 1955

16556/15452 I\Iehmot Atalay.
İshaldi j\Iah. Kavas 
Mutuş So. No. 2. 
Bafra.

(Arzuhal hrüasası : Tapulu tar
lana vâk) olan müdahale ve şikâ- 
ifct hakkında).

Müstedi : Müvekkili Ayşe Cılız’ın tapulu tarlasına Ali 
Eıza Akdik admdala şahıs tarafından haksız olarak müdahale
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Arzuıial Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

yapılmış olması müvekkilinin mağduriyetini mucip bulunmuş 
olduğundan bahis ve şikâyetle haklı bulunan dul müvekkili 
Ayşe’nin hakkının ziyama meydan verilmemesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Ayşe Cılız’m-sey
yar fotoğrafçılık yapan Ali Rıza Akdik’in evine giden beledi
yeye ait umumi yolu sürmek ve tarlasına katmak suretiyle 
müdahale ve tecavüzde bulunduğu belediye reisliğinden ve 
Ali Rıza tarafından şikâyet edilmesi üzerine mahallinde yapı
lan tahkik ve tetkikler sonunda mezburenin mezkûr yola teca
vüzde bulunduğu anlaşıldığından menine kaymakamlıkça ka
rar verilerek yolun eski haline getirilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : idari makamlar tarafından müttehaz 
meni müdahale kararlan muvakkat mahiyette bir tedbir ka

rarı olmasına ve müstedinin kaza merciine müracaatta muhtar 
bulunmasına binaen bu bapta encümenimizce bir muamele ifa
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2144 4 . V . 1953

16618/15506 Emine Akkaya. 
17835/16614 Bölücck köyünde. 
21706/20192 Devrek - Zonguldak.

(Arzuhal hulâsası : Gayrimenku
lun fuzulen i^gal edilmesinden şi
kâyet).

Müstedi : îrsen malik bulunduğu gayrimenkulüne Habibe 
Altuntaş tarafından fuzulen işgal edilmekte olduğundan bahis 
ve şikâyetle 5917 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan zilyetliği
nin iadesine ve tarlalarının tarafına teslimine ve fiilen ekilip 
biçilmesinin temini suretiyle hak ve adaletin izhar buyurulması 
için gereken muamelenin ifasına emir verilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müşteki' Emine Ak
kaya’nın Devrek Asliye Hukuk Mahkemesinden almış olduğu 
2/221 sayılı ilâmı tatbikatta muhtevasının anlaşılmaması dola- 
yısiyle icra marifetiyle infaz ettirilemediği, bunun üzerine 5917 
sayılı Kanuna göre işlem yapılması için mezburenin kaymakam
lığa müracaat eylediği, işinin tetkiki neticesinde mezkûr kanu
na tevfikan idarece yapılacak bir muamele görülmediğine dair 
ittihaz edilen 28 . XI . 1952 tarihli karann müstediye tebliğ 
edildiği ve bu vaziyet karşısında yapılacak bir işlem görülme
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi Emine Akkaya tarafından Ha
şan kansı Habibe Altuntaş aleyhine, ikame edilen dâva üzerine 
mahkemece müddeabih tarla hissesine vâki müdahalenin meni
ne hükmolunmuş ve bu hüküm mahallî icra dairesince, mahkû- 
münbihe müdahale olunmaması hususunun mahlraniun aleyhe 
ihtar ve tenbihi suretinde infaz edilmiş bulunmasına ve şa3â his
selere taallûk eden bu kabil ilâmatın ancak müttarit tatbikata 
göre bu şekilde infazı zaruri olmasına ve zikredilen infazdan



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

sonra mahkûmunbih hisseye mahkûmun aleyhin mirasçıları ta
rafından müdahale vâki olduğu takdirde îcra ve îflâs Kanunu 
hükümleri gereğince ait olduğu mercie müracaatla icabının ya
pılması istenebileceğine ve kaymakamlığın bahis mevzuu ka
ran bu neticeye müessir görülememesine binaen vâki istek hak
kında zikredilen sebeplerden dolayı encümenimizce muamele ifa
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

04 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2145 4 . V . 1955

16666/15551 Zehra Tokalar ve ar.
Kurtuluş j\Iah. Tah- 
takale Cad. No. 50. 
Tire.

(Arzuhal hulâsası : Parselâsyon 
muamelesinden şikâyet).

Müstediler : Evlerinin bulunduğu sahanın mükerrer parse- 
lâsyona tâbi tutulması dolayısiyle mağdur duruma düştüklerin
den bahsile, gereğinin yapılmasını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Şükrü Toprak’m ar
sasının imar plânına göre parsellenmesi neticesinde yola tesadüf 
eden ve imar plânına aykırı düşen parsellere ev inşası için ruh
sat verilmemesi üzerine Halil Aydoğan ve arkadaşlarının işleri 
mevzuat dairesinde halledilerek imar plânı icaplarına uygun su
rette inşa etmek istedikleri evler için gerekli ruhsat tezkeresi
nin verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteği nmahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2146 4 . V . 1955

16753/15628 D. Faik Adalı.
Alata köyünde. 
Mersin.

(Arzuhal hulâsası : İskân yaliyle 
verilen yerin okul için istimlâkin
deki şikâyet hakkında).

Müstedi : Köy okulu yapmaya müsait ve en güzel yerlere 
malik, köyün birçok zengin toprak sahipleri var iken kendisine 
iskân yoliyle verilen 333 metre yerin gayrikanuni olarak istim
lâk edilmiş olduğundan bahis ve şikâyetle kanun hükümlerinin 
iyi bir surette icra ve tatbik edilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : İstimlâk edilmiş bu
lunan (1000) bin metre karenin hissedarı ve müştereki olan bir 
tarladan alınmış olduğu ve bu yer için 200 lira bedel tahmin edi
lerek yüzde yirmi faizle Mersin Ziraat Bankasına yatırıldığı ve 
müstediden hariç diğer hissedarların kendilerine isabet eden is
tihkaklarını almış oldukları ve şimdiye kadar müştekinin iti
razda bulunmadığı ve bu yerin mumaileyhe iskân tarafından 
verilmeyip bir şahıstan satınalındığı ve esasen 20 sene önce es
ki sahibi tarafından köy okulu yapılmak üzere köy mânevi şah-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Eıcünıen kararı ve ne sebepten verildiği

siyetine terkedildiği ve mülk sahibinin değişmesinden sonra köy 
ihtiyar meclisince istimlâk edilerek tapuya tescil edildiği ve is
timlâk bedeline itiraz edebileceğinin de müstediye tebliğ edil
miş olduğu ve cereyanı muamelede bir kanunsuzluk bulunma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istimlâk muame
lesi tekemmül etmiş olmasına ve esasen bu kabil ihtilâfların tet
kik ve halli kaza merciine ait bulunmasına binaen bu bapta en- 
cümenimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2147 4 . V . 1955

16773/15648 Yusuf Ciğerini.
Ortatci)o küyüiKlo. 
IVr!j('inl)C.

(Arzuhal hulâsası : Perşembe^eski 
Jandarma Kumandam Hüseyin 
Kösc’dcn ! îkâyet).

r.lüstodi : îiîvinden para ve e.şyasını çalmaktan ve silâh çek
mekten maznun Avni Kalafat ve arkadaşları hakkındaki tahki
katın, Perşembe eski Jandarma Komutanı Hüseyin Köse tara
fından geciktirilmekle beraber suçluların da serbest bırakıldı
ğını veya ayrıca (Telefon hattını kestin) diye kendisine de ha
karet edildiğini beyanla gereğinin yapılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen Hüseyin 
Kalafat ve arkadaşları hakkında delil bulunamamasından dola
yı âdemi takip karan verilmiş ve bu kararın usulen katileşmiş 
olduğu, dilekçinin (Hat kestiği isnadından dolayı) zabıtaca bir 
muameleye tâbi tutulmamış bulunduğu ve Perşembe eski jan
darma Komutanı hakkında da taldp izni verilmesini icabettiren 
her hangi bir sebep görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Adlî makamlarca yapılmış ve mahiyet
leri vekâlet tezkeresinde açıklanmış olan işlemlere nazaran 
vâki talep ve şikâyet hakkında encümenimizce muamele tâyini
ne mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2148 4 . V . 1956

16804/15675 î. Necati Sevine.
Paşa bayın Mah. de. 
Bandırma.

(Arzuhal hulâsası : Mahkemece 
kanuna aykırı kararlar verildiğin
den şikâyet hakkında).

Müstedi : Babasından kalan evlerinin vereseler meyanmda 
taksimi için açılan dâvaJarda Gönen Sulh Huku}c Hakimi tara*



Arzuhal Arzuhal ^hibinin
No. adı, soyadı ve adresi

56

fmdan hakkında usul' ve kanuna aykırı kararlar verdiğinden 
bahis ve şikâyetle işin mahallinde tetkik ve tahkiki için bir mü
fettişin gönderilmesini ve kanuni hakkının verilmesine emir 
buyurulmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısmda : Müstodi tarafından 
İsmail Sıtkı Yıldız aleyhine açılan meni müdahale dâvasının 
kanunen şayanı kabul görülmemesi hasebiyle reddine karar ve
rildiği ve kanun yoluna başvurulması üzerine dosyanın Tem
yiz Mahkemesine gönderildiği ve bilâhare açılan iptal dâvası
nın usul ve kanun dairesinde rüiyet edilmekte olduğn ve yapı
lan işlemlerde mevzuata her hangi bir aykırılığın bulunmadığı, 
temj'-iz tetkikatı ncticesine intizar etmesi ve mahkemedeki dâ
vasının takibedilmesi hususunda müstediye tebligat yapılmış 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüıldü : Hâkimler Kanununa tevfikan adalet 
mensupları hakkında tahkikat yapılması adalet vekâletine ait 
bulunmasına ve vekâletin bu husustaki cevabına göre vâki ta
lep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2149 4 . V .1955

16S15/15686 Ayj ĉ Değirmenci.
Dalaman Çiftliğin
de.
Köyceğiz.

(Arzuhal hulâsası 
hine dair).

Yardım tale-

Müstedi : Dalaman Çiftliğinde çalıştığı esnada geçirdiği iş 
kazası neticesinde vefat eden kocası Hüsnü Değirmenci için 
bir yardım yapılmadığından ve acınacak bir durumda olduğnn- 
dan bahsile kocası müteveffanın İş Kanununa tâbi tutularak 
bir yardım yapılmasını istemektedir.

Çaılışma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin kocası 
müteveffanın çalışmakta olduğu Dalaman Çiftliğinde kurulu 
Pamuk Çırçır Fabrikası, işçi sayısı ve çalışma saatleri bakımın
dan İş Kanunu şümulüne alınmamış bulunduğundan dilekçiye 
mevzuatları dâhilinde bir yardım yapılmasına imkân görüle
mediği bildirilmektedir.

' Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal ol- 
madığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2150 4. V . 1955



i(;s4:î/ır)704

Arzuhal
No.

15117/14116

1522:1/14217

i( ;2i : j/i5i4: i

10454/15300

1G706/155Î)1

15011/14574

1 7 35 8 /10I5S

17170/10000

10900/15750

10774/15049

1 Talice lOzgin. 
Vi^Mtlcr Malı. Balı 
8o. No ; 2.
Sivas.

i\l('lıi)iot Sökmen. 
Hatay Malı. 100 N<». 
So. Xo : ıs.
' F a i ' s u s .

Ah 111 et l O r c İ T i .  

l i a i e i k l i i s a r  k ö y ü n d e .  

Alaca.

Mehnıet (üirdal. 
A.'s'lmryanlı köyüıule. 
Vakt*ıke1)ii’ - Toııya 
Trabzon.

Ali ün 1 üt ürk. 
Boztepe köyünde. 
Akyazı.

İsmail Tığlı. 
Aiınyuma Cami kö
yünde.
(î iresim.

Tlamdi Çalışal.
Sabık nıeınleket has
tanesi Etüv Memuru. 
.M us.

Bedir Küçük. 
Kö])rü})aşında Bak
kal Hacı Mehmet 
(4 iyi e.
Trfa.

Yusuf Özyurt.
Verem Hastanesinde. 
İzmit.

Hacı Ali Bayçay. 
Venilıayat Mah. 
İkinci So. No : 145. 

»Ankara.

Yusuf rigerim. 
Oı*tateı>e köyünde. 
Perşembe - Ordu.

Arzulial saliibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsast : Yusuf Ciğe
rim, Hacı Ali Payçay, Yusuf öz- 
yurt, Uedri Küçük, Ilamdi Çalı- 
sal, İsmail Tığlı, Ali ünliltilrk, 
Mehmet Gürdal, Ahmet Erçin, 
Mehmet Söke ve Hatice Ergince 
devletçe yardım yapılması hak
kında).

Müstediler : Hasta, mâlûl, evinin yanmasından fakir düş
müş ve perişan bir durumda kalmış olduklarından bahsile infak 
ve iaşelerimn temin edilmesi için maaş veya belediyece bir yar
dım yapılnıasım istemektedirler.

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Müstedilerin muhtacı muavenet ve fakir oldukları anlaşıldığı 
takdirde mahallî belediyesince veya münasip bir kaynaktan 
mümkün olan yardımların yapılması hususunun mahallî vali
liklerine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre, bu 
bapta encümenimİ2ce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2151 4 . V . 1955
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16854/15713 İbrahim ()zdomir.
örencik köyünde. 
Mudurnu.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Meraya vâki 
müdahalenin mcn’i hakkında.)

Müstedi : Köyleri adına ayrı ayrı tapulu olup beş bin ka
dar hayvanlarının köy mera, otlalayesi olan yerlerinin bu kere 
turizm sahası olarak bilâbedel özel saymanlık namına tapuya 
tescili cihetine gidilmekte ve bu hal köy hukukkunun ziyamı 
ve hayvanlarımn mahvını mucip olacağından bahsile vâki mü
dahalenin önlenmesini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Abant Gölü civarında 
tahdidedilen saha dâhilinde bulunan tapulu ve sahipli arazinin 
şimdilik tahdit harici bırakıldığı, ileride lüzum ve zaruret hâsıl 
olduğu takdirde köylü vatandaşların ihtiyaçları, gönül isteği 
ile temin edilmek suretiyle hususi muhasebece satın alınacağı
nın ilgililere tebliği Bolu Orman Başmüdürlüğünden alınan ya
zı münderecatından anlaşılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre bu 
bapta encümenimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encünaen karan ve ne sebepten verildiği

2152 4 . V . 1955

16866/15724 Hüsnü Ergin.
Adacık köyünde. 
Beşjikdüzü - Trabzon

(Arzuhal hulâsası : Evinin yan
masından dolayı yardım yapılma
sı hakkında.)

Müstedi : Borçlanmak suretiyle yaptırmış olduğu evinin üç 
yaşındaki çocuğunun dikkatsizliği ve bilgisizliği yüzünden eş- 
yasiyle birlikte tamamen yanmış ve perişan bir duruma düşmüş 
olduğundan bahsile iskânının temini için yardım yapılmasını 
istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedi için iskân 
mevzuatı muvacehesinde yardımda bulunulmasına imkân olma
dığı, lâzımgelen yardımın mahallî hayır cemiyetlerinden sağlan
ması hususu 25 Nisan 1953 tarihinde Trabzon Valiliğine yazıl
mış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2153 4. V . 1955
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Kİ875/15728 Köy llıtiyar lloyeti- 
ne.
Aniarat köyü. 
Aksaray - Niğci o.

(Arzuhal hulâsası : Su ihtiyaçla
rının giderilmesi hakkında.)

Müstediler : Aksaray kazasına, bağlı Amarat köjöi su ihti
yacının, civardaki Kutlu köyünün fazla suyundan temin edil
mesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bu köyün su ihti
yacının, yeraltı sularından faydalanmak suretiyle temin edile
ceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2154 4 . V .1955

U)88:V'l öTof) ^lehmot Akoa v(' ar.
Maksuthı köyüıulo. 
Kargı.

(Arzuhal hulâsası : Köy merası
nın ve arazisinin Hâzineye terk 
edilmesi ve satılmasından şikâyet 
hahkında.)

Müstediler : Köyleri mânevi şahsiyetine ait arazinin Hâzi
neye terk edilmesi ve mercinin da muhtar tarafından satılmak 
istenilmesi hayvanlarının otlakıyesinin mahvını mucibolacağın- 
dan bahis ve şikâyetle mezkûr sahanın tesbit edilerek köy na
mına terk edilmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Köy hudutları için
de ve Cin Çin mevidinde bulunan 30534 metre kare arazinin, 
Kızılırmagın terk ettiği yerlerden bulunduğuna dair mahkeme
ce karar verilerek Maliye Adına tescil edildiği a3mı köyün şahsi
yeti mâneviyesine ait merayı Mustafa Uğur’a satmak teşebbü
sünde bulunarak âzaların imza ve mühürlerini taldidetmek su
retiyle vazifesini kötüye kullandığı anlaşılan Muhtar Necati 
Gök’ün, lüzumu muhakemesine kaza idare kurulunca karar ve
rilerek evrakı tahkikıyenin mahallî C. Müddeiumumiliğine tev
di edildiği ve muhakemesinin halen devam etmekte olduğu bil
dirilmektedir.

Goreği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2155 4 V.1955
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16936/15781

Arzuhal
No.

A rif Elton ve ai’. 
Sovkar Köyü Muh
tarı.
Kiği.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzıüıal hutdsası : McraJannm 
e( I erili den al ı n uutlan n d tın şiLâifci 

JıahkiiKla.)

Müstediler : Öteden beri zilyed bulundukları meralarının el
lerinden alınarak başka köye verilmesi perişan ve mağduriyet
lerini muciolduğundan bahis ve şikâyetle bu haksızılığın düzel
tilmesi için dâvanın yeniden görülmesini ve haklı tarafın hak
kının verilmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyet konusu me
ra haklanda vaktiyle açılan dâva neticesinde mezkûr yerin baş
ka köye verilmesine mahkemece karar verilmiş ve bu karar Tem
yiz Mahkemesince de tasdik edilerek kesti katiyet etmiş oldu
ğu ve bu karar muvacehesinde idareten yapılacak bir işlemin 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenip karara bağlanmış ve Temyiz Mahkemesince de tas
dik edilerek kesinleşmiş olan bir hususla iljâ li istek haldanda 
encümenimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümcn karan ve ne sebepten verildiği

2156 4. V . 1955

16992/15836 Rahmi Tüylü,
Odunpazarında No 
174 te mahrukatın. 
Sivas.

(Arzulud hulâsası : ZHyed hulun- 
duğu arsanın dinden ahndığmdan 
şikâyet.)

Müstedi : Vakıflar İdaresinden 100 liraya Mralıyarak ken
di emek ve masrafı ile üzerine baraka yaptığı ve 14 yıldan beri 
şagil ve zilyedi bulunduğu arsanın elinden alınmak istenilmek
te ve bu hal ise büyük zarar ve ziyanını mucip olacağından ba
his ve şikâyetle mezkûr arsanın ihalesinin önüne geçilmesini is
temektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin bahset
tiği arsanın bugünkü rayice göre kira bedelinin tahmin ve iha
le komisyonu karan ile tesbit edildikten sonra, eski kiracı 
yeni tahmin olunan kira bedeli üzerinden mukaveleyi yenile
meye tâlip olmadığı takdirde, ilân edilerek artırma yolu ile is
teklisine kiraya verilmesi icabettiği bildirilmiş ve takdir olu
nan 400 lira İdra ile eski kiracı dilekçinin mezkûr arsayı kira- 
lıyamıyacağını beyan etmiş ve keyfiyetin bir tutanakla tevsik 
edilerek arsanın açık artırmaya konulmuş bulunduğu bağ, bah
çe ve arsaların Millî Korunma Kanununun şümulü dışında bu
lunmuş ve bu suretle müstedinin iddiası gayrivârit görülmüş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına, müatedi yaptığı baraka hakkında kendisinde bir hak
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Arzuhal Amıhfl] ^«hibiniı^

No. adı, soyadı ve adrf>ei Knoünıon karnn ve ne sebepten verildiği

görüyorsa idare aleyhine dâva açmakta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2157 4 . V . 1955

170 ıs /  
1825:!/ 
1S807/
i!)s :?o /

ır)Sf)()
1C!)S1
i t :. ı s  

ıs4sr)

I )('i'ya 
K ıy ılc , 
So. No 
Ed irne

E i't ı ı^ ru i.  (Arz^ıhül hulâsası : Mahlccmcce,
Dibek r>.uki\<'il (jaifrikatuıni kararJar

. ) erHinıjimh yi şil:.âjfel hakknuln.)

Müstedi : Kansı ile aralarındaki boşanma dâvasından dola
yı Edirne Aslij^e, Sulh Kuknk mahkemelerince aleyhinde gay- 
rikanuni verilen velâyet ve 20 lira nafaka hükmünde isabet ol- 
madı^ndan bahsile çocuğunun boşamış olduğu kadından alı
narak kendisine teslim edilmesine delâlet buyurulmasını iste
mektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müşteki aleyhine it
tihaz olunan nafakaya mütedair kararın temyiz edilmesi üzeri- 
ve Temyiz Mahkemesince tasdik edilmiş olduğu ve kansı Me
liha ile boşanmalarına ve küçük Süleyman’ın velâyet hakkının 
mezbureye aidiyetine dair verilen kararın da temyiz edilmiye- 
rek kesinleştiği ve bilâhara müstedi tarafından açılan nez’i ve
lâyet dâvasının reddolunduğu ve muhakeme safahatında her 
hang-i bir yolsuzluğun bulunmadığı ve mumaileyhin verilen ka
rarlara kanaat etmediği takdirde katiyet kesbetmemiş olanlara 
karşı kanun yoluna başvurması mulrtazi bulunduğu ve idareten 
yapılacak bir muamelenin mevcut olmadığı bildirilmelctedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenip karara bağlanmış ve îıesinleşmiş olan bir hususla il
gili istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2158 4 . V . 1955

16214/15144 K â m il Güney. 
1085)1/18542 .S ırrıpa şa  (^ad. Ba k

kal Şai)an în ö r e liy 
le.
)̂ıvlu.

15510/14470 Ahmet Yazieı.

A rm u tlu  ilah. 
Antakva ■ Hatay.

(Arzuhal hulâsası : Verem hasta
lıklarının tedavihri hakkında.)

Müstediler : Fakir olup yardıma muhtaç bir durumda bu
lunduklarından, verem hastalıklarına müptelâ olduklarından 
bahsile meccanen hastanelerde bir an evvel tedavi edilmeleri- 
ni ve icabeden yardımın yapılmasını istemektedirler.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Verem ha '̂tah^slarma musap müstedilerin devlet hastanelerine
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15458/14431 Fikri Hoşaf.
A\iacık köyüııd(\ 
Araç - Kcistanıonu.

15017/14016 Selim Köso.
Komera köyünde. 
Tnı])zon.

17032/15808 Alıınct Kanık.
i^orah köyünde. 
Çaykara.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

yatırılmaları ve gerekli tedavilerinin yapılması ve doktorlar ta
rafından lüzum gösterilecek ilâçların da hastanece temin edil
mesi hususları mumaileyhlerin mukim bulundukları yerlerin va
liliklerine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekâlet cevabına gore bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2159 4 . V . 1955

17056/15880 Süleyman Aeuner.
Hatuniye Mah. Ma- 
raş Cad. No. 2. 
Trabzon.

3664/3657 Asiye Demir. 
19165/17837 Narlıbahee Jandar- 
20769/19307. ma bina.sı karşısında 

198/198 No. 4.
Trabzon.

(Arzuhal hulâsası : İstimlâk edi
len gayrimcııkullennin iadesi hak
kında).

Müstediler : Hükümet konağı yapılmak üzere yedi yıl önce 
istimlâk edilmiş olan gayrimenkullerinin hükümet konağı inşa
sından vazgeçilmiş olduğundan bahsile fuzulen istimlâk edilmiş 
olan bu gayrimenkullerinin bir an evvel kendilerine iadesini 
istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Trabzon’da yaptırıla
cak Hükümet konağının inşasından sarfınazar edilmemiş ve bu 
yıl bütçesiyle alınan tahsisatın zelzele dolayısiyle yıkılan hükü
met konaklarının yeniden inşasına tahsis edilmiş bulunduğun
dan bu sene hükümet konağının yapılması mümkün olamamalda 
beraber mütaakıp senelerde mezkûr hükümet konağının inşa 
edilebileceğinden müstedilerin istimlâk edilen yerlerinin iadesi
ne imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstimlâk edilen gayrimenkullerin şimdi
ye kadar maksada tahsis olunmadığını beyanla kendilerine ia
desini istiyen dilekçilerin bu talebi idari bir dâvaya mevzu itti
hazı lâzımgelen hususlardan olmasına göre encümenimizce bu 
bapta muamele ifasına mahal olmadığına ve müstedilerin usulü 
dairesinde zikredilen mercie müracaatta muhtariyetlerine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2160 4 . V . 1955

17058/15891 Abdullah Erdem, 
ve ar.
Serik.

(Arzuhal hulâsası : Aleyhinde 
mahkemece verilen karardan şikâ
yet hakkında).

Müstediler : Bâzı şahıslann, tapuda müseccel bulunan gay
rimenkullerinin iktisabi zaman aşımına istinaden namlanna 
tescili yolunda açmış oldukları dâvaların mahkemece kabul 
edilerek hükme bağlandığından bahis ve şikâyetle haklarının 
ve mâsum olan hukuku tasan uf iyelerinin muhafazasını ve yol-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

63 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

suz hareket edenlerin teçziye edilmesini ve gayrikanuni yapı
lan tescil kayıtlarının iptalini istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Serik’te mukim Ha- 
sanoğlu Cemali Tekin tarafından 1875 metre kare arsa haldan- 
da açmış olduğu dâvanın muhakemesinde müddeabih yerin 20 
seneden fazla bir zaman fâsılasız ve nizasız malik sıfatiyle 
müddetinin tasarrufunda bulunduğu ve tapuca gayrimüseccel 
olduğundan Medeni Kanunun 1/639 ncu maddesine tevfikan 
dâvacı adına tesciline karar verildiği ve bu kararın müdahil 
tarafından temyiz edildiği ve karar verilen gayrimenkul üze
rinde racih hakkı bulunan her şahsm usulü dairesinde mahke
meye başvurarak iptal dâvası ikamesine hakkı derkâr bulun
duğu ve dâvanın muhakemesinde usul ve kanuna her hangi bir 
aykırılığın bulunmadığı ve bu sebeple idareten yapılacak bir 
muamelenin görülmediğ:i bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre : Kaza merciince 
incelenip karara bağlanmış olan bir hususla ilgili istek hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2161 4 . V . 1955

17067/15899 Hurşit Dingil.
Akçay köyü ihtiyar
heyetinden.
İskenderun.

(Arzuhal hulâsası : Deniz üssü 
i(;in istimlâk edilen arsanın fahiş 
fiyatla sa f ı nalındığmın ihbarına 
dair).

Müstedi : îskenderunda yapılmakta olan Deniz üssü için 
500 küsur bin metre kare yerin 10 kuruştan istimlâk edildiği 
halde parti başkanı avukat Fevzi Kuranel marifetiyle yapılan 
itiraz üzerine metresinin 3 - 4 lira gibi fahiş bir fiyata yük
seltilmiş olması Hâzinenin bir buçuk, iki milyon lirayı öde- 
meye mahkûm edilmiş olduğunu ihbarla Millet Hâzinesinin 
büyük zarardan kurtarılması için istimlâk bedelinin Büyük 
Millet Meclisinde tetkik ve müzakere edilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinden bir sureti gönderilmiş olan 
Maliye Vekâleti yazısında : Bahis konusu yerin istimlâk be
deline itiraz eden mal sahipleri tarafından metre karesine as
gari 10 lira kıymet takdir edilmesi talebiyle dâva açılmış ve 
işin hakem kuruluna intikali üzerine mahallindeki emsal gay
rimenkul fiyatları hakem kuruluna bildirilmek ve merkezden 
müdafaa esasları hakkında talimat verilmek suretiyle dâvalar 
lâyık olduğu ehemmiyetle müdafaa ve takibedilmiş ve netice
de metre kareye hakem kurulunca mahallî rayice uygun oldu-



— 64
Âreuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Encümen kaı-an ve ne sebepten verildiği

ğu esbabı mucibesiyle 3,5 lira bedel takdir edilmiş ve bu ka
rara kanaat edilnıiyerek aleni murafaa talebiyle temyiz yolu
na başvurulmuş ise de taleplerinin Temyiz Mahkemesince red- 
dolunarak hakem kurulu kararının tasdik olunmuş ve bu tas
dik kararına karşı vâki tashihi karar talebinin de reddedil
miş ve kanuni yolların en son merhalesine kadar takibedilmiş 
olan dâvalar neticesinde kesinleşen ve kaziyeimuhkeme teş
kil eden hakem kurulu kararına müsteniden ödenmekte olan 
istimlâk bedelleri hakkında vâki ihbar üzerine yapılacak bir 
muamele bulunmamış olduğu bildirilmelîtedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâletin yukanya alı
nan cevabına göre bu bapta encümenimizce tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2162 4 . V . 1955

17092/15923 Sadettin Yazan.
Kd. Yzb.
16. Top. A. Veteri
neri.
Malatya.

(Arzuhal îndâsası : Jîinek hayva- 
nımn iaşe, edilmemesindeyı şikâ
yet).

Müstedi : 6 ncı Süvari Alayında iken 2141 sa)alı Hakkı Rü- 
kûp Kanunu veçhile zatî binek hayvanının temlikini yaptırmış 
ve tâyin edildiği 112 nci Piyade Taburuna iaşe ilmühaberiyle gö
türmüş, orada bir müddet iaşeye ailınmış iken her hangi bir te
reddüt ve mülâhaza ile hayvanının iaşeden çıkarılmış ve 11 ay 
gibi uzun bir zaman beslenmemesinden mütevellit zarara duçar 
olmuş ve üst makamlara vâki müracaatının da semeresiz kalmış 
ve Askerî Temyiz Mahkemesine açmış olduğu dâvasının redde
dilmek suretiyle mağduriyeti cihetine gidilmiş olduğundan bah- 
sile bu baptaki dosyanın tetkikiyle uğradığı maddi ve mânevi 
mağduriyetinin göz önüne alınarak hakkının tecellisine delâlet 
buyurulmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında ; Dâva mevzuu 
müstedinin zatî binek hayvanının iaşesine taallûk etmekte bu
lunmuş ve bu konu Askerî Temyiz Mahkemesine intikal etmiş 
ve vekâletçe mahkemede gerekli kanuni müdafaası yapıldıktan 
sonra dâvanın dâvacı aleyhine neticelenmiş ve bu itibarla ve
kâletçe yapılacak her hangi bir muameüe kalmamış olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenip karara bağlanmış olan bir hususla ilgili istek hakkın
da encümeniınizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2163 4 . V .1955
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17114/15944 Sirfıon Ararat.
Halitağa Cad. Va- 
hapbey So. No.23/7. 
Kadıköy - İstanbul.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Gayrimenkul- 
terinin iadesi hakkında).

Miistedi : Kamına ka3atlı gayrimenkullerine Hâzinece el ko
nularak muhacirlere verilmiş olduğundan bahsile işbu emlâki
nin kendisine iadesi hususuna delâlet buyurulmasını istemek
tedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tapu kayıtlan üze
rinde yapılan araştırmalarda müstedi-namına kayıth bir gayri- 
menkule tesadüf edilemediği gibi Emvali Metrûke ve Tasfiye 
kanunlan mucibince Hâzinece ed konularak muhacirlere verilmiş 
olan bir gayrimenkulün âkıbeti ancak idari veya adlî kaza mer- 
cilerinden verilecek bir kararla değiştirilebileceğinden dilekçi
nin dileğinin idareten yerine getirilmesine imkân olmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce tâ3âni muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2164 4 . V .1955

17140/15967 Halit Çebi.
Bahçecik köyünde. 
Sürmene.

(Arzuhal hulâsası : Haksız yere 
para cezalına mMhkûm edilmesin
den şikâyet).

Müstedi : Aralarında zuhur eden ağız kavgasından muğber 
olan orman bakun> memıım tarafından gûya ormandan ruhsat
sız 37 aded ağaç kesmiş olmasından mahkemeye verilmiş ve 
kendisini müdafaa edememesi jrüzünden ceza ve masarifi mu
hakeme ile ceman 1 150 liraya mahkûm edilmiş olması mağdu
riyetini mucip olmakla beraber bu kararda isabet bulunmamış 
olduğundan bahsile dosyasının tetkikiyle haksin ve kanunsuz 
verilen mezkûr kararın ref’edilmesine karar verilmesini iste
mektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 9 .1 .1951  
tarihinde işlediği Orman Kanununa muhalif hareket suçundan 
dolayı Sürmene S|ilh Ceza Mahkemesince 5653 sayıh Kanunun 
105 nci maddesi gereğince bir hafta hapis, 925 lira ağır para 
cezası ve 156 lira 99 kuruş zarann Orman İdaresine ödemesine 
mahkûm edildiği ve hükmün temyizi üzerine dosyanın 24 . II . 
1953 tarihinde Temyiz Mahkemesine gönderilmiş olduğu, yapı
lan mamelelerde usul ve kanuna uymıyan bir cihetin bulunma
dığı bildirilmektedir. '

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

-  Ö6 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

incelenip karara bağlanmış olan bir hususla ilgili istek hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2165 4 . V . 1955

17143/15970 Ümmü Gür.
Valide Camii So. 
Pazariçi No. 27. 
Aksaray - tstanbul.

(Arzuhal hulâsast : Dâvalarının 
kanuni şekilde intacedilmeflipin
den şikâyet).

Müstedi : Kadıköy ve Üsküdar Asliye Hukuk mahkemele- 
»rinde mevcut dâvalarının usul ve kanuna uyg^n bir şekilde in- 
tacedilmediğinden ve haklarının da aranılmadığından bahis ve 
şikâyetle hakkının aranılması için tetkikat ve tahkikatı lâzi- 
menin icrasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Kadıköy 
ve Üsküdar Asliye Hukuk mahkemelerine açmış olduğu nikâh 
tescili ve verasetin sübutu ve tashihi kayıt dâvalarının redde
dilmesi üzerine müşteki tarafından vâki talebine binaen yapı
lan temyiz tetkikatı sonunda verilen hükümler doğru görüle
rek Temyiz İkinci ve Dördüncü Hukuk dairelerince tasdik edil
miş olduğu ve muhakeme safahatında usul ve kanuna her han
gi bir aykırılık bulunmadığı anlaşılmış ve bu yönden idareten 
yapılacak bir muamele kalmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre adlî kaza merci
ince incelenip karara bağlanmış ve Temyiz Mahkemesince de 
tasdik edilmiş bulunan bir hususla ilgili istek hakkında encü
menimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar fevrihi

2166 4 . V . 1955

17174/15998 Muhlis Karslı ve ar.
Ticaret ve Sanayi 
Odası îdaro Hoyoti 
Reisi.
(îaziantob.

(Arzuhal hulâsası : Asker Ailesi
ne Yardım Vergisi hal-kında.)

Müstedi : Kazanç Vergisinin lâğvı sebebiyle 4109 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında muhtaç asker ailele
rine tevzi edilecek para miktarının Gelir Vergisi esasına göre 
tevzi edilip edilmiyeceğinin ve mezkûr Asker Ailesi Yardım 
Vergisinin mevcut olup olmadığının mevcutsa matrahının ne 
olması icabettiği hususunun Meclis Umumi Heyetinde tefsir 
edilmesi istenilmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Vekâletçe bu konu
da hazırlanan kanun tasarısı ve gerekçesinin 16 . XII . 1952 
tarihinde Yüksek Meclise tevdi olunduğu bildirilmektedir.
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Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2167 4 . V . 1966

17177/16001 Murat Varlıçran vr 
ar.
Camii vasat Malı. 
Kdrenıit.

(Arzuhal hulâsam : Su lynsktmn- 
tlav dolaya yıkılan evi eri irin yar
dım yapüma^r hakkında).

Müstediler : Su baskınında evlerinin yıkılması yüzünden 
perişan bir duruma düştüklerinden ve yapılan maddi yardım
larda zarar nispetlerinin nazarı itibara alınmıyarak mağduri
yetlerine sebebiyet verilmiş olduğundan bahsile gerekli yardı
mın incelenerek bir an evvel yapılmasını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Sel felâketinden za- 
zar görenlere yapılacak yardım miktarının, hâdiseyi mütaakıp 
teşkil olunan fen heyeti marifetiyle tesbit ettirildiği ve müste- 
dilerin mağduriyetledini mucip bir sebep görülemediği, esasen 
yardım şeklini gösterir yönetmeliğe göre âzami yardımın ya
pıldığı ve keyfiyetin kendilerine de tebliğ edilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre, bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2168 4 . V .1956

17203/16016 Seyfettin Orcan.
Burhanoğln köyün
de.
D<‘vrok.

(Arzuhal hulâxaıtı : Yardım tnÛ  
bine dair).

Müstedi ; Büyük Kardeşi Hüseyin Kore’de esir kampında 
bulunması dolayısiyle bir yardım görmediğinden bahsile karde
şinin avdetine kadar kendisiyle babasına bir yardım yapılması
nı istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Kuzey - Kore’de Be
şinci Esir Kampında bulunan Hüseyin Kulaklı ile müstedi : Ana 
bir babaları ayn üvey kardeş olup dilekçi Seyfettin Özcan’m 
babası Hayri özcan’m halen sağ bulunduğu ve mumaileyhe 
Millî Müdafaa Vekâletince evvelce gönderilmiş olan 150 lira 
yardım parasının üvey kardeşi olduğu anlaşılması hasebiyle 
kendisine verilmiyerek iade edildiği: Bu itibarla 4109 sayılı
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Kanun hükümlerine göre yardım yapılmasına imkân bulunma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2169 4 . V . 1955

Reis
Konva

Kâtip
Elâzığ Afyon K. Çankırı Çorum Erzincan

A. F. Ağdüğlv S. Toker S. Koraltav T. Akman H. Ortakcıoğlu T. Şenocak

Mardin 
B. Erdem

Mardin 
R. K. Timuroğİv

(Arzuhal sayısı : 161)

T. B. M. M. Matho(uı
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17223/16033 S. Ali Kalınık. 
ve ar.
Kargalı Han Baba 
köyünde.
Hendek.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

17226/16036 A li Kaygısız.
Bayat nahiyesinde, 
îskilip.

(Arzuhal hulâsası : Meraya vâki 
fuzuli müdahale ve tecavüzün 
men'i hakkında).

Müstediler : Kargalı köyünden Haşan Dede tarafından 
köyleri merasına fuzuli müdahale ve tecavüzlerinin önlenme
mesi hayvanlarının aç kalmasını ve perişaniyetlerini mucip ola
cağından bahis ve şikâyetle, bir heyet marifetiyle durumun 
tahkik edilmesini, köyleri merasına vâki tecavüzün menedjl- 
mesini veya köylerine mera temin buyurulmasını istemekte
dirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısmda : Yaptırılan tetkikat 
neticesinde : Kargalıbaba ve Karatoprak hudutlarında bulunan 
Haşan Dede’ye ait arazinin Hendek Mahkemesinin hükmü ile 
34 hektar 1 045 metre kare üzerinden tapuya tescil edilmiş ol
duğu, bilâhara mal sahibi tarafından Mustafa ve Ömer özçe- 
lik ve Ömer Zeren’e satışı yapıldığı, yeni mal sahiplerinin de 
bu araziyi genişletmek maksadiyle ormana ve köy merasına 
vâki tecavüzlerinin 5917 sayılı Kanuna göre menedildiği ve 
keyfiyetin de müştekilere tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan artık bu hususta encümenimizce bir mua
mele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2170 4 . V . 1955

(Arzuhal 'hulâsası : îstimlâk edî  
len arazisinin iadesi hakkında).

Müstedi : Köy okulu uygulama bahçesine tahsis edilmek 
üzere istimlâk edilmiş olan arazisinin 5129 sayıh Kanun gere
ğince kendisine ’ rde edilmemesi -perişan ve müşkül bir duru
ma düşürmi’ '} olduğundan bahsile mezkûr arazinin emsali mi- 
sillû kendis're geri verilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yc>.zısmda : Köy enstitüsü öğ
retmenlerinin geçimine tahsis edilmek üzere istimlâk edilen 38
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı vc ne sebepten verildiği

dekar araziden dört dekan yapılan tasfiyede mezkûr okula 
uygulama bahçesi olarak bırakıldığı ve bakiyesinin çorak ol
ması hasebiyle eski sahiplerine iade edildiği, müstediye ait 
hiçbir arazi istimlâk edilmiş olmayıp yalnız ayrılan bu dört 
dekar topraktan bir dekarının dilekçinin annesine ait bulun
duğu ve 1947 yılından beri hiçbir hissedarının müracaat etme
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bu kabîl ihtilâfların tetkik ve halli ka
za mercine ait bulunmasına göre bu bapta encümenimizce tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2171 4 . V .1955

17252/16053 Yahya Kalay.
Gümüşsu>aı No. 22/1 
Hakkı Kalay nez- 
dinde.
Beykoz - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Evinin yıktı
rıl dığından şikâyet halikında).

Müstedi : Ailesinin verem hastalığına müptelâ olmasından 
dolayı çocuklarının odasını tefrik etmek üzere bir odadan iba
ret olan evinin üstüne bir oda daha inşa etmiş ve bir ay sonra 
Beykoz Kaymakamlığının emriyle zabıta memurları tarafından 
evinin tamamen yıktırılmış, perişan ve mağdur bir duruma 
düşürülmüş olduğundan bahis ve şikâyetle kanuni olarak emsali 
misillû evvelce yaptırmış olduğu evinin yaptırılmasını ve ka
nuni hakkının elinden alınmamasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Millî 
emlâke ait arazi üzerine kaçak olarak inşa etmiş olduğu gece
kondunun 5431 sayılı Kanun hükümleri gereğince yıktınidığı 
istidada ileri sürülen iddia ve şikâyetlerin asılsız olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine göre vâki 
istek hakkında encümenimizce bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına dilekçinin bahis mevzuu evinin hedmi münasebetiy
le kendisinde bir hak görüyorsa mahkemeye dâva açmakta 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2172 4 . V . 1955

17260/16061 Bektaş^Çam.
Palit kökünde. 
Burhaniye.

(Arzuhal hulâsası : Mülküne vâki 
müdahale ve tecavüzden şikâyet 
hakkında).

Müstedi ; İskân yoliyle batapu malik ve mutasamf bulun
duğu yedi bin metre kerelik yerinin hududu içinde boşluk bulu
nan yerine eski Milletvekillerinden Necati Emir adındaki şah
sın hiçbir hakka istinadetmeksizin müdahale etmek suretiyle 
ve zorbahkla zeytin dikmeliği diktiğini, bunlann bedelinin 300 
lira olduğunu iddia ve müdafaa ettiği halde mahkemece hiç na-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

zara alınmıyarak yeni rayiç üzerinden aleyhine karar veril
miş olması insafsız bir hareket olduğundan ve mumaileyhin ka
nun dinlemiyerek zeytinlerine müdahale edip 30 çuval ze3rtin 
mahsulünü toplamış bulunduğundan ve bu zesrtinlik yerinin 
elinden alındığından bahis ve şikâyetle bu haksızlüdann mey
dana çıkarılması için bir müfettişin gönderilmesini istemekte
dir.

Adliye Vekaletinin cevabi yazısında : Müşteki ve anası ta
rafından asliye hukuk mahkemesine açılan men’i müdahale ve 
davalının fuzulen diktiği ağaçların kendilerine temlik dâvası
nın yapılan muhakemesi sonunda; Müdahalenin men’ine ve fu
zulen dikilmiş olan ağaçlar için müracaat hakkının mahfuz bu
lunmasına dair müşteki lehine verileli hükmün Temyiz Mahke
mesince tasdik edilmek suretiyle katileştiği, icra takibi üzerine 
gayrimenkullerinin icra memurluğunca şikâyetçi vekiline tes
lim edildiği, asliye hukuk mahkemesinde açılan aynı yerin 
temlik ve tapuya tescili dâvası neticesinde de bu zeytinliğin tak
dir olunan 1 300 lira bedel mukabilinde davacı Necati Emre 
temlik ve tapuda namına tesciline dair müşteki aleyhine verilen 
hükmün müddetinde kanun yollarına müracaat edilmeksizin 
kesinleştiği buna rağmen müşteki ve anasının karan temyiz 
edip evrakın Temyiz Mahkemesine gönderilmesini istedikleri ve 
bu talebin yerine getirildiği yapılan muhakeme ve icra safaha- 
tınmda kanun ve usul hükümlerine aykın bir cihet bulun
madığı temyiz neticesine intizar edilmesinin gerektiği bildiril
mektedir.

Oereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kısmen kaza 
merciince incelenip karara bağlanmış ve Temyiz Mahkemesince 
ta,sdik edilmek suretiyle kesinleşmiş Ve kısmen de İncelenmekte 
bulunmuş olan bir hususla ilgili istek hakkında encümenimizce 
bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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2173 4 . V . 1955

17288/16089 Saadet Atay.
Süleymaniye Vefa 
Cad. Hoca Giyaset- 
tin Mah. No. 38. 
İstanbul.

(Arzuhal hıdâsast : Memuriyete 
tâyin edilinceye kadar ayda 15 
lira yardım yapılmasına dair).

Müstedi : Kocasının senelerden beri hasta olduğundan ve 
dört çocuğu ile müşkiU ve perişan bir vaziyette bulunduğundan 
bahsile devlet dairelerinde bir vazifeye tâyin edilmesine kadar 
İstanbul Belediyesi Sağlık Yardım Müdürlüğünce ayda (15) li
ra yardım yapılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin dnru- 
muna uygun bir vazifeye tâ3âninin nazan dikkate alınması ve 
bir vazifeye girinceye kadar gereken yardımın yapılması İs
tanbul Valiliğine yazılmış ise de : Bu kere İstanbul Valiliğin
den alman yazıda dilekçinin gösterdiği adreste Mehmet Dilsiz



ArzUıial Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ive adresi

- 4  —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

adında başka bir şahsın oturduğu ve Saadet Ata’yı bilen kimse 
olmadığı anlaşılmasına binaen bir muamele yapılmamış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2174 4 . V . 1955

17303/16104 Kadri Uzkur.
Balıkhanı altında 
kırtasiye, bakkaliye 
ve okul kitaplar> ba
yii-
Balıkesir.

(Arzuhal hulâsası : Tahtı icarın- 
dahi dükkânlar hakkındaki tahli
ye dâvasının haska mahkemeye 
nakledümemesindcn ve müddeiu
mumiden şikâyet).

Müstedi : 15 senedir icarındaki dükkânı yeni yapılan dük
kânlar gibi yüksek fiyatla icara vermek için en büyük hissedar 
olan Balıkesir Müddeiumumi Muavini Mehmet Barutçu’nun aç
mış olduğu tahliye dâvasının reddedilmesi üzerine mumaileyhin 
kardeşi Salâhattin’in çarşı ortasında kendisine hakaret ve silâh
la tehdit etmesi suçunun mahkemeye intikal etmesi üzerine ken
disini müdafaa edecek bir avukat bulamadığından ve Mehmet 
Barutçu’nun müddeiumumi olması hasebiyle kardeşini himaye 
edeceğinden ve diğer bir hissedar tarafından açılan dâvanın 
hâkimin müddeiumuminin nüfuzu ve tesirinden kurtulamıyaca- 
ğı, tabiî olacağından dâvanın başka bir mahal mahkemesine 
naklini istemiş olduğunu ve ifadesinin de alındığı halde Adliye 
Vekâletince cevapsız bırakılmış ve 0. Başsavcılığı vasıtasiyle 
ikinci müracaatının da semeresiz kalmış olduğundan bahis ve 
şikâyetle mezkûr dileklerinin yerine getirilmesini ve mağduri
yetine mahal bıralalmamasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan tahkikat so
nunda : Müşteki tarafından açılan hakaret ve silâhla tehdil 
dâvası üzerine suçlu Salâhattin Barutçu’nun Sulh Ceza Mah
kemesine izam edilmiş olduğu; duruşma sırasında müştekimi] 
dâvadan feragati üzerine hakaretten dolayı dâvanın düşmesine 
ve silâh çekmeye tam teşebbüsten dolayı bir gün hapsine ve ce
zanın teciline karar verilmiş ve hükmün Temyizen tasdik edile
rek kesinleşmiş bulunduğu, müstedinin müracaat ettiğini bil
dirdiği iki avukatın ifadesinde müştekinin vekâlet vermek içir 
kendilerine hiçbir müracaatta bulunmadığı, müddeiumumi mu
avini Mehmet Barutçu’nun memuriyet nüfuzunu suiistimale 
müntehi hiçbir harekâtı anlaşılamamış bulunmasına mebni hak
kında muamele tâyinine mahal olmadığı Hukuk Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 429 ncu maddesinde tasrih edilen ahval ha
riç olmak üzere görülmekte olan bir dâvanın başka mahkeme
ye nakline kanun müsait bulunmadığından dâvayı rüyet eder 
hâkimin bitaraflığından şüphe ediliyorsa reddi hâkim yoluna
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adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

başvurması lüzumunun kendisine tebliği lâzımgeldiğine varılmış 
ve alakalıya da bu suretle tebligat ifa kılınmış olduğu ve bahis 
mevzuu tahliye dâvasının vârit görülmesinden dolayı mecurun 
tahliyesine karar verildiği ve bu karar aleyhine müşteki tara
fından Temyiz yoluna gidilmediği için hükmün kesinleşmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gsreği düşünüldü : Vâki şikâyetten dolayı haiz olduğu yet
kiye binaen lâzımgelen tahkikatı yapmış olan vekâletin yukarı
ya alınan cevabına göre bu bapta encümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2175 4 . V . 1955

17317/16118 Yusuf Aydın.
Dcresoki köyünde. 
Bc^'koz - İstanbul.

17318/1GJ19 Arife Şakire Çalkan.
Atik Mustafapaşa 
]Mah. Kahkah So. 
No. 6/1. 
Gecekonduda.
Balat - İstanbul,

(Arzuhal hulâsası : Arife tnkaya 
Çiftliğinin köy namına istimlâk 
edilmesi hakkında).

Mastediler : Köyleri dâhilinde bulunan Arife Inkaya’ya ait 
çiftliğin bâzı eşhas tarafından işgal edilmekte ve köylerinin 
de zararını mucip bulunmakta olduğ-undan bahis ve şikâyetle 
bu çiftliğin köylerinin şahsiyeti mâneviyesi olmak ve yirmi se
ne taksitle ödemek şartiyle devlet tarafmdan istimlâk edilerek 
köylerine tahsis olunmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin şikâye
tinden vazgeçtiğini havi Beykoz Kaymakamlığına hitaben ya
zılan ilişik 18 . V I . 1953 tarihli yazısından anlaşılmış olduğu 
bildiriilmcktsdir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin talebinden vazgeçmiş oldu
ğu vekâlet cevabından anlaşılmış olmasına göre bu bapta en
cümenimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2176 4. V . 1955

(Arzuhal hulâsası : Kesilen asker 
aylığının tekrar verilmesi hak
kında).

Müstedi : Muhtaç asker ailesinden olması sebebiyle askerî 
yardım tahsisatından faydalanmakta iken bir katil suçundan 
dolayı oğlu ile birlikte tevkif edilmeleri üzerine asker aylığının 
mevzuat hilâfına kesilmiş olması çocuklarmı perişan bir duru- 
ııa  düşürmüş olduğundan bahis ve şikâyetle, kesilen askerî yar- 
sf jnın aynen devam ettirihnesine karar verilmesini ve sefalete 
ji:2ydan verilmemesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin oğlu ile 
birlikte tevkif edilmiş oldukları ve geride kalan çocuklarının 
da İstanbul’da bulunan diğer oğlu tarafmdan bakıldığı tesbit
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edilmiş ve belediye encümeninin 26 sayılı karariyle yardımın 
kesilmiş olduğu ve mezburenin oğlunun 1930 doğumlu bulun
ması dolayısiyle halen terhis edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâletin yerin
de görülen cevabına göre bu hususta encümenimizce bir mu
amele ifasma mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2177 4 . V .1955

17320/1G121 Necati Ayan. 
Develi.

(Arzuhal hulâsası : Alacak ilâmı
nın infaz edilmediğinden şikâyet.)

Müstedi : İnfaz edilmek üzere Develi icra memurluğuna 
tevdi ettiği 74 liralık alacak ilâmının infaz edilmediğinden ba
his ve şikâyetle bu ilâmın ne için verildiğinin ve infaz edilme
diğinin sebebinin bildirilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1948 - 1949 senelerin
de işin takibedilmemesi yüzünden dosyanın muameleden kaldı
rıldığı 10 . V . 1950 tarihinde alacaklının yenileme talebi üze
rine borcun ödenmesini teminen icra memurluğundan orman 
idaresine tebliğ olunduğu ve son muameleden altı ay geçmekle 
dosyanın işlemden kaldırılmış ve müştekinin 21 . I . 1953 gü
nü icraya müracaatla ilâmı alarak muameleyi ortadan kaldır
dığı ve talebi veçhile cereyan eden muameleyi gösterir vesika
nın da kendisine verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin alacak ilâmını muameleden 
kaldırmış olduğu yukarıya alınan Vekâlet cevabından anlaşıl
mış olmasına göre bu bapta encümenimizce bir muamele ifa
sına mahal olmadığına kadar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2178 4-. V . 1955

17321/16122 Mustafa Tamer.
Tüney k()vündo. 
Kalecik.

(Arzuhal hulâsası : Hakkında 
(faifrikanuni karar verilmesinden 
şikâyet.)

Müstedi : Hakkında usul ve kanuna aykın muameleler ya
pıldığından ve gayrikanuni kararlar verildiğinden bahis ve şi
kayetle hakkınm aranılmasına delâlet buyurulmasını istemek
tedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Toprak 
Mahsulleri Ofisi ile aralarında mevcut mukavele hükümleri 
dairesinde yapmış olduğu işin miktarının tesbitini Kalecik Hu
kuk Hâkimliğinden talebetmesi üzerine hâkimlikçe talebedilen 
hususun tesbit edildiği ve bilâhara mumaileyh tarafından ofis 
şefi aleyhine açılan alacak dâvasının reddine karar verildiği 
kanun yoluna başvurulmadığından mezkûr kararın kesinleşti-



Amüıal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

ği ve adaletçe yapılan işlemlerde ve verilen kararlarda usul 
ve kanuna her hangi bir aykırılık bulunmadığı ve C. Müddei- 
umumiliğince müştekinin alınan ifadesinden adaletten bir şi
kâyeti olmayıp ofis memurlarından müşteki bulunduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenip karara bağlanmış ve kesinleşmiş olan bir hususla il
gili istek hakkında encümenimizce bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2179 4 .V .1966

17329/16130 Muharrem Uçkun.
Adakale Mah. Hasta- 
evi So. Ev No. 7. 
Manisa.

(Arzuhal hulâsası : Yolsuz karar 
verildiğinden şikâyet.)

Müstedi : tcra memurluğunca gayrikanuni muamele yapıl
dığından ve mercice de yolsuz karar verilmek suretiyle mağ
duriyeti cihetine gidilmiş olduğundan bahis ve şikâyetle ah
kâmı kanuniye dairesinde derdesti rüyet bulunan muhakeme
nin neticesine kadar icramn durdurulması veyahut bağının 
satılmasından sarfınazar edilerek borcun üzüm mevsimine 
kadar geri bırakılmasmı ve mağduriyetten vikaye edilmesini 
istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : tcra memurluğunca 
yapılan işlemlerde usul ve kanuna herhanği bir aykırılık mev
cut olmadığı ve bu muamelelere vâki itiraz ve şikâyet üzerine 
tetkik merciince verilen kararın Temyiz Mahkemesi îcra ve 
İflâs Dairesince tasdik edildiği ve bu yönden vekâletçe idare- 
ten yapılacak bir muamelenin mevcut bulunmadığı bildirl- 
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenip karara bağlanmış ve Tem3dz mahkemesince tasdik 
edilmiş bulunan bir hususla ilgili istek hakkında encümenimiz
ce bir muamele yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2180 4 . V . 1966

17330/16131 Bilâl Şenyuva.
Tamzara Mah. de. 
Şebinkarahisar - Gi
resun.

(Arzuhal hulâsası: Yardım talebi
ne dair.)

Müstedi : 30 . 1 . 1963 tarihinde çıkan bir yangında evi
nin ve bütün eşya ve hayvanlannm yanması yüzünden yoksul 
ve perişan bir durumda kaldığından bahsile yardım yapılma
sını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yadında ̂  Müstediye çeşitli 
kaynaklardan 626 liralık yardım yapılmış olduğu, Giresun 
Vilâyetindeki hayır cemiyetleri bütçelerinin müsaadesidiği ytt*
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zünden daha fazla muavenette bulunulmasına imkân görül s- 
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâ;yini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2181 4 . V . i955

17338/1 fi Ali Giilef’;.
Kara^iindüz köyihı- 
de.
Van.

(Arzuluıl hulâsası : Emanetteki 
parasınıv krndismç. iadesi hakkın
da.)

Müstedi : Tevkifi sırasında üzerinde çıkan dört yüz yirmi 
liranın emanet dairesinden alınıp kendisine verilmesi hakkında 
mahallî C. Müddeiumumiliğine yaptığı müracaatın nazara alın 
mamak suretiyle kanun hükümlerinin ihlâl edildiğine beyanla, 
bahis mevzuu paranın iadesi esbabının istikmalini istemekte
dir.

Adliye vekâletinin cevabi yazısında : Katil ve saireden mez- 
nun ve mevkuf dilekçi hakkında kaçakçılıktan dolaja da yapıl
mış olan muhakeme neticesinde mezkûr 420 liradan 320 lirası
nın müsaderesine ve bakiye yüz liranın kendi.sine iadesine ka
rar verilmiş ve muktezasınca da muamele ifa edilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2182 4 . V . 1955

17375/J 6175 Niyazi Aydın ve ar. 
Nivcne kö\iindo. 
Torul - Gümüşano.

(Arzuhal hulâsası : Arazilerine 
vuknhula.n tecavüzden şikâyet 
hakkında.)

Müstediler ; Zilyet bulunduldan tapulu arazilerine Torul’un 
Nivene köyü halkı tarafından tecavüz edilerek gecekondular 
inşaası suretiyle mahalle haline getirilmiş ve idari makamlara 
vâki müracaatlarından bir netice alamamış olduklarından ba
his ve şikâyetle fuzuli olarak işgal edilmiş olan arazilerinin ken
dilerine iadesine karar verilmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Gümüşane valiliğin
ce mahallînde yaptırılan tetkikat ve tahkikat sonunda; malû- 
matlanna müracaat olunan bilirkişilerin ifadelerinin birbirini 
naksetmesi yüzünden zilyetliğin hangi tarafta bulunduğunun 
anlaşılamac’ ıitı, bu itibarla her iki tarafın yetkili mahkemeye 
müracaat etmeleri lâ.'îimgeldiğinin kendilerine tebliğ edilmesi 
üzerine müştekilerin asliye hukuk mahkemesine müracaatla mü
tecavizler aleyhine men’i müdahale dâvası açtıklan ve ihtiyati
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tedbir karan aldıkları ve bu kararın infazına mümanaat gös
terildiğinden müddeiumumilikçe haMannda kanuni takibata 
gfirişilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine 
intikal etmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında encümenimiz^ 
ce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2183 4. V .1955

17407/1620.5 Nazır Tüfekçiler.
Hcınzikan köyünde. 
Eleşkirt.

(Arzuhal hulâsası : Mülküne vâ
ki tecavüzde'tf şikâyet.)

Müstedi : Birinci cihan harbinde Diyarbakır’a göç ettiği za
manlarda üç yaşında olduğunu ve burada 35 sene kadar kalmış 
ve babasının vefatı üzerine memleketi olan Aleşkirt’de gelmiş 
ve babasmdan kalan tapulu değirmen yerine ve çayırlanna bâ
zı şahıslar tarafından fuzulen zabtedilmiş olduğundan bahis ve 
şikâyetle bu müdahale ve tecavüzün menedilmesini istemekte
dir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Ağn valiliğinden 
ahnan cevapta : Beş* sene evvel köyüme dönen dilekçinin adı
na ka3ntlı sekiz parça ga3rrimenkulü ajmi köyden bâzı şahıslar 
tarafından kullanıldığı görülmesi üzerine sahibinin mütecaviz
ler aleyhine mahkemeye müracaat etmiş olduğu ve bu izahata 
göre hâdisenin adlî kaza merciine intikal etmiş bulunduğu ci- 
hetla idareten yapılacak bir muamelenin kalmamış olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine in
tikal etmiş olduğu anlaşılan istek hakkında encümenimizce tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2184 4 . V . 1955

17409/16207 Dursun Halıcı.
Halefoğlu köyünde, 
Kars.

17410/16208 Kulu Orhangazi ve 
ar.
Halefoğlu köyünden 
Kars.

(Arzuhal hulâsası : Kars Cumhu- 
riyet Müddeiumumisinden şikâ
yet.)

Müstediler : Mehmet Halıcı’nm öldürülmesiyle ilgili tah
kikatın kanun hükümlerine uygun şekilde yapılmadığını ve 
Cumhuriyet müddeiumumisinin bitaraf hareket etmediğini be
yanla, asıl faillerin buldurulup haklannda kanuni muameleye 
tevessül olunmasmı istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen Mehmet 
Hahcı’nm kaatilleri olduğu anlaşılan Ali JBozkurt ve arkadaş- 
larmm tevkif edilerek haklannda âmme dâvası açıldığı ve 
bu itibarla C. Müddeiumumisi. Orhan Tan’m her hangi yolsuz



Arzuhal Arzuhal sahibinin
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bir hareketi tesbit edilememesi hasebiyle hakkında muamele 
tâyinine mahal görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre bu hususta encü- 
menimizce bir işlem yapılmasma mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

—  10 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2185 4 . V . 1955

17423/16220 Kezban Vural ve ço
cukları.
Tekke köyünde. 
Samsun.

(Arzuhal hulâsası: İstimlâk edi
len gayrimenkullerinin iadesi hak
kında.)

Müstediler : İhtiyar meclisi tarafından 1948 yılmda istim
lâk edilip, olduğu gibi terk edilmiş olan gayrimenkullerinin 
kıymetinin az takdir edilmiş olması perişan ve mağduriyeıle- 
rini mucip bulunmuş olduğundan bahsile mezkûr gayrimen
kullerinin kendilerine iade edilmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısmda : Şikâyet konusu 
gayrimenkullerin maili inhidam bir vaziyette bulunması ve İs
tasyon karşısmda çirkin bir manzara arz etmesi dola3nsiyle yer
lerine muhtarlık binası inşa edilmek üzere köy mânevi şahsiyeti 
adma usulen istimlâk edilerek bedellerinin ödendiği ve inşa 
için evvelce konulan ödeneğin elektrik işine sarfedilmiş olup
1953 yıh bütçesine yeniden konulan tahsisatla ve plânının da 
hazırlanmasını mütaakıp muhtarlık binasının inşaatına derhal 
başlanması mukarrer bulunmuş olmasına binaen bu yerlerin 
dilekçilere iadesine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstimlâk edilen gayrimenkullerin şim
diye kadar maksada tahsis olunmadığını beyanla kendilerine 
iadesini istiyen dilekçilerin bu talebi idari bir dâvaya mevzu 
ittihazı lâzuogelen hususlardan olmasına göre encümenimizce 
bu bapta muamele ifasma mahal olmadığına ve müstedilerin 
usulü dairesinde zikredilen mercie müracaatta muhtariyetine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2186 4 . V . 1955

17427/16224 Mehmet Hulûsi Ya- 
lınçavuş.
Kırgız Malı. Görgü
lü So. No. 3. 
Samanpazarı - An
kara.

(Arzuhal hulâsası: Hizmeti vata
niye tertibinden maaş bağlanması 
hakkında.)

Müstedi: Çahşamıyacak derecede yaşh ve hasta ve yoksul 
olduğundan ve ordudaki hizmetlerine mukabil maaş veya bir 
yardım yapılmadığından ve perişan bir durumda olduğundan 
bahsiüe maaş bağlanmasını veya gerekli yardımın yapılmasını 
istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Çalıjamıyacak de-
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recede hasta, yaşlı ve yoksul bulunduğu anlaşılan müstedinin 
hidematı vataniye tertibinden maaş bağlanması hakkmdaki di* 
leğ-inin Millî Müdafaa Vekâletince tekemmülüne kadar geçine
bilmesi için belediyece ve mahalli hayır cemiyetlerince devamlı 
bir şekilde mümkün olan yardımın sağlanmasmm 18.11.1953 
tarihinde Ankara Valiliğine yazılmış olduğıı ve mumaileyhin 
harblerdeki gösterdiği hizmetlerine karşıhk olarak bir yardım 
yapılmasma mevzuatm müsait olmadığı Maüye Vekâletinin 12. 
I X . 1952 tarih ve 1297/113611 sayılı ya,zısma atfen Millî Mü
dafaaca bildirilmiş ve keyfiyetin de dilekçiye tebliğ edilmiş ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin hidematı vataniye tertibin
den maaş bağl’anması talebi yeni bir kanun teklifi mevzuu ile 
ilgili bulunmuş olmasma göre bu hususta encümenimizce bir 
muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2187 4 . V .1955

.17452/16248 Hâmit Maden ve ar.
Kuşçulu köyünde. 
Samsun.

(Arzuhal hulâsası : Yangın dola- 
yısiyle yardım yapılması hakkın
da).

Müstediler : Kendileri Samsun’un Kuşçulu köyünden olduk
larını ve köylerinde çıkan yangm dolayısiyle uğradıkları 135 
bin lira değerinde muazzam zararlarına mukabil Kızılayca 3 917 
lira gibi cüzi bir yardım yapılmış ise de bu ancak çocuklarının 
ekmek vaziyetlerini karşılamış olup halen pek ziyado perişan 
bir durumda olduklarından bahsile mezkûr zaralannm bir nis
peti âdilâne dairesinde telâfisi için lâzımgelen yardımın icra 
buyurulmasmı ve zirai vasıtalarınm tamamen düzene sokula
bilmesi hakkmda ayrıca Ziraat Bankasından uzun vâdelerle 
para yardımı yapılmasmı istemektedirler.

Nafıa Vekâletinin cevabi ya^ısmda : Bahis konusu yangın
da 9 ev yıkılmış, 3 aran, iki ambar ve 12 ahır hasara uğramış 
ve vekâlet bütçesine konulan ödenekten evleri harap olanların 
kendilerine birer mesken temini sağlanmak üzere bir miktar 
yardım yapılmakta v bu âfette evleri yıkılan 9 vatandaşa yar
dım yapılmak üzere 2 250 lira programa almmış olup yakında 
valilik emrine gönderileceği ve başkaca bir yardım yapılması
na imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâjdni muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2188 4 .V .1955



12 —

17456/16251 Yusuf Temli.
II al f el i köyünde. 
İğdır.

17454/16250 Ömer Ukçu ve ar.
Orkof köyünde. 
İğdır.

17453/16249 Abdullah Güner ve 
ar.
Halfeli köyünde. 
İğdır.

17448/16244 Mehmet Kimya ve 
ar.
Ahit köyünde.
İğdır.

17431/16228 İsmail Akgül ve ar.
Orkof köyünde. 
İğdır.

17689/16477 Abdullah Alpagu ve 
ar.
H ıdırlı köyünde. 
İğdır.

17672/16461 Ali Atalay ve ar.
Halefli köyünde. 
İğdır.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

17558/16352 Hacer Fettakızı ve 
ar.
Kızılkula - İğdır.

17560/16354 Zeynep Yaşar.
Orkof köyünde. 
İğdır.

17561/16355 Mehmet Akkuş ve 
ar.
Alut köyünde. 
İğdır.

17576/16870 Yusuf Delâl.
Yukarı arhacı kö
yünde.
İğdır.

17577/1637i  Halil Oğuz ve ar.
K âfir köyünde. 
İğdır.

(Arzuhal hulâsası : Iran hududu
na kaçırılan hayvanlarının aynen 
iadesi veya hedelen ödenmesi hak
kında).

Müstediler: Ağn isyanı sırasında gördükleri zararlara ilâve
ten 1930- 1946 yıllan arasında muhtelif tarihlerde hududumuz
dan geçerek otlamakta bulunan hayvanlarını cebir ve şiddet is
timal etmek ve bâzı kişileri öldürmek suretiyle gasbedip îran’a 
kaçırmış olan, İran’ın Demir ve Dambot köylerinden istidalar
da adlan yazılı şakilerden bu hayvanlarının geri alınarak el’an 
kendilerine teslim edilmemiş bulunması yüzünden; uzun yıllar
dır fakru zaruret içerisinde kaldıklannı beyanla, hayvanlarının 
kendilerine teslimi veya bedelen tazmini ile mâruz kaldıklan 
elim mağduriyetin telâfi buyurulması esbabının teminini iste
mektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazılannda : Müstedilerden 
Hâmit Çalgı ve Naci Güneş’e ait çalınan hayvanlar için Iran 
hudut makamlan ile yapılan temaslardan müspet bir netice ah- 
namadığını ve mahallen yaptınlan tahkikata nazaran diğerlerine 
ait hayvanların gaspolunduğuna dair olan iddiaların varidolma
yıp mücerret Hükümetçe bâzı kimselere yapılan yardımdan fay
dalanmak için müracaatta bulunulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına, 441 ve 622 sayıh Ka
nunların yürürlükten kalkmış bulunmasına göre; vâki talepler 
hakkında encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2189 4 V :!955



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

—  13 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

17461/16256 Ilâmit Çalgı ve ar.
Halefi köyünde, 
iğdir.

17572/16366 Naci Güneş.
Karaağaç Mah. 
İğdır.

17463/16258 Mehmet Man ve ar.
Orkof köyünde. 
İğdır.

17462/16257 Cafer Çiçek ve ar.
Iloşhaber köyünde. 
İğdır.

17362/16162 Cafer Çelik ve ar.
Halefi i köyünde. 
İğdır.

17363/16163 Mehmet Mert ve ar.. 
Bahaoğhı.
Hal feli köyünde. 
İğdır.

17364/16164 Mehmet Mert ve ar 
Seyfooğlu.
H alfeli köyünde. 
İğdır.

17365/J6165 İsa Solmaz ve aı\ 
H alfeli köyünde. 
İğdır.

17366/16166 Ömer Karga.
Halfeli köyünde. 
İğdır.

17367/16167 Mehi Demir ve ar. 
Söğütlü Mah.
İğdır.

17368/16168 Kosto Derinçay.
Halfeli köyünde. 
İğdır.

17460/16255 Bedir Bozkurt ve 
ar.
S ö ğ ü t lü  Mah.
İğdır.

17459/16254 Meeit Abak.
Arhaeı köyünde. 
İğdır.



itrzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

17458/16253 Mustafa Akgül ve 
ar.
Orkof köyünde, 
İğdır-

17457/16252 ^Hâmit Peri.
Hal feli köyünde; 
İğdır.

—  İ 4

EncÜ33en kararı ve ne sebepten verildiği

17469/16264 Mehmet Tokgöz. 
18178/16911 Cer atelyesi kazau- 

hanesinde No. 26475. 
Sivas.

(Arzuhal hulâsası : Tehcire tâbi 
bir ermeniye ait arazinin Hâzine
ye kaldığımn ihbarına dair),

Müstedi : Gökdün köyünden ve ermeni milletinden Mirica’- 
nm tehcire tâbi tutulan şahıstan olduğunu ve namına ka3atlı 
gajnrimenkullerinin de Hâzineye kalmış bulunduğu halde bu 
arazinin iskân ve Borçlanma Kanununa tevfikan Şark muhaciri 
ve sair şahıslara verilmiş olduğunu ihbar ve iddia ile verilen 
tapuların iptaliyle satılan bu arazi ve emlâke el konulmasını 
istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan tetldkat neti
cesinde : Adı geçen Mirca’nın firari ve mütegayyip eşhastan 
olduğunun tesbit edilemediği ve gayrimenkulllerine de Hâzine
ce el konulmamış olduğu gibi gerek Hâzineden satınaldığı ve 
gerekse eskiden uhdesinde bulunduğu yerleri de satmak sure
tiyle tasfiye ettiği anlaşılmasına göre adı geçene ait yerler hak
kında yapılacak bir muamelenin olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki ihbardan dola}^ haiz olduğu yet
kiye binaen lâzımgelen tetkikatı yapmış olan vekâletin yukarı
ya alınan cevabına göre bu bapta encümenimizce tâjdni muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2190 4 . V . 1955

17476/16271 Nuriye Keleş.
Osmaniye Mah. U- 
zunçayır So. No. 13. 
Kadıköy - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : ölü kocası için 
tazminat verilmesine dair).

Müstedi : Mütevaffa kocası Nazif Keleş Kadıköy Sular İda
resinde birinci sınıf usta olarak 35 sene çalıştığı halde tazminat 
verilmiyerek 100 lira cenaze masrafı ve iki aylık miktarında bir 
para verilmiş olması mağduriyetini mucip olduğundan bahsile 
olbaptaki kanunun 13 ncü maddesi gereğince tazminat yerilme
sini istemelrtedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 19 . VI . 1952 tari
hinde vefat eden idarenin Kadıköy şubesi işçilerinden Nazif 
Keleş’in kansına kıdem tazminatı verilmediği nazarı dikkate 
alınarak idare heyeti karariyle 100 lira cenaze masrafı ve iki 
aylık tutan 420 liralık bir yardım yapılmış olduğu bildirilmek, 
tedir.



lö
Arznhal Arzuhal sahibinin

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

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2191 4 . V . 1955

17475/16270 Mehmet Maraba ve 
18138/16873 ar.

Taşdemir köj'üııde. 
Çarşamba.

17515/16309 Haşan Tanlı.
Örtülü köyiinde. 
Doğubayazit.

{Arzuhal hulâsası : Kaymakam- 
hkça verilen men'i müdahale ko- 
rarmın kaldtrthnas  ̂ hakkında).

Müstediler : Ailelerinin nafakalarını temin maksadiyle 
Devletin hususi mülkiyetinde olan 15 dekar çalılık bir halde 
bulunan toprağı imar ve ihya ederek kabili zer bir hale getir
miş ve bir bapta mesken inşa etmii ve zilyedlikleri devam et
mekte bulunmuş iken Hüseyin Kılıç namında bir şahıs gûya 
elindeki tapuya müsteniden bu toprağa mülkiyet ve tasarruf 
iddiasında bulunmuş ve müdahalelerinin menine kaymakam
lıkça karar verilmiş olması mağduriyet ve perişaniyetlerini 
mucip bulunmuş olduğundan bahis ve şikâyetle 5917 sayılı 
Kanuna tevfikan men’i müdahale kararının kaldınimasını ve 
mumaileyhin mülkiyet iddiasiyle mahkemeye müracaatta muh
tariyeti hakkında kaymakamlığa emir verilmesini istemekte- 
dirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyet konu3u 
gayrimenkullere Hüseyin Kılıç namındaki şahsın mutasarrıf 
ve zilyed bulunduğu anlaşılması üzerine 5917 sayılı Kanuna 
müsteniden dilekçilerin müdahalelerinin men’ine karar veril
diği ve mütecavizlerin ikinci defa vâki tecavüzlerinden do
layı da tahkikat dosyasının gereken takibatın yapılması için
C. Müddeiumumiliğine tevdi edildiği ve başkaca yapılacak bir 
işlemin kalmadığı bildirilmektedir.

(Jereği düşünüldü : İdari makamlar tarafından müttehaz 
meni müdahale kararlan muvakkat mahiyette bir tedbir ka
ran olmasına ve müstedilerin kaza mercilerine müracaatta 
muhtar bulunmalarına binaen bu bapta encümenimizce bir ma- 
amele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2192 4 . V . 1955

(Arzuhal hulâsası : Yardım yapıl- 
mrm hakkında).

Müstedi : Ağılında çıkan bir yanğmda (425) baş koyunu- 
nun yandığından bahsile, kendisine nakdi yardım yapılmasını 
istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu (425) 
ko3Tunun temamı dilekçiye ait olmayıp bu miktardan yalnız



—  16

Arzuhal Arzuhal sahihinin
No. adı, soyadı ve adresi i'j icümen karan ve ne sebepten verildiği

(85) adedinin kendi malı bulunduğu ve her ne kadar mahallî 
hayir cemiyetleri yardım teşebbüsünde bulunmuşlarsa da tah
sisat yokluğundan bir semere vermediği ve mumaileyhin ta
hakkuk eden vergilerini yangın vukuundan evvel ödemiş oldu
ğu cihetle mezkûr vergilerin terkinine de imkân görülemediği 
ve bu duruma nazaran vekâletçe idareten yapılacak bir mu
amele kalmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine, vekâlet cevabındı 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2193 4 . V  . 1955

17r)r)!)/l():}5o llasan (iünoş.
Kira(;;])ağ köyündo. 
İğdır.

(Arzuhal hnlâsası 
hal'k'in da).

Yardım talebi

Müstedi : 1926 yıhnda garba teb ’id olunması münasebetiyle 
tekrar memleketine döndüğü vakit bütün maddi imkânlarından 
mahrum bir vaziyete düşmüş bulunduğunu belirterek; sefale
tinin tehvini için kendisine nakit veya arazi yardımında bulu
nulmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhin geçim 
durumu normal olup Hükümetin muavenetine ihtiyacı bulun
madığı, çiftçi olması hasebiyle toprağa olan ihtiyacının da 
Toprak Tevzi Komisyonu bu köye geldiği zaman nazarı itibara 
alınacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2194 4 . V .1955

175G2/16356 Voli Emre vo ar.
Ayşelıoc a k( iyii ııdc. 
Kozan.

(Arzuhal hulâsası : Hâzineye ait 
icar rc ecrimisil takihatmın dur
durulması hakkında ).

Müstediler : Çiftçi olduklarını ecdatlanndan kendilerine 
intikal eden sahipsiz araziyi imar ve ihya ederek ekip biçm ek
te iken Mâliyece m en’i müdahale ve ecrimisil dâvası açıldığı
nı ve dâvaların birçoklarının Hazine lehine neticelendiğini, 
icar veya ecrimisillerin tahsili cihetine gidildiğini beyanla 
mahkemece hükmolunan bu paralan ödemeye malî durumları 
müsait olmadığından takibatın durdurulmasını istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin Kozan 
ve Ceyhan hudutları içinde bulunan Hâzinece ait 400 bin dö
nümlük arazinin bir kısmını fuzulen işgal ettikleri, tesbit edi-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Eijcümen karan ve ne sebepten verildiği

lerek tahakkuk ettirilen ecrimisilleri nzalariyle ödemediklerin
den ve kira akdine yanaşmadıklarından dolayı her biri aley
hine men’i müdahale ve ecrinusil dâvası açıldığı ve bu dâva
ların kısmen Hazine lehine neticelendiği ve bir kısım dâvala
rın da halen devam etmekte olduğu ve mezkûr topraklarda 
kimsenin hakkı olmadığı ve bu durum karşısında dilekçilerin 
haklarında tatbik olunan muamelenin ve kesinleşmiş ilâmlara 
göre yapılmakta olan icra takibatının durdurulması hakkında 
ki taleplerinin tervicine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenip karara bağlanmış ve kesinleşmiş olan bir hususla il
gili istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2195 4 . V .1955

1 7 5 67 / 1 63 f ) l  A l i  E r c a n  vo ar. 

Ahı l ı tai ’.
<)^lak(;i k ö y ü n d e  

Kız ı l cahantanı .

(A rz u h a l  h ulâsası : A razUcrinin  
namUırDia tescil ('(Hhncdu/i hah- 
hnula.)

Müstediler : Tapu ve mahkeme ilâmiyle tasarruflarında bulu
nan Çukurtaş mevMindeki arazilerinin arazi kadastro müdürü 
tarafından orman tahdit komisyonunca tahdidolunmuş Devlet 
ormanı olduğu iddiasiyle namlanna tescil edilmediğinden bahis
le haklarının korunmasını istemektedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Mülkiyeti iddia olu
nan arazinin orman tahdit komisyonu tarafından 1938 yılında 
Hazine namına ayrılmış Devlet ormanı olduğu ve bu hususdaki 
komisyon kararının da katiyet kesbetmiş bulunduğu merkezde 
mevcut dosyasının tetkikinden ve bu hususda arazi kadastro 
müdürlüğü tarafından kendilerine yapılmış olan 9/287 sayılı 
tebligattan anlaşılmış ve idareten yapılacak bir muamele kal
mamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2196 4 . V . 1955

 ̂757.3/16307 A h m e t  Türkscvor vo 
ar.
Yukarı Araı>kir kö
yünde.
A rapkir - İğdır.

(Arznhal hulâsası : Maddi nardım 
yapı 1 ması hakk?nda.)

Müstediler : 1943 yılında Aras nehrinin taşması yüzünden 
evleri; eşyaları, hayvanlan ve bütün arazileri seller içerisine 
gark olmak suretiyle perişan olmuş ve yersiz kalmık oldukla
rından bahsile hajrvanat ve alâtı ziraiye temin etmek ve birer
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İLMuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ye adresi Ei3cümen kararı ve ae sebepten verildiği

ev yaptırmak üzere maddi yardımın yapılmasını istemektedir
ler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1943 yılında mey
dana gelen tahribatın bugün için tesbitine imkân görülemediği 
gibi yardım yapılıp yapılmadığı da anlaşılamamış ve müstedi- 
lerin evvelce bu konu hakkında Başvekâlete yaptıkları müra
caatta taleplerinin yerine getirilmesine imkân olmadığı Nafıa 
Vekâletinin işarına atfen adı geçenlere gereken tebligatın ya
pılmış olduğu, ancak Ağrı yasak bölge halkından olup da evle
ri bulunnuyan vatandaşlara ev yapmaları için 5826 sayılı Ka
nun gereğince yardım yapıldığı ve dilekçilerin de bu yardım
dan istifade ettirilmek maksadiyle müracaatta bulunduklan bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu bapta encümenimizce tâyini muameleye mahıl olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2197 4 . V .1955

17574/16868 Abdullah An.ıa^jm 
\’(* ur.
Panik köyünde. 
İğdır.

(Arzuhal hulâsası : Eski yerle
rine dönmelerine veya arazilerinin 
istimlâk ile heelelinin verilmesine 
dair.)

Müstediler : Köylerinin yasak bölge ittihazı sebebiyle ayrıl
mış ve perişan bir duruma düşmüş olduklarından bahsile eski 
yerlerine dönmelerine müsaade edilmesini bu mümkün olmadığı 
takdirde köylerindeki arazilerinin hükümetçe istimlâk edilerek 
bedellerinin kendilerine verilmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin Baba 
köyleri olduğunu iddia ettikleri köyleri Vekiller Heyetinin 
31. 7 .1950 gün ve 11461 sajnlı kararnamesiyle yasak bölgeden 
çıkarılmadığı ve ecdatlarından kendilerine intikal eylediğini ileri 
sürdükleri araziler hakkında hiçbir vesaik ibraz edemedikleri 
gibi yasak bölge dâhiline giren bu yerler 2510 sayılı Kanun ge
reğince Hâzineye intikal etmiş ve bilâhara Ziraat Vekâletince 
Devlet Üretme Çiftliği olarak kullanmak üzere Hazine namına 
tescil ettirilmiş olduğu ve bahsi geçen şahıslardan Mehmet. Ah
met ve Telli Gülten ise aslen örüşmüş köyü halkından olup bu 
köyde nüfuslarına göre arazi verildiği Dil mıntakasındaki ara
zilerinin istimlâk suretiyle bir bedel verilmesine kanunen im
kân bulunmamakla beraber 5826 sayılı Kanun hükümlerine da
yanılarak iskânlan cihetine de gidilememiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : 31. V II . 1950 gün ve 11461 .rayılı Ve- 
Iriller Heyetinin karanna ve mevcut kanun hükümlerine göre



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Eniîümcn karan ve ne sebepten verildiği

vâki talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2198 4 .7 .1 9 5 5

175H9/]f).‘i83 Alohmot Kaplan.
Siııanağa Mah. H at
tat İzzet So. No. 42. 
KAtih - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası 
rumu hakkında.)

Askerlik du-

Müstedi : Sultanahmet Yabancı Askerlik Şubesi tarafından 
1942 senesinde İzmir’deki 12. Kor emrine sevk edilmiş ve bu 
kolorduya tâbi müstakil tugay karargâhında bir buçuk sene 
kadar askerlik yapmış olduğunu ve hava değişiminden avdetin
de 70, Alay emrine verildiğinden iki sene de mezkûr alayda va
zife gördüğünü ve bir müddet hali firarda kaldıktan sonra umu
mi Af Kanununun neşri üzerine alâkah askerî makama müraca
at etmiş ise de ifa ettiği askerlik hizmetlerine dair olan l«ıyıt- 
lann bulunamaması yüzünden mağdur bir duruma düştüğünü 
beyanla, hakkının korunmasını istemektedir.

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Muhtelif ta
rihlerde hava değişimi müddetini tecavüz ettirmiş ve mülga 70. 
Piyade Alayından da muvazzaflık hizmetini yaparken firar ey
lemiş olan dilekçinin halen bu durumımu muhafaza ettiği cihet
le hakkında askerî mahkemece verilecek karara göre muamele 
yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin ba
his mevzuu askerî mahkeme kararına intizar etmesi lüzumuna 
karar verîldi.

Karar No. Karar tarihi

2199 4 . V . 1955

17601/ir)8ü.’ı İsmail Kocuk.
Karakol köyünde. 
Samlı - Balık(‘.sir,

(Arzuhal hulâsası ; Çenelerin
den vcrffi alınmaması hakkında.)

Müstedi : On iki köjrün gezici kâtibi öldüğünü ve aldığı ay- 
hk ücretlerin 8 -10 lira arasında bulunduğunu, evli ve bir çocuk 
sahibi olduğuna göre ücretlerinden geçim indirimi dolayısiyle 
vergi alınmaması icabedeceğini beyanla, gereğinin bu dairede 
yapılmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye muhtelif 
köy bütçelerinden yapılan ödemelerin a3rn ayrı ücret mahiye
tinde olduğuna ve Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesi de 
en az geçim indiriminin bunlardan yalnız birine uygulanacağını 
âmir bulunduğuna göre, mumaileyhin ücretlerinden yalnız biri
nin indirimli olarak vergiye tâbi tutulup diğerlerinin indirim
siz vergilendirilmesinde bir yolsuzluk bulunmadığı bildirilmek
tedir.
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Arzuhal ArTnıhal sahibinin

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

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin 
talep ve iddiasında ısrar eylediği takdirde ait olduğu kaza mer
ciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar r.arihi

2200 4 . V . 1955

7G02/1G396 Orta Bucak .Mrrkcz 
M u lıta i’i v(> (liğ(‘r 
köyler n u ılıla r la n . 
Sabnnözü - (^aııkın.

fArzuhal Jıulâ.'̂ ası 
sı hah'h'mfla.)

Yol y a p ı h i K t -

Dilekçiler : Çankırı, Şabanözü, Orta Bucak ve Çerkeş yolu 
gibi, Şabanözü - Orta bucak arasındaki yolun da birinci plâna 
alınmasını istemektedirler.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Çankırı vilâyetinin bi
rinci derecede önemli yollarından bir olan Çankırı - Şabanözü - 
Orta bucak - Çerkeş yolunun inşasına başlanılmak üzere 1952 
yılında etüdü ihale edilmiş olup aplikasyonu bitmek üzere oldu
ğu ve bu güzergâhtaki yolların inşaatı ikmal edilinceye kadar 
da Şabanözü - Çerkeş arasında malî imkânlar nispetinde çalışı
larak geçit sağlanacağı bildirilmektedir. ’

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2201 4 . V . 1955

17604/16398 Hü'^eyin Ko(;.
Aşağı Yağcılai'
yünden.
D u rs ııııb c v .

kö-
(Arzulutl hulâsası : 
Ali inan hakkında.)

Köy Muhtarı

Dilekçi : Dursunbey kazasının Aşağı Yağcılar köjdi Muhta
rı Ali înarx’ın yolsuz ve kanunsuz bâzı fiil ve hareketlerde bu
lunmakta olduğundan Ijahsile, gereğinin yapılmasını istemekte
dir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen muhtar 
hakkında yaptırılan tahkikat neticesinde kaza idare heyetince 
verilen meni müdahale kararının vilâyet idare heyetince de 
tasdik edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2202 4 . V . 1955
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17()0G/ir)400 ^Ichınct Dogmı v('ai'.
r<;ba.ş k ı i y i i i K i c ı ı  

K ı z ı l c a l ı a ı i ü i ı n .

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(A rz u h a l  Juıhhası : D avar ağılla- 
n n a  or)n<nı idan.sincc vâki müda- 
İKih İtin ı ı i i ' h ' i  haki, nida.)

Müstediler : Otuz yıldan beri zilyed bulundukları davar 
ağıllarına orman idaresince müdahale edimlekte olduğundan 
bahsile, bu müdahalenin önlenmesini istemektedirler.

Ziraat Vekâletinin cveabi yazısında : Dilekçilerin bahis 
mevzuu ettikleri yerin, Orman Tahdit Komisyonu tarafından 
kanun hükümleri dairesinde tahdidedilmiş Devlet ormanı ol
duğu ve şagiller hakkında istihsal edilen men’i müdahale ilâ
mının da infazı cihetine gidildiğinden bu bapta idareten yapı
lacak bir işlem bulunmadığı bildirilmektedir.

Gsreği düşünüldü : Dilekçilerin zilyed olduklarını beyan 
ettikleri münazaalı yer hakkında mahkemeden sâdır olmuş bu
lunan men’i müdahale ilâmının şagiller aleyhine icrasına teves
sül edilmiş olmasından neşet ettiği anlaşılan şikâyet baklanda 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2203 4 . V . 1955

17007/10401 Bekir Kalmuk.
T a k s i m  c i v a r ı n d a  

K a h v o c i  i r a ı n d i  V a 

ro l  (‘l i y l e .

T r a b z o n .

(A rz u h a l  hulâsası : M âlûliyc i  m a
aşı bağlanması hakkında.)

Dilekçi : 1945 yılında askerî vazifesini yaparken mâlûl kal- 
dığ-ını beyanla, kendisine aylık bağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin sa
katlığı tesbit edilerek kendisine 1 . VI . 1946 tarihinden itiba
ren 5. dereceden mâlûliyet maaşı bağ;lanmış olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan bu bapta encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2204 4 . V . 1955

1 7 0 0 8 / 1 6 4 0 2  B a y r a m  ( " a n b c l .

Akçahisar köyün do 
(JümüşaiH'.

(Arz]ih<d hulâsası . 
< dihucsi hakkında.)

( ’ clir lahsis

Dilekçi : Ereğli Kömürleri İşletmesi işçilerinden iken tüber
küloza musabolduğımu beyanla, bu hastalığın meslekî oflduğu- 
nun kabulünü ve kendisine gelir tahsisini istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Ankara 
Nümune Hastanesinden almış olduğu son rapora müsteniden 
yeniden vâki müracaatı üzerine durumunun İncelenmekte oldu
ğu ve hâsıl olacak neticeye göre hakkında muamele yapılacağı 
bildirilmektodir.
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Gereği düşünüldü : Dilekçinin sıhhi durumu üzerinde yapıl
makta olduğu bildirilen tetkikat neticesinden kendisine de ma
lûmat verileceği tabii bulunmasına ve icabında üst mercie karşı 
itiraz hakkını da kullanabileceğine göre bu hususta vâki müra
caatı hakkmda encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2205 4 . V . 1955

17G09/1G403 Fuat Sayhını.
Devlet Havayolları 
l‘’'en Ileyetindo Y ük
sek Mimar.
Ankara.

(A rzuhal hulâsası : 5434 sayıh  
Kanunun muvakkat 65 ncı m adde
si nmcihince borclatıdınlması hak
kında.)

Dilekçi : Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti emrinde ge
çen hizmetinden dolayı da 5434 sayılı Kanunun muvakkat 65. 
maddesi mucibince borçlandırılmasmı istemektedir.

Sözü geeçn vekâletin cevabi yazısmda : Dilekçinin Vekiller 
Heyetinden istihsal olunan muvakkat kadroya müsteniden fah- 
riyen devam ettirdiği vekâlet mimarlık hizmeti karşılık tutul
mak suretiyle, 5434 sayılı Kanunun muvakkat 65. maddesi ge
reğince borçlandınimasma imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Taraflar arasındaki ihtilâfın tetkik ve 
haHi kaza merciinin vazifeleri cümlesinden olduğu cihetle bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2206 4. V . 1955

1761 0 /] 640-4 Cemal Karakulak.
Tavşan ]\Iah. No. 16. 
Merzifon.

(A rzuhal hulâsası 
sı hakkm da.)

Is hulunma-

Dilekçi: Durumuna uygun bir iş bulunmasını istemektedir.
Çahşma Vekâletinin cevabi yazısmda : Meslekî kabiliyetine 

dair kendisinden malûmat alınması maksadı ile adresine gönde
rilen mektuba dilekçinin bugüne kadar cevap vermediği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabma 
göre bu hususuta enscümenimizce muamelfe tâyinine mahal ol- 
madığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2207 4. V . 1955
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adî, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

17011/10405 Mehmet Soya).
Osmanpaşii Mnh. 
Hart ofTUİhınndîîn. 
Sivas.

(A rzuhal hulâsası : liir  ev hali- 
kındald iniihal ve satış muamelesi
nin iptaline dair.)

Dilekçi : Sivas’ın Osmanpaşa mahallesinde kâin 17 numa
ralı ev, asliye hukuk mahkemesinden istihsal eylediği veraset 
ilâmı mucibince kendisine intikal etmiş iken, Hatice Tonus 
adındaki bir kadmm sonradan vâris gibi gösterilerek mezkûr 
evin bu kadın namına tapuya kaydı ve muahharen de başkası 
uhdesine satış yoliyle ferağı icra kılınmış olduğundan bahsile, 
bu muamelelerin iptalini ve müsebbipleri hakkında kanuni ta
kibat yapılmasmı istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçinin istinadettiği ve
raset senedinin hilâfı. başka bir sübutu veraset dâvası zımnın
da sabit olmuş bulunmasından dolayı istihsal olunan son ve
raset ilâmına ve mahalle ihtiyar heyetinden alman ilmühabe
re göre bahİH mevzuu intikal ve satış muamelesinin yapılmış ol- 
dugıı ve bu itibarla bu muamelede her hangi bir kanunsuzluk 
görülemediği ve keyfiyetin müstediyede de bildirildiği beyan 
olunmaktadır.

Gereği dii.şünüldü : Dilekçinin şikâyet mevzuu ittihaz etmiş 
olduğu mezkûr intikal ve satış muamelesinin mesnedi Başve
kâlet tezkeresinde gösterilmiş bulunmasına göre bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığma ve müste- 
dinin talep ve iddiasında ısrar ettiği takdirde usulüne tevfikan 
kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2208 4 .V .1955

17012/10406 Ferhat Çağlar.
Ksıiîiflar adınjı. 
.Manvas.

(A rzuhal hvlâsası : Venji taksiti
nin tih iri hakkımla.)

Dilekçiler : Mâruz kaldıkları zelzele felâketi dolayısiyle ver
gilerinin ilk taksitinin münasip bir zamana tehirini istemekte
dirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin bakiye 
borçlarının tecilini icabettirecek derecede felâkete uğramadık
ları ve binaenaleyh zelzeleden mutazarrır olmadıkları anlaşıldı
ğından talep hakkmda yapılacak bir muamele bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği dü«!ünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta encümenimizce muameleye tâyinine maLal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2209 4 . V . 1905
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17613/1 (5407

Arzuhal
No.

O s m a n  T  o k  e r  v e  ar .  

V a\ a^oa k ö y ü n d e .  

l lu \ 'r a l )o lu .

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal iıulâsast 
tislan hakknuUı.)

Traktör m-

Dilekçiler : İstanbul’da Mehmet Kavala firmasından satın- 
aldıklan traktörün fiyat ve evsaf bakımından matluba uygun 
olmadığından bahsile, gereğinin yapılmasını istemektedirler.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyet ko
nusunun, Almanya’daki Ticaret Ateşemizin de iştirakiyle, gerek 
menşeinden gerekse resmî ithal ve satış kayıtlan üzerinden ye
niden incelenmiş olmasına rağmen, dilekçilerin ileri sürdükleri 
iddiaları teyideder mahiyette her hangi bir yolsuzluğa raslan- 
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Alâkalı Vekâletin tahkik ve tetkika müs
tenit cevabına göre bu hususta encümenimizce muamele tâyini
ne mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarih»

2210 4 . V . 1955

17015/10409 Fuat K anay ve ar.

Pam uklu Sanayi Mü- 

esse.sesi P lân Büro.su 

Teknisiyeni.

IMalatva.

(A rzuhal hulâsası : 5\SA sayılı 
.Kanunun 32 nci ve muvakkat (İ5 
nci maddelerinin kendilerine de 
teşmili hakkında.)

Müstediler : Malatya Pamuklu Sanajâi Müessesesinde çalış
makta olduklarını ve 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde 
ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara verilmesi kabul edilen fiilî 
hizmet zammının ve aynı kanunun borçlanmaya mütaallik olan 
muvakkat 65 nci maddesi hükmünün kendilerine de teşmili lâ- 
zımgeleceğini boyanla, bu yolda bir karar ittihazını istemekte
dirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mensucat sanayiinde 
geçen hizmetler, kanunun 32 nci maddesinde sayılan hizmetler- 
den olduğu takdirde, bu hizmetler erbabına fiilî hizmet zammı 
verilmesinin tabiî bulunduğu ve 5434 sayılı Kanunun muvakkat 
65 nci maddesi hükmünün ise dilekçiler gibi yevmiyeli olarak 
veya saat hesabiyle çalışanlara şümulü görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Fiilî hizmet zammına taallûk eden tale
bin önce tetkik edilerek bir neticeye bağlanması, dilekçilerin 
mensup bulunduklan müesseseye ait olmasına ve muvakkat 65 
nci maddeye taallûk eden istek de yeni bir kanun teklifi mevzuu 
ile ilgili bulunmak hasebiyle encümenimizce nazara alınacak hu
suslardan görülememesine mebnı, her iki cihete mâtuf müracaat 
hakkında muamele tâjdnine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2211 4 . V  . 1955
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n o  Rıza Kalkan vo ar. 
Şa r Ivöyünd»'. 
'rci'can.

A rzuha l A rzu h a l sah ib in in

No. ad ı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâmsı : liir kısım ha
zine arazisi hak kıyıda.)

Müstediler ; Köylerindeki bâzı nüfuzlu şahısların zilyetlik 
iddiasiyle ve birbirlerine şahitlik yapmak suretiyle Hazine top
rakları hakkında hükmen tapu senedi almakta olduklarından 
bahsile, durumun önlenmesini ve bu yerlerin bir an önce muh
taç çiftçilere dağıtılmasını istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyet konusunun in
celenerek bu gibi açılmış tescil dâvaları varsa Hazine haklarının 
korunmasını temin için Maliye mümessilinin de mezkûr dâvala
ra iştirakinin sağlanması ve zikredilen mahiyetteki toprakların 
muhtaç çiftçilere dağıtılması lüzumunun Erzincan Valiliğine 
yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yazılı şekildeki işan üzerine 
alâkalı valilikçe iktizasına tevessül edilmiş olacağına göre bu 
hususta encümenimizce başkaca muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2212 4 . V . 1955

17617/1641 1 Seniyo Topo.
(jo l köyündo. 
Bozova - U rfa .

e Arzuhal hulâsası 
fecili hakkında.)

liorclarmnı

Dilekçi ; Anne ve kardeşleri ile birlikte müştereken muta
sarrıf bulundukları gayrimenkullerin bankaca satılmamasını ve 
borçlarının tecilini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısmdar : Tecili müstelzim bir 
sebep bulunmadığı cihetle dilekçi ve sair hissedarlar hakkında 
kanuni takibata tevessül edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin tecilini istediği borçtan do
layı alacaklı banka tarafından kanun yoluna baş vurulmuş ol
masına ve bu kabil hususların tetkiki encümenimize ait bulun
mamasına göre vâki talep hakkında muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2213 4 . V . 1955

17618/16412 Ifarıın Tlakbilen.
8 nci Uçaksavar Ala
yı 1 nci Tl). 268. ba- 
taryada.
Bağlarbaşı - Eskişe
hir.

(Arzuhal hulâsası : Veraset Vergi
sinin terkini hakkmdaj

Dilekçi : Babasının vefatı üzerine tarhedilen Veraset Ver
gisinin tediyesine mucip bir sebep bulunmadığından bahsile, 
bu verginin terkinini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : îdari kaza mercile- 
rince de incelenmek suretiyle kesinleşen mezkûr verginin ter
kini baklandaki talebin tervicine imkân bulunmadığı bildi
rilmektedir.



Antüıal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

— ze —

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2214 4 . V . 1955

17619/16413 Zeki Balkı. 
1258/1256 Vilâyet J. K. Sivil 

Hesap Memuru. 
Eskisehir.

(Arzuhal hulâmsı : 6016 say ıh 
Kanunun ,şümul derecesinin tâ- 
Ijini hakhrndu.)

Müstedi : 6016 sayüı Kanunun şümulü derecesinin tefsir 
veya tavzih yoliyle tâyinini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Halen jandarmada 
sivil hesap memuru olarak istihdam edilmekte olan dilekçinin, 
6016 sa3nlı Kanun hükümleri makable şâmil olmamak hasebiyleı 
bu kanundan istifade ettirilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü - Bir kanunu tefsir veya tavzih etmek 
encümenimizin yetkisi dışında olmasına ve şayet mezkûr 6016 
sayıh Kanunun dilekçi hakkında tatbik edilmesinden doğan 
ihtilâf bir idari dâva mevzuu olabilecek mahiyette ise muma
ileyh dilekçi bu yola müracaatta muhtar bulunmasına binaen 
vâki talep hakkında zikredilen sebeplerden muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2215 4 . V . 1955

17621/16415 Mehmet Cengiz ve 
18038/16783 ar.
19674/18383 Karakuyu köyünde.

Tutak - Patno.s.

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril
mesi hakkında).

Dilekçiler : Patnos ve Tutak kazalarında mevcut Hazine 
arazisinden bir kısmının kendilerine verilmesini istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen kazalarda 
henüz Toprak Kanunu uygulanmamış ve mahallî halkın ihtiya
cından fazla toprağın mevcudiyeti tesbit edilememiş olduğun
dan dilekçilerin başka yere nakilleri suretiyle münferiden top- 
raklandırılmasına imkân görülemediği, ancak ikamet eyledik
leri köyde Devlete ait boş arazi varsa ve dilekçiler de toprağa 
muhtaç çiftçilerden ise kanun uygulanıncaya kadar bu arazi
nin Maliye Vekâletinin 693 sayılı tamimine tevfikan kira ile 
kendilerine verilmesi suretiyle toprak ihtiyaçlarının karşılan
ması hususunun Ağrı Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
bapta encümenimizce muamele tâ5ânine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2216 4. V . 1955
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17623/16416 Ramiz Aydın.
Çeşme Mah. do. 
Alaçam.

A rru h a l A rzu h a l sah ib in in

No. ad ı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hvhîmsı : Zahit kâtibi 
İbrahim Yılmaz hakkkında).

Dilekçi : Ayşe Çelik adındaki bir kadının evine taarruzda 
bulunarak mezbureye hakaret eden Alaçam zabıt kâtibi İbra
him Yılmaz’ın durumunun tetkik edilerek icabının yapılmasını 
ve adı geçenin gördüğü işlerde menfaat temin etmekte olduğu 
cihetinin de aynca tahkikim istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen zabıt kâti
bi hakkında mesken masuniyetini ihlâl etmek ve hakarette bu
lunmak suçlarından dolayı açılan âmme dâvasına mütaallik ev
rakın merci tâyini için Temyiz Mahkemesine gönderildiği ve 
mumaileyhin menfaat temin ettiği yolunda bir delil elde edile
mediğinden bu husustan dolayı da beraetine karar verilmiş 
bulunduğu ve mahalli Adalet Encümeninin gördüğü lüzuma 
binaen Samsun Sorgu Hâkimliği kâtipliğine nakledilen İbra
him Yılmaz’m bu tâyin kejrfiyetinde bir yolsuzluk bulunma
dığı cihetle alâkalılar hakkında mukteza tâyinine mahal görül
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki ihbar ve şikâyetle ilgili Vekâlet 
cevabına göre bu bapta encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2217 4 . V .1956

17625/16418 Ali Tîu^demir ve ar.
marangozlar 

Beh(jet Uz Bulvarı 
Belediye j;araj kar
şısı 14/B. 
tzmir.

(Arzuhal hulâsası 
gisi hakkında).

Muamele Ver-

Dilekçiler : 26 Mart 1953 tarihli istidalarında beyan ettik
leri sebeplerden dolayı kendilerinden Muamele Vergisi alınma
masını istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin müesse- 
selerinde kullandıkları muharrik kuvvetin on beygir takatin
de bulunmasından dolayı Muamele Vergisi ile teklif edil
dikleri ve bu sebeple muafiyetten istifade edemiyecekleri 
cihetle haklarındaki muamelede bir yolsuzluk görülemediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Binnetice Muamele Vergisine tâbi tu- 
tulmamaları lâzımgeleceğini beyan ve iddia eden dilekçilerin bu 
durumlarının tetkikiyle haklarında icabeden karann ittihazı 
kaza merciine ait olduğundan bu hususta encümenimizce mua
mele tâ3ânine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2218 4 . V .1956
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A rzu h a l A rzu h a l sah ib in in

No. ad ı, soyadı ve adresi

17627/16420 Alıınot ])oo-an vo aı-, 
Uzunl)('vli kfiyüiKİc. 
PolatlI.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hnlâsaaı : Kıymet tak
diri muamelesinden s îkâyet).

Dilekçi : Köylerinde dağıtılan arazinin beher dönümüne 
8 -12 lira arasında kıymet takdir edildiğini ve bunun fahiş ol
duğunu beyanla g'ereğinin yapılmasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu arazi
ye, kanun hükümleri dairesinde, tadilât komisyonu marifetiy
le takdir ettirilmiş olan kıymette bir fazlalık bulunmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki alâkalı mercie ait bulun
duğundan Tdu hususta zikredilen sebepten encümenimizce mu
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2219 4 . V . 1955

17628/16421 Haydar Ak^mn.
Belediye Kurumlan 
Bu2 Fabrikası tdaro 
Memuru.
Karaağaç - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası 
leşinden şikâyet).

Haciz muayne-

Dilekçi ; Babasından kendisine ve diğer mirasçılara intikal 
eden gayrimenkullere ait vergfi borcunun tamamından dolayı 
yalnız kendi maaşına haciz konulması doğru olmadığından bah- 
sile, mezkûr haczin hissesine inhisar ettirilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin sözü 
geçen gayrimenkulleri bizzat kiraya verip kira karşılığını jnllık 
olarak toptan almakta ve her vakit vergi borcunu tediyede müş
külât çıkarmakta olduğu için, tahsilât komisyonu kararma tev
fikan, mezkûr vergi borcunun Tahsili Emval Kanunu hüküm
leri dairesinde maaşına haciz konulmak suretiyle istifası cihe
tine gidilmiş olduğu ve bu muamelede kanuna mugayeret gö
rülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2220 4 . V . 1955

17630/16423 Hayati.
1953 tarih ve 155 
No. lu tel sahibi. 
Sorgun.

(Arzuhal hulâsası : Emekli San- 
dığmdan borç para verilmesi hak
kında).

Dilekçi : Kardeşi Adnan Özaltan’ın, refikasının tedavisi için 
Emekli Sandığından istediği borç paranın henüz verilmediğin
den bahsile, gereğinin müstacelen ve takdimen yapılması husu
sunun sağlanmasını istemektedir.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında : 
Adı geçen Adnan Özaltan’ın ilk müracaatının 7. III. 1952 ta-
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Arzuhal

No.

A rzuha l sah ib in in

adı, soyadı vc adresi E ncüm en  kararı ve ne sebepten ve r ild iğ i

rihinde vâki olduğu ve eşinin romatizmadan ibaret hastalığının 
da tehlikeli bir durum arz etmediği cihetle mezkûr talebin an
cak sırası gelince yerine getirileceği ve keyfiyetin dilekçe sahi
bine de bildirildiği beyan olunmaktadır.

. Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Unram Lîüd.hlük 
cevabına göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2221 4 . V .1955

7(532/1(5424 Ahmet To.şdoğ ve ar.
Karanlık(leı*('
yünde.
Akf'adağ.

kii-
(Arzuhal hulâsam : Tapuya tescil 
olunan yerler halikında).

Dilekçiler : 1934 yılında kendilerine tevdi edilip tapuya tes
cil olunan yerlerin tekrar dağıtıma tâbi tutulduğundan bahsile, 
keyfiyetin tahkik ettirilerek gereğinin yapılmasını istemekte
dirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Durumu yerinde in
celemek üzere bir. müfettişin mahalline gönderildiği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Mahalline izâm edildiği bildirilen mü
fettişin icra edeceği tahkik ve tetkik neticesine göre icabeden 
kanuni işlemin alâkalı makamca yapılacağı tabii bulunmasına 
binaen bu bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2222 4 . V .1955

17633/16425 Ömer Ak.şahin.
Makamı Şerif Camii 
Hatip ve İmamı. 
Tarsus.

(Arzuhal hulâsası : Ücretinin ar
tırılması hakkında ).

Dilekçi : Tarsus’ta Makamı Şerif Camii hatip ve imamı ol
duğunu, emsallerinin ücretleri artırıldığı halde kendi ücretine 
hiçbir zam yapılmadığını beyanla, muktazi zammın bir an evvel 
icrası hususunun sağlanmasını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçinin ücretinin 1 Mart
1952 tarihinden itibaren 75 liraya çıkarılmış olduğu bildiril
mektedir. ..... .. .

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Başvekâlet ceva
bına göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2223 4 . V . 1955
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17635/16427 İsmail Karalar.
D D Y 3 ncü İşletme 
Konaklar İstasyon 
Şefi.
Konaklar İstasyon, 
t/mir.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Ilakkındaki 
intibak muamelesinin düzeltilme
sine dair).

Dilekçi : Devlet Demiryolları 3. İşletmesinde İstasyon Şefi 
olduğunu, hakkmdaki intibak muamelesinin emsalleri gibi dü
zeltilmesi lâzımgsleceğini beyanla, gereğinin bu dairede yapıl
masını istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 4620 
sayıü Kanuna göre yapılmış olan intibakının, Dilekçe Komis
yonunca müttehaz 1104, 1981 ve 2885 sayılı kararlara göre tas
hih edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâletin müspet 
cevabına göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2224 4 . V .1955

17637/16429 Fatma Turgut ve ar.
Sefa Otelinde Pa- 
yamlı bucağından. 
Urfa.

(Arzuhal hulâsası : Payamlı Na
hiyesi Müdürü ile Jandarma Ko- 
mutanından .pkâyet).

Dilekçiler : Payamlı Nahiyesi Müdürü Osman Yılmaz ile 
Jandarma Karakol Kumandanı Başçavuş Mustafa Cüylan’m 
adlî vazifelerini ifa ederken salâhiyetlerini kötüye kullandık
larını beyanla, haklarında kanuni işlem yapılmasını istemek
tedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adlan g3çen nahi
ye müdürü ile jandarma karakol kumandanı haklarındaki şi
kâyet münasebetiyle yaptırılan tahkikat neticesinde her ikisi
nin men’i muhakemelerins Urfa Vil;yeti İdare eHyetince karar 
verilmiş olduğu bildirütnektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve alâkalıla
rın mezkûr men’i muhakeme karan aleyhine üst mercie müra
caatta muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karnr tarihi

2225 4 . V . 1955

17641/16433 Nazhanım Koç.
İrifjli köyünde. 
Çıldır.

(Arzuhal hulâsası : Bâzı suçlular 
hakkında şikâyet.)

Dilekçi : Kocası Kurban Koç’u öldürmekten sanık Bahçeli 
Duman’ın bu fiilinde alâkaları bulunan baba ve kardeşlerinin 
serbest bırakılmış olmalarından bilistifade şahitler üzerinde te
sir icra ederek delilleri yoketmeye çalıştıklan gibi kendisini de 
tazjnk eylemek suretiyle dâvayı takipten men’e sây ettiklerinden
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

ve kardeşleriyle dayısının, maznunun babası tarafından isna- 
dedilen suç münasebetiyle tevkif edilmelerinden dolayı kimse
siz kaldığı cihetle dâvasını takibetmemekte olduğundan bah- 
sile, gereğinin yapılmasını istemektedir,

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Dilekçinin kocasını 
öldürmekten maznun Bahçeli Duman ile, bunun kız kardeşleri
ni öldürmeye teşebbüsten sanık Alâattin Aydın, Alişan Aydın 
ve Sürmelioğlu haklarında yapılan muamelelerde bir yolsuzluk 
görülmediği, ve her iki hâdisenin kaza merciinde tahkik edil
mekte olduğu cihetle bu hususta idareten yapılacak bir mua
mele bulunmadığı ve müstedinin müdahil sıfatiyle dâvaya ilti
hak edip takibe devam ettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu bapta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

E n cüm en  k aran  ve ne sebepten  v erild iğ i

2226 4 . V . 1955

7(187/1047.5 Hasan (;ant(‘p(‘ 
yakınları. 
Başköyiindc. 
Ka^>ıznıan.

(Arzuhal hulâsası : Arazi ve ev 
fjeri verilmesi hakkında.)

Müstediler : 1932 tarihinde, îranh eşkiyalar tarafından 
hayvanlarının bir kısmının gasbedildiğini, artanının da 1937 yı
lında haksız ve sebepsiz yere teb’it olundukları sırada mahvol
duğunu beyanla; bu yüzden duçar oldukları mağduriyetten vi
kayeleri ve zararlarının telâfisi için kendilerine iskân hakkı 
olarak toprak ve ev yeri verilmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin vâki 
müracaat ve iddialarının samimî ve vârit bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre, 
talep hakkında encümenimizce tâ3âni muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2227 4 . V . 1955

lS(>f>8/174l Balialtin l’]rs<'vitı. 
T('k('l Kulu b'ahrikii- 
sı ınatbaa ınordanc 
(lökünı işlerinde 27 
sicil 31 marka sayı
lı müstahdem. 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Haksız yapu 
lan tekaütlük muamelesinin tashih 
edilmesine dair.)

Müstedi : Jandarmada bilfiil 17 sene 8 ay üstçavuş olarak 
hizmetten Diyarbakır Askerî Hastanesinin muayene raporu 
ile tekaüde sevk edildiğini ve 20 seneyi doldurmadığından 134 
lira verilmek suretiyle alâkasının kesildiğini beyanla dosyası
nın tetkikiyle bu haksız durumunun tashihine karar ittihaz 
buyurulmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin sağhk 
durumundan dolayı 17 Ekim 1938 de emekliye çıkarılmış ve
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyad ı ve adresi

bu tarihte tatbik mevkiinde bulunan 1683 sayılı Tekaüt Kanu
nunun 19 ncu maddesi ve 815 numaralı Karar uyarınca h’ z- 
meti müddeti gedikli üstçavuşluğa nasbi tarihinden hesabediiıp 
emekli maaşının 300 kuruştan noksan olduğundan mezkûr ka
nunun 50 nci maddesine göre on senelik tutarı olan 134 lira 
40 kuruşun defaten verilerek Hazine ile ahâkasının kesilmiş 
olduğu ve yapılan muamele kanuna uygun olup Divanı Muha
sebatça tetkik ve tescil edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına, dilekçi talebinde ısrar ettiği takdirde kay,a merciine 
müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

E n cü m en  k a r a n  ve ne seb ep ten  v e r ild iğ i

2228 4 . V .1955

10()24/IS2S:5 Sultan (Jetin.

I\uı-ıı11nlep(‘ köyün
de.
S, Koc lıisn r.

(Arzuhal hulâsası 
>11(1 s ma (Uiir.)

Maaş haf'flan-

Müstedi : Ne evlâdı ve ne de kendisini iaşe edecek kadar 
malı olmadığından bahsile 1C39 senesinde vefat eden eşi harb 
mâlûlü er Mustafa Çetin’den, ölünceye kadar maaş bağlanma
sını ve ikramiye verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Miistediyenin 
kocası harb mâlûlü Mustafa ’nın, 23 . 1 .1943 tarihinde yürür
lüğe giren 4381 sayılı Kanundan evvel vefat etmiş olmasına 
binaen yetimlerinin bu kanundan faydalandırılamamış ve beş 
misli ikramiye verilememiş ve dilekçinin Devlet Şûrası Baş
kanlığına aynı mealde açtığı dâvasının da henüz karara bağ
lanmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olduğu ve
kâlet cevabından anlaşılan talep hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2229 4 . V .1955

21 r_>3/Ht(i25 M('hnıet Akt-ış.
liololnr Malı, de 
Aöın ' K<‘l)an.

(Arzuhal hulâsası : Mâlâliifct au- 
h(/> })(fğ!anmas) halhında.)

Müstedi : Er olarak iştirak etmiş bulunduğu Birinci Cihan 
Harbinde ayaklarından ve göksünden yaralanarak mâlûl kalmış 
ve halen de muavenete muhtaç bir durumda bulunduğundan 
bahsile; kendisine mâlûliyet aylığı bağlanmasını istemektedir. 

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

kında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar* tarihi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2230 4 V .1955

21126/19628 Abdüssemet Söylo- 
ınez ve ar.
Mahkeme Ba.<jkâtibi. 
Mu§.

( A r z u h a l  hulâsası  : E m e k l i  Sa7i- 
(hğt  K a n u n u î iu n  ta d i l i  h a k k ın d a . )

Müstediler: Mabul mazeretlerine binaen tesbit olunan müd
det içerisinde ücretli hizmetlerinden dolaja müracaat edemiyen 
memurlar için, ö434 sa3nlı Kanunda yapılacak bir tadilâtla mu
ayyen bir borçlanma müddeti daha tanınmasını istemektedir
ler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesine göre; encümenimizce, bu sıfatla yapılacak bir mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2231 4 . V .1955

21128/19630 Haşim Nahit Erbil.
A\aıkat; Mühürdar 
Cad. No. 81.
Kadıköy - İstanbul.

( A r z u h a l  h ulâsası  : 9 . 1 1 .  1953 
fjün r e  7 / ,'^ayıh A r z u h a l  E n c ü m e 

n i  k a ra r ın a  i t i r a z . )

Müstedi : Mücerret Türk Milletinin ilim ve irfanına ve in
kılâbına hizmet maksadı ile ilmi bir görüş ve anlayışla kaleme 
aldığı «Komünizimle mücadele rehberi» adlı eseri hakkında. Ar
zuhal Encümenince ittihaz buyurulan 9 . I I . 1953 gün ve 74 sa
yılı karara, bu kararın istinadetmekte bulunduğu vekâletler 
yazısı ve Hariciye Vekâletince kendisine yapılan tebligat mün- 
derecatını ve bu husustaki görüşlerini açıkla’nak suretiyle iti
razda bulunduğunu beyanla; faydalı olan eserinin satışından 
her hangi şahsi bir menfaat gözetmediğine de işaret ederek sa
dece gayesinin tahakkuku maksadı ile umumi, hususi ve iktisa
di teşekküller bütçelerinde bulunan neşriyat tahsisatından mik- 
tan kâfi mübayia olunması esbabının istikmal buyurulmasım 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahili Nizamnamenin 57 nci maddesine 
göre. Arzuhal Encümeni kararlarına itiraz mebuslara tanınmış 
bir hak bulunması ve mahiyeti itibariyle talep hakkında encü- 
menimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2232 4 V .1955
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

21]30 /1 ‘)632 Firdevs Aytaç.
Karamuklu Malı. 
Hakkı Tüter evinde'. 
Oorkos - Çankırı.

(Arzuhal hulâsası : Yeni bir ka- 
nufi teklifi hakkında.)

Müstedi : Evlenmesi ile kesilmiş olan dul aylığının ikinci 
zevcinin de 15 yıl önce vefat etmiş bulunması itibariyle iadeten 
tahsisini derpiş ve temin eden yeni bir kanun tedvinini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında encümenimizce bu sıfatla yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2233 4 . V . 1955

21137/19039 Ahmet ^Mert ve Ayşe 
296/294 Kuradacı.

Camiicedit Malı. So. 
1 No. 52 evdo.
Tarsus.

(Arzuhal hulâsası : Hukuk mah
kemesinde derdesti tetkik hulunan 
dâvalarının bir an önce karara 
bağlanması hakkında.)

Müstediler : Murislerinden müntekil gayrimenkullerinin ve
rese arasında taksimi için Hukuk Mahkemesinde açtıkları dâ
vanın Mustafa Karaca Arslan denilen bir adam yüzünden sü
rüncemede bırakıldığından şikâyet ederek bir an önce netice- 
lendirilmesi esbabının temin buyurulmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi muvacehesinde talep hakkında encümenimizce yapıla
cak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2234 4 . V . 1955

21139/19641 M. Kemalettin Sa
vaş.
T. A. O. (îüney Sa
nayi Fabrikası Bak
kalı Rahmi Akyü/. 
eliyle.
Adana.

(Arzuhal hulâsası : Pasaport Ilar- 
( I istendiğinden şikâyet.)

Müstedi : Vekilleri Heyeti Karan ve Dahiliye Vekâletinin 
hususi tebligatı ile Hicaz’a gitmesine müsaade olunduğu halde 
100 lira pasaport harcı istenildiğinden şikâyet etmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesinde 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2235 4 . V . 1955

21143/19645 Mihriban Anar. 
21273/19765 Yeldeğirmeni Kara- 

kolhane So. No. 33. 
Kadıköy - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Oğlunun ma
aşına yapılan zammın tezyidi hak
kında).

Müstedi : Oğlunun, babasından almakta olduğu maaşa ya
pılan zammın mümkünse artınimasmı istemektedir?
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında encü- 
menimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2236 4 . V . 1955

21146/10648 Rco('j) İşlek.
Bademyo ]\Ialı. d<‘. 
Odemifî.

(Arzuhal hulâsası : Kaçan ailesi
nin kendisine teslim olunması 
hakkında).

Müstedi : Yanında çalışmakta olduğu İzmirli Efe adındaki 
şahısla birlikte kaçan ailesi hakkında ödemiş Mahkemesinde 
ikame ettiği itaat dâvasından karşı tarafın tesiriyle bir netice 
alamıyacağmdan endişe duyduğunu ifade ederek; ailesinin ken
disine teslim olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi muvacehesinde vâki talep hakkında encümenimizce ya
pılacak bir muamele olmadığına karâr verildi.

Karar No. Karar tarihi

2237 4 . V . 1955

21154/10655 Seher Ülkan.
Bahçelerarası No. 97 
Mamak - Ankara.

(Arzuhal hulâsası : 10 yıllıkları 
j/eşin verilmek suretiyle maaşla 
alâkaları kesileli dullara da iade- 
ten maa}{ tahsisi hakkında).

Müstedi : Kocası müteveffa teğmen Mehmet Şevket’ten ken
disine bağlanan maaşın 10 yıllığı peşin verilmek suretiyle Hazi
ne ile alâkasının kesilmiş olduğunu belirterek; halen 78 yaşın
da ve hasta bir durumda olmasına binaen kendi durumunda ki 
dullara da diğer yetimler gibi iadeten maaş tahsis olunmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
mdadesi muvacehesinde encümenimizce bu sıfatla yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi. »

Karar No. Karar tarihi

2238 4 . V . 1955

21155/10656 Sait Bi^îün.
Siiryanii Kadim Ev
kaflar Başkanı Han- 
na Dolaponi vekili. 
Be.siri - Mardin.

(Arzuhal hulâsası : Kiliseye ait 
arazinin kendilerine verilmesi 
hakkında).

Müstedi : Mütegayjdp eşhastan olmamalarına binaen; kilise 
ve arazisinin 341 sayılı Muvazenei Umumiye Kanununun 23 ncü 
maddesine tevfikan tevzie tâbi tutulması doğru olamıyacağın- 
dan kendilerine terk ve teslimini istemektedir.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No, adı, soyadı ve adresi

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

Karar No. Karar tarihi

— 36 —

E’icümen kararı ve ne sebepten verildiği

2239 4 . V . 1955

21164/19665 Kâmil Durukan. 
1757/1755 Muhtar.

Takmak köyünde. 
Eskişehir,

(Arzuhal hulâsası : Aziz Diizarat 
adındaki şahsın fuzuli müdahale
sinden şikâyet).

Müstedi ; Iskânen yerleştirildikleri köylerindeki, kısmen 
tapulu ve kısmen de 50 yıldır tasarrufları altında bulundur- 
duklan arazilerine Aziz Düzarat adındaki şahsın elinde bulu
nan ve hukuki kıymeti bilinmiyen bir tasarruf senedine mü.3- 
teniden vâki fuzuli müdahalesinden şikâyet etmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında bu bakımlan encümenimizce yapılacak bir muame
le olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2240 4 . V . 1955

21168/19669 Sait Yalçın.
D. P. Kaza İdare 
Kurulu Başkanı. 
Pazarcık - Maraş.

(Arzuhal hulâsası 
taniye tertibinden 
ması haki'inda).

Ilidematı va- 
aylık hağlan-

Müstedi : Mücadelei Milliye sırasında Pazarcık Müdafaai 
Hukuk Cemiyeti âzalığında bulunduğunu ve müstevli kuvvet
lere karşı bilfiil savaştığını beyanla, mezkûr hizmetlerine mu
kabil vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile iiğili 
bulunan talep hakkında encümenimizce; bu sıfatla yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2241 4 . V . 1955

21175/19676 Nccdet Gegin. 
357/355 îsmetpaşa Mah. de. 

Erbaa.

(Arzuhal hulâsası 
ması hakkında).

Aylık hağlan-

Müstedi : 68 yaşında sıhhi ve malî vaziyeti bozuk 3 çocuk 
babası bir kimse olduğunu beyanla, Kuvayi MiUiyede sebk eden 
fedakârlıklarına mukabil ayhk bağlanmasını istemektedir. j 

Gereği düşünüldü : Yeni bû* kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan vâki talep.hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15



Arzuhal Arzuhal sahibinin
\o. adı, soyadı ve adresi
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En<*ünıen karan ve ne sebepten verildiği

nci maddesi muvacehesinde encümenimizce bu sıfatla yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2242 4 . V .1955

21183/19684 Şadiyo Cuvac:.
Kız Talebe Yurdun
da.
Ankara.

(A rzuhal hulâsası : 5434 sayılı 
T ürkiye Cum huriyeti E m ekli San
dığı Kanununun tadili hakkında).

Müstedi : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa muvakkat 88 nci madde eklenmesine mütedair bu
lunan 6276 sayılı Kanunla; dul kalan ve muavenete muhtaç ye
timlere maaş tahsisi temin edildiği halde aynı durumdaki dul
lara kocalarından maaş bağlanmamasında zühul olunduğunu 
belirterek; atıfete muhtaç olan bu zümrenin durumlarının da 
ıslah olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında Teçkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesi muvacehesinde encümenimizce bu sıfatla; yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2243 4 . V .1955

21191/19602 Ilâşim Nahit Erbil.
Mühürdar Cad. No. 
81.
Kadıköy - İstanbul.

21193/19694 Rifat özdemir.
Kâtip Malı. de. 
Eğridir.

(Arzuhal hulâsası : Arzuhal En- 
cümeîiinin 24 . VI . 1953 gün ve 
7336 sayılı Kararına itiraz).

Müstedi : Kerküklü Esad’m haksız iktisapları hakkındaki 
vâki ihbarı üzerine; Arzuhal Encümenince ittihaz olunan 
24. V I . 1953 gün ve 7336 sayılı karar, Meclisin Hükümet üze
rindeki hakkı murakabesine münafi bulunduğundan dolayı iti- 
ra-3 etmektedir.

Gereği düşünüldü : Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddesine 
göre, Arzuhal Encümeni mukarreratına itiraz etmek ancak, 
mebuslara tanınan bir hak bulunmasına binaen; bu bakımdan 
talep hakkında tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2244 4 . V . 1955

(Arzuhal hulâsası : Yardım tale
bine dair).

Müstedi : Kuvayi Milliyeye vâki hizmetinden dolayı ve ha
len muavenete muhtaç bulunması itibariyle kendisine yardımda 
bulunulmasını istemektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
Nc. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre, talep hakkında encü- 
menimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2245 4 . V . 1955

21198/19699 Süleyman Anbaş.
Çankaya Arazi Ka
dastro Tckııisiyeni. 
Oankava - Ankara.

(Arzıûıal hulâsası : Harcırahta, 
kadronun değil, hakkı müktesep 
olan maaş derecesinin esas tutul
ması halikında).

Müstedi : Harcırahta kadronun değil, alınmakta olan aylık 
derecesinin esas tutulmasının hak ve adl'e daha muvafık olaca
ğını beyanla; İncelenmekte olan harcırah kanunu lâyihasında 
bu cihetin göz önünde bulundurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mezkûr lâyiha kanuniyet kesbetmiş bu
lunmasına binaen; vâki talep hakkında encümenimizce yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2246 4 . V .1955

21200/19700 Fahriye Atillâ.
Defterdarlık muha
sebesinde Sadık A til
lâ yanında).
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Emekli San- 
(hffi Kanununda tadilât yapılması 
hakknıda).

Müstedi : Kendisi gibi 10 yıllıkları peşin verilmek suretiyle 
hazine ile ilişikleri kesilmiş olan dullara da; yetim kıız çocuk
ları için yapıldığı gibi iadeten maaş tahsisini temin etmek üze
re Emekli Sandığı Kanununa bir madde ilâvesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan ta
lep hakkında, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci maddesine 
göre encümenimizce bu sıfatla yapıılacak bir muamele olmadı- 
ğma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2247 4 . V .1955

21203/19703 Mustafa Olvez.
Vilâyet J. Kalemin
de Astsubay Ü.sl. 
Çv§. Ethem Ozçelik 
yanında).
Krzincan.

(Arzuhal hulâsası 
ne dair).

Tefsir talehi-

Müstedi : Eşkiya müsademesinde mâlûl kalmış bir jandar
ma eri olduğunu beyanla; 5434 sayılı Kanunun 64 ncü madde
sinin Ç fıkrasına aykın olarak harb mâlûlü addedilmediğinden 
şikâyet ederek; mağduriyetine mahal kalmaması için mezkûr 
fıkranın tefsirini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki ihtilâfın halli ilgili kaza merciine 
ait bulunmasına ve encümenimizin tefsir teklifinde bulunmaya



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

—  39 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

yetkili olmamasına binaen; vâki talep hakkında bu halamlar
dan tâyini muameleye mahal g-örülmediğine karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

2248 4 . V .1955

21204/19704 Haşan Tanlı.
örtü lü  köyünde. 
Doğubayazit.

(Arzuhal hulâsası 
(lisi talehiııe dair).

Hayvan kre-

Müstedi : 1952 yılında mâruz kaldığı bir felâket neticesin
de bütün hayvanlarının yandığını ve artık hayvancılığını ida
me ettirmekten âciz bir duruma düştüğünü beyanla; Hükü
metçe gereken yardımda bulunulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre; talep hakkında encü- 
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2249 4 . V . 1955

21233/12304 Ali Demir.
öncebeci Erdem So. 
Akalp Ap. No. 22 
kat 1.

(Arzuhal hulâsası 
teklifi hakkında).

Bir kanun

Müstedi : Hali hazır mevzuatta ücretli memurlar için tanı
nan iki aylık sıhhi mezuniyet müddetinin kifayetsizliğini be
lirterek, bunu ıslah maksadı ile derdesti tetkik bir lâyiha bu
lunup bulunmadığı, mevcutsa ne vakit kanuniyet kesbedeceği 
hakkında bir vatandaş olarak kendisinin tenvir edilmesini is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle, vâki talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediiğne karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2250 4 . V .1955

21283/19775 Nazile özen.
Yeni hayat Mah. 11 
No. lu evde.
Ankara.

21264/19766 Saniye Engin.
Açık Türbe Yolcıışu 
No. 18.
Üsküdar - İstanbul.

21235/19735 Mihriban Aköz.
İnönü Mah. No. 5. 
Akyazı.

(Arzuhal hulâsası : Emekli San
dığı Kanununa hir madde ilâvesi 
ile kendilerine iadeten maa§ tahsi
sinin temini hakkında).

Müstediler ; Kocalarından kendilerine bağlanıp 10 yıllıkla- 
n  peşin verilmek suretiyle kesilmiş olan aylıklarının, 6216 sa
yılı Kanunla yatim kız çocukları için yapıldığı gibi, iadeten 
tahsisini temin etmek üzere 5434 sayılı Kanuna bir madde da
ha ilâvesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında. Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci
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21215/11)715

Arzuhal
No.

21286/19778

21296/19788

21284/19776

21422/19913

H u i'iyo  İ l  t Of.
Mithatj)aşa (^ad. No. 
2 9 /A  Da i 1-0 5. 
Vonişchir - Ankara.

F. Kczban önvural. 
Hürriyet ("ad. No. 8. 
İzmit.

Seniha Ilotar.
(Jelir Md. Tahak
kuk Servis Şefi 11a- 
mit Hotar nezdinde. 
Gümüşane.

Hafize Bener. 
Kürkçübaşı Malı. 
Cami So. No. 3.
Aksaray - İstanbul.

Hatice Işıtan.
Eyüp Nişancı Malı. 
Münzevi Cad. No. 12 
Eyüp - İstanbul.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

maddesine göre; enctimenimizce bu sıfatla yapılacak bir mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2251 4 . V .1955

21265/19761 Nafiz C. Tekinkaya. 
Avukat.
Cermanye Han kat :> 
M. Korel firmasın
dan.
İstanbul.

fArzuhal hulâsası : Bütçeye mas
raf siz gelir temin edecek olan hir 
formül bulduğu hakkında).

Müstedi : Daha önce Maliye Vekâletine de arz etmiş oldu
ğu halde iltifat olunmıyan ve bütçeye yılda; hiçbir masraf mu
kabili olmaksızın 2 - 60 milyon lira arasında gelir teminini 
mümkün kılacak olan formülü hakkında gereken izahatı ver
mek arzusunda bulunduğunu izhar etmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle vâki talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2252 4 . V . 1955

21222/19722 Nadiı- Bac;. >
21266/19762 Kd. Mu. Yzh. K. K.

K. lığı Hark. Bşk. 
Talimatname- ve A- 
raştırma Kurulu ü- 
yesi.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : ü/38 Talima- 
tnuı tevfikan; fâsılasız olarak 
llarb Akademisi ikinci sınıfına 
devamlarına müsaade olunması 
hakkında).

Müstediler : Bilimtihan girdikleri Harb Akalemisi birinci 
sınıfında muvaffak olup D/B8 talimatına göre fasılasız olarak
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21223/19723 Osman Topkoru.
P. Yd. Sb. Okulu A. 
III. Tb. 10. Bl. K. 
Kd. Yzb.
Ankara.

21224/19724 Fevzi Aysun.
P. Yd. Sb. Ok. 11. 
Bl. Kd. Y /b.
Ankara.

21225/19725  M üm ac rae tt in  .Sem
sin.
28. Tüm. ts. Tb. 2. 
Bl. Kd. Yzb.
Ankara.

21226/19726 İhsan Çayır.
E. U. lis. İs. Gr. Jz. 
Yzb.
Ankara.

21227/19727 Haşini Gözüpek.
P. Yd. Sb. Okulu 2. 
Bl. K. P. Kd. Yzb. 
(Kur. Yrd.)
Ankara.

21228/19728 Safi Araç.
P. Yedeksubay Oku
lu Kd. Yüzbaşı. 
Ankara.

21229/19729 Osman Nuri Türk
men.
P. Yd. Sb. O. A. 9. 
Bl. K. Kd. Yzb. 
Ankara.

21230/19730 Muzaffer Timur. 
21230/19730 61. Tüm. Top Alayı 

Kd. Yüzbaşı.
Ankara.

21249/19745 Emin Ayatan.
3. Ar. ITT. Ş. Bnb. 
Ankara.

21250/19746 Harun Gençal.
28. Mot. Top. A. 1. 
Tb. 2. Et. K. Kd. 
Yzb.
Ankara.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

ikinci sınıfa devamları icabettiği halde bir emirle tahsiUerinm 
inkıtaa uğratılmak istenildiğinden şikâyetle, bunun önlenme
sini talep ve sonradan verdikleri müşterek imzalı 13 Şubat
1954 tarihli vâki müracaatları ile de mezkûr taleplerinden 
sarfınazar etmi  ̂ bulunduklarını beyan etmektedirler.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında; gerek bu bakımdan ve gerekse sonralan vâki müra
caatlarına binaen encümenimizce tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verilidi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2253 4 . V , 1955
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

-> m \ / m v ^  Rıza Kamsu.
Dofterdai' Salhane 
So. No. 2.
Istanl)iıl.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal huhhasr : Üzerine mes
ken yapmak üzere hir arso veril
mesi hakkında.)

Müstedi : Çoluk çocuğunu banndırmak üzere yapacağı bir 
oda için İstanbul’da Defterdar’da Hançerli hamam karşısında 
bulunan metrûk arsalardan bir yer verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre vâki talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2254 4 . V . 1955

21304/12335 (lalip Deınirel.
(\*za M alık('inolori 
Başkâtib i,
IJrfa.

(Arzuhal hulâsası : 5434 sayıb 
Kanunla tanınan borçlanma mü
racaat müddetinin uzatüması hak
kında.)

Müstedi : Ücretli hizmetlerinden dolayı müracaatını temin 
için, 5434 sayılı Kanunun muvakkat 65 nci maddesi ile tanınan 
müracaat müddetinin uzatılması baklandaki vâki talebini ihti
va eden 16949 nnmaralı arzuhalinin karara bağlanmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü: Zikrolunan müracaat üzerine; 1 6 .X I .
1953 gün ve 7661 sayılı ve «Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile 
alâkalı bulunan talep hakkında yapılacak bir muamele olmadı
ğına) dair bir karar verilmiş olmasına göre; encümenimizce de 
keza bir muamele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2255 4 . V . 1955

21312/19804 İsmail Demir ve ar.
Çatalolıık köyünde. 
f)eveli.

(Arzuhal hulâsası 
ne dair.)

Tefsir talebi-

Müstediler : Devlet ormanlan ile tedahül eden tapulu arazi
ler üzerindeki hakkı tasarruf ve intifalarda düşülen tereddü
dün giderilmesi için 5653 sayılı Orman Kanununun 7 nci ek 
maddesinin 2 nci fıkrası hükmünün tefsir olunmasını istemek
tedirler.

Gereği düşünüldü : Tefsir teklifinde bulunmaya yetkili ol- 
mıyan encümeniTiiizce vâki talep hakkında; bu bakımdan yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2256 4 . V .1955
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21827/19819 Voli Yalman.
l)('dol(M- Moc-allı kö
yünde.
Adana.

Arzuhal Arzuhal sahibinm
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Adana Gezi
ci Arazi Kadastro Hâkimliğinin 
bir kararmdan şikâyet.)

Müstedi : Dedesinden müntakil ve 40 yıldır tasahubetmek 
te bulunduğn 75 dönümlük arazisi 5602 sa3alı Tapulama Kanu 
nuna uyularak adına tesbit edilmiş iken; bilâhara Adana Qe 
zici Arazi Kadastro Hâkimliğince Temyizin bozma kararma uyu 
larak Osman Uğurlu ve arkadaşlan adına tesbitine karar veril 
miş olduğundan şikâyet ederek; Medeni Kanun hükümlerine 
göre, iktisabı müruruzaman müddeti de göz önünde bulundu
rulmak suretiyle dosyasının ait olduğu asliye hukuk mahkeme
sine tevdi edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir hususla ilgili bulunan vâki talep hakkında, Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi muvacehesinde en- 
cümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2257 4 .V  1955

21347/19831) Hayriye* Vılmaz.
Alaj>ai'un köyünde*. 
Vakiıkehir.

( A  rz uh al h u lâsa s  / 

hİ7i(‘, d a ir .)

Yardın] tale-

Müstedi ; Fakru zaruret içerisinde bulunduğunu beyanla; 
6 çocuğunun infakı iaşelerine medar olmak üzere kendisine 
yardımda bulunulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre; talep hakkında encü- 
menimizce bir muamele ifasına mahal görülmediğine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2258 4 . V . 1955

21352/19844 Cevat Tczel.
♦ Demii- ve Çelik Fah- 

rikalaı-ı Münakalal 
S(*rvi.si işe ili'i- iııd e îi. 

Kafai)ülc.

(Arzuhal hulâsası : Vergi muaflı
ğından istifade ettirilmesi hakkın
da.)

Müstedi : Kore gazilerinden olmasına binaen; almakta oldu
ğu cüzi yevmiyeden kesilmekte olan %  15 Gelir Vergisinden 
muaf tutulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan vâ
ki talep hakkında bu bakımdan encümenimizce yapılacak bir 
muamele bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2259 4 . V . 1055



a

2KJr)8/lî)8r)0 Ze k i Bili>Mİıan.
Arisakıniillî Malı. Dc- 
ıniray So. No. 22. 
Ankara.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Medeni Ka
nunda değişiklik yapıhnası hak
kında.)

Miistedi : Şark muhacirlerine ait olup uzun yıllardır fuzuli 
şagiller elinde bulunan ̂ arazilerinin, kolaylıkla sahibi evvelleri
ne intikalini temin için Medeni Kanunda değişiklik yapılması
nı istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgi
li bulunan vâki talep hakkında encümenimizce bu sıfatla ya
pılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2260 4 . V . 1955

21359/108f)l Sâfi Düiikm-.
Birinci Cad. No. 142. 
Arnavntköy - ts- 
tanl)iıl.

(Arzuhal hulâsası : MiUl Korun
ma Kanununun tadili hakkında.)

Müstedi : 6084 sajalı Kanunla, 1940 - 1947 seneleri arasında 
yapılmış olan binalar zamdan mahrum bırakılmak suretiyle iş
lenmiş olan hatanın islâh olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü ; Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında; encümenimizce, bu sıfatla yapılacak 
bir muameel olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2261 4 . V . 1955

21369/19861 İsmail ve ar.̂
Hükümet Tabipliği 
Odacısı.
Kemali ve.

(Arzuhal hulâsası : Ücretlerine 
zam yapdması hakkında.)

V Müstediler : Bugünkü hayat şartlan muvacehesinde almak
ta oldukları ücretlerin kifayetsizliğinden bahsile; ücretlerine 
zam yapılmasını veyahut memurlar gibi kendilerine de çocuk 
zammı ve doğum yardımı verilmesin istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında; encümenimizce bu sıfatla yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. K ^ar tarihi

2262 4 . V . 1955

21414/19905 Hüsnü Yiğit.
Millet Cad. No. 181. 
Aksaray - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : 5434 sayılı 
Kanunun tadili hakkında.)

Müstedi : 1683 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan teka
ütlüğü icra kıhnanlardan orduda küçük zabitlik yapmış obn- 
lann bu hizmetlerinin de tekaütlük hizmetlerinde nazarı iti
bara alınmasını teminen 5434 sayılı Kanuna bir fıkra ilâve edil
mesini istemektedir.



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında; encümenimizce bu sıfatla yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2263 4 . V . 1955

21447/19938 Ali Çelebi Vağavcr 
köyünde.
Erzincan.

(Arzuhal hulâsası : 
istimlâkten şikâyet.)

Yapılan bir

Müstedi : Erzincan’m Vağaver köyünde bulunan kıymetli 
arazilerinin, kendilerinin de felâketzedelerden bulundukları na
zarı itibara alınmaksızın cüzi bir bedelle istimlâk edildiğinden 
şikâyet etmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında encümenimizce bu bakımdan tâyini muameleye ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2264 4 . V . 1 9 5 5

21448/19939 Dursun öngül ve ar. 
Erikli köyünde. 
Meydancık - Şavşat.

(Arzuhal hulâsası : İkramiye ve
rilmesi hakkında.)

Müstediler : Yıllardır görmekte oldukları ihtiyar heyeti 
âzalığı vazifelerine mukabil ikramiye ile taltif olunmalarını 
istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre; vâki talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülm edike karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2265 4 . V . 1955

21452/19943 ismet Biçer.
Adliye hademesi. 
ILşak.

(Arzuhal hulâsam : Ücretlerinin 
artırılması hakkında.)

Müstedi : Uşak vilâyetindeki hademeler adına yaptığı mü
racaatta ezcümle : Almakta oldukları ücretlerin kifayetsizliğin
den bahsile artırılmasını ve doğum yardımından da faydalan
dırılmaları ve tekaütlük haklarının tanınması esbabının temin 
buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan talep hakkında encümenimizce bu sıfatla yapıla
cak bîr muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

32 60 4.V.195Ö



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

21454/19945 Cahil Binatiı.
Adliv(‘ Dairesi Oda
cısı.
h ŝridii'.

(Arzuhal hulâsası : İ'cretine zam 
lf(t])ilnıas'i haklrmda.)

Müstedi : Almakta olduğu cüzi ücretle geçinmek imkânını 
bulamadığından bahsile; bir miktar zam yapılmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan tlep hakkında encümenimizce bu sıfatla yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  46 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2267 4 . V .1955

214()1/19952 Halim Tokkoî^iıı.
Tabakhano Malı. De
mirci So. No. 2.
( ^aııkıi'i.

(Arzuhal hulâsası : G122 sayılı 
Kanundan istifade rtfinimesi hal- 
l'imht.)

Müstedi : Tekaüde sevk olunduğu tarihte 27 küsur senelik 
müddeti hizmeti olduğundan ikramiyeden mahrum kaldığını, 
halbuki ahiren yürürlüğe giren 6122 sayılı Kanunla 25 sene 
hizmeti olanlara ikramiye hakkı tanındığını belirterek; mezkûr 
kanundan kendisinin de faydalandırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında encümenimizce bu sıfatla yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2268 4 . V .1955

214fi2/l995.S Mehmet MollaoğIn. 
Sultaııhamam 
120.

îstanhııl.

(Arzuhal hulâsası : Kir(dann scr- 
No. hesl bırakılmaması hakJnnda.)

Müstedi : Millî Korunma Kanununda yapılacak bir tadilât
la kiraların serbest bırakılacağını bilen mucirlerin, şimdiden 
müstecirlerden fahiş kiralar istemekte bulunduklanndan şikâ
yet ederek buna mahal bırakılmamasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Millî Korunma Kanununun tadilâtı ile 
ilgili olup alâkalı encümende İncelenmekte bulunan vâki talep 
hakkında encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2269 4 . V . 1955

2147.3/19961 Hakkı Kaftanoğhı.
Pitkir köyünde. 
Oltu - Erzurum.

(Arzuhal hulâsası : lîidf'matı va- 
lanijje tcrtibindeu anhk bağlanma
sı hakkında.)

Müstedi : Birinci Cihan Harbinde ve Millî Mücadelede sebk 
eden yararhklanna karşı vatani hizmet tertibinden aylık bağ-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

lanması için yaptığı müracaatın 1 numaralı Muvakkat Arzuhal 
Encümeninin 1951 tarihli ve 69 sayılı Karan ile bir kanun mev
zuu olduğundan bahsile is’af edilmemiş bulunduğundan bahsile; 
70 yaşında 12 nüfuslu ve muavenete muhtaç bir durumda oldu
ğu göz önünde bulundurularak talebinin is’afı esbabının istik- 
mal bujTinılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki talep, belirtilen mucip sebeple bir 
karara bağlanmış ve katileşmiş bulunduğuna göre; bu mevzuda 
encümenimizce de tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2270 4 . V . 1955

21498/19989 Salâhattin Nacak.
Acıpınar köyünde 
Çorum.

fArzuhal- hulâsası : Bâzı suçların 
cezalarının artırılması ve Devlet 
hizmetindeki doktorların hususi 
muayenehane açmalarına müsaade 
edilmemesi h akkında).

Müstedi ; Memleket için zararı gayrikabili münakaşa olan 
komünistlik, casusluk ve hırsızlık suçlarına müretep cezalann 
artırılmasını ve vazife süiistiraaline sebep olan Devlet hizme
tinde bulunan doktorlann hususi muayenehanelerinin kaldınl- 
masmı istemektedir.

Gereği düşünüldü ; Kanun teklifi mevzuu ile ilgih bulunan 
talep hakkında encümenimizce bu sıfatla yapılacak bir muame
le olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2271 4 . V . 1955

22026/20507 Ali Günal. 
1523/1521 Çalca köyünde. 
3035/3028 Dereli - Oiresim.

(Arzuhal hulâsası : istiklâl Mü- 
nıdelesindc sol gözünden yaralım- 
ılığına dair).

Müstedi ; İstiklâl Muharebesinde sol gözünden yaralanarak 
berayı tedavi, Çankın Askerî Hastanesine ve oradan da Kasta
monu Hastanesine yatınlıp neticede üç ay hava tebdili aldığını, 
hastane kaydında sol ayağından yaralandığı kaydının yanlış 
olduğunu ve sol gözünün tamamen tahribedilmiş bulunduğunu 
beyanla hakikati halin meydana çıkarılması için hastanelerinin 
birinde muayenesinin. icrasiyle raporunun alınmasını ve gere
ğinin yapılmasına emir buyurulmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
İstiklâl Harbinde kolundan yaralanması ile tedavi edildiği 
Çankırı Hastanesinden çıkarılan ilk teşhisli kaydında kolundan 
tedavi edildiği ve gözünden yaralandığına ve tedavi gördüğü
ne dair bir kayıt mevcut olamadığından İstiklâl Harbinde sol
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

gözünden yaralanarak sakat kaldığı hakkında ilk tedavi edil
diğine dair bir hastane raporu bulunmadığından 1325 tarihli 
Tekaüt Kanunu gereğince mumaileyhe maaş bağlanamadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2272 4 . V . 1955

1320/1318

947/945

1794/1792

2728/2721
1808/1806

4667/4658

4552/4543

4546/4537

Mcvlüt Ilocaoğhı. 
ITulvonk köyünde. 
Elâzığ.

Ilâm it Ahmet Taban 
ve ar.
Frobotiniste Selo. 
Okoliya - Yugoslav
ya.

Ali Mainko ve ar. 
Çirmik Solo - Male- 
şonska. N. R. 
Makedonya - Yugos
lavya.

N. Hüseyin İsmail 
ve ar.
Peklcna köyünde. 
Kaçana N. R. 
Makedonya - Yugos
lavya.

Recep tdris Şakir.
U. L. Vera Çizviri 
No. 45.
Makedonya - Yugos- 
]a^ya.

Ragıp Rayim Demir. 
Aço Mirçev No. 15. 
Radovis N. R. 
Makedonya - Yugos
lavya.

İrfan Hüseyin Meh
met Plaçkoviça No.
22 Radoviç N. R. M. 
Yugoslavya.

(ArzulıaJ hulâsası : Serbest göç
medi, sıfatiyle yurda kabulleri hak
kın Ic.)

Dilekçiler : Türk soyundan oduklannı ve Yugoslavya’dan 
memleketimize gelmek istediklerini beyanla, serbest göçmen 
olarak yurda kabulleri hususunda bir karar ittihazım iste
mektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin durum
ları, 3657 sayılı Kanunun 1 nci maddesine istinaden Dahiliye, 
Hariciye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekâletleri arasında 
müştereken hazırlanıp Hariciye Vekâletinin 26 . II . 1952 gün 
ve 7 - 2353/12354 sayılı yasısiyle Elçilik ve Konsolosluklara teb
liğ edilmiş olan talimatnamedeki eşkâl ve şeraite uygun ol
duğu ve Yugoslavya makamlarından pasaport istihsal ettikleri 
ve memleketimize geldiklerinde Hükümetimizden iskân ve 
iskân yardımı istemeyeceklerine dair yazılı şekilde taahhütte 
bulunluklan ve sanatları ile veya beraberlerinde getireb’ lecek- 
leri servetleriyle memleketimizde geçimlerini saglıyabilecek- 
lerine Konsolosluğumuzca kanaat getirildiği takdirde, kendile
rine mezkûr 3657 sayılı Kanuna tevfikan serbest göçmen vi
zesi verilmesi hususunun uygun görüldüğü ve keyfiyetin 
19 Şubat 1955 tarihinde Hariciye Vekâletine yazıldığı b'ldi- 
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Türk soyundan olduklarını beyanla 
serbest göçmen sıfatiyle memleketimize kabul edilmelerini 
istiyen dilekçilere ne gibi kayr.t ve şartlar altında vize verile
bileceği Vekâlet cevabında açıkça gösterilmiş bulunmasına göre 
bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
ve müstedilerin mezkûr kayıt ve şartlar dairesinde vİ2e istih
sal etmekte muhtar bulunduklanna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2273 4 . V . 1955
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi
Arzulıal Arzuhal sahibinÎTi

No. adı, soyadı ve adresi

1101/1099 Raf îl Yaşar İsmail.
1<’ robot İv işte S(>I(} - 
Okoüya Malcsviıska. 
Vuf^oslavya.

1102/1100 Ali Aliınan.
Vir(̂ ,c Solo - Okoliya
Maleşensko.
VuROSİavya.

1103/1101 İbrahim Mustafa 
kol ar.
Virçe Selo - Okoliyt) 
Maleî^eıısko. 
Yugoslavya.

1146/1144 Suliman Uakıj) Şa
ban.
V îrec Selo - Zad. 
Pofj. Trabotiviştc 
N. K.

Makedonya - Yugos
lavya.

1147/1145 İbrahim Hüseyin 
Ahış.
Virçe Selo - Okoliya
Maleijensko.
Yugoslavya.

1174/1172 Şevket Al i ̂  Veli.
l.steumik Selo - Oko
liya Maleşensko. 
Yugoslavya.

1176/1174 İbrahim Mahmut 
Kasap.
V̂ ir(’e Selo - Okoliya
Maleşensko.
Yugoslavya.

1175/1173 Mahmut Hüseyin 
Mahmut.
îstevmik Selo - Oko
liya Maleşensko. 
Yugoslavya.

1206/1204 Abdurrahman Hüse
yin Muasata.
Deleevo - Maleşevko 
Mak(idonya - Yugos 
lavya.

1216/1214 Ş(‘vk('t Kerim.
Frobotinişte Selo - 
Okol iya Maleşensko 
Yugoslavya.

1291/1289 Mchnu't Reşit Süley
man.
Virçe Selo - Okoliya 
Maleşensko N. R. 
Makedonya - Yııgos- 
la^ya.

1408/1406 Hüseyin Haşan.
Selo - Çirnik Okol i 
ya ^laleşensko. 
Yugoslavya.

1508/1506 Ali Mehmet Şahin.
Zvegor Selo - Posta 
Delçevo.
Yugoslavya.

1509/1507 Mustafa Hüseyin 
Aydınlar ve ar.
(Irad Selo - Okoliya 

kaza Maleşesvko N. R. 
Makedonya - Yugos
lavya.

1510/1508 Maksut Şerif Kahve
ci ve ar.
Virçe Selo - Okoliya 
Maleşevsko N. R. 
Makedonya - Yugos
lavya.

1542/1540 Mustafa Salih Kara- 
osman ve ar.
Virçe Selo - Okoliya 
Maleşensko. 
Makedonya - Yugos
lavya.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

1745/1743 Ahmet Hüseyin Şa- 
kir ve ar.
Grad Selo - Okoliya 
Maleşensko N. R. 
Makedonya - Yugos
lavya.

1793/1791 Ahmet A. Ceviz ve 
ar.
Çirmik Selo - Okoli
ya Maleşensko N. R. 
Makedonya - Yugos
lavya.

1837/1835 Lûtfi Seyfettin l\[u- 
harrem.
Tirsina Selo - Koca
na Okoliya N. R. 
Makedonya F. N. R. 
Yugoslavya.

1874/1872 Muharrem Bahri.
Tirsina Selo - Koca
na Okoliya O. P. Ş. 
gırlana.
Makedonya - Yugos
lavya.

1878/1876 Kâzım Ethem ve ar.
Tirsine Selo - Koça
na Okoliya. 
Makedonya - Yugos
lavya.

1911/1907 Hüseyin Seyfettin 
Şerif.
Tirsine Selo - Koça
na Okoliya N. R. 
Makedonya F. N. R. 
Yugoslavya.

1912/1908 Adem Asan AM. 
ve ar. •
Grad Selo.
Golina - Yugoslavya,

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

1913/1909 Hafız Hüseyin De
mir.
Gobrova 3. P Del- 
çevo.
Makedonya - Yugos
lavya.

1914/1910 Mustafa Hüseyin ve 
ar.
Grat Selo. 
Yugoslavya.

1917/1913 Besim Demir Recep.
S. Blatee Koçani. 
Makedonya - Yugos
lavya.

2044/2040 Ömer Kenan Nazif 
ve ar.
Grades Selo - Okol 
Koçana N. R. 
Makedonya - Yugos- 
la\7 ’a.

2087/2082 Hüseyin Aziz Bori.
Lipeo Koçana Selo - 
Okoliya.
Makedonya - Yugos
lavya.

2108/2103 Saffet İbrahim Ra- 
3931/3924 şit.
2798/2791 Biatçe Selo - Koça

na Okoliya. 
]\Iakedonya - Yugos
lavya.

2109/2104 Sulimanov Baba 
Amit.
Stomez Selo - Opçi- 
tina Delçevo Okoliya 
Maleşensko Grat lU- 
put.
Makedonya - Yugos
lavya,
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı vc adresi

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

2V2S/'2V2'3 Mustafa U. Notko.
rirn ik  Solo - Z. P. 
Pehoevo.
i\Iak(Hİ()nya - YiT̂ iOs- 
lavya.

2178/2173 Ihmıdi Ibi'ahim To
pal.
Blate(* Selo Okoliya 
Kooana.
^Makedonya - Yujjfos- 
lavya.

2180/2175 Hıza Ahmet ITasan. 
2725/2718 Peklena Solo Koca

na ( )k()liya N. T{. İMa- 
kodonva F. N. R. 
Yugoslavya.

21!)4/218î) Şevkol fi amit.
( .̂abı-ova Selo - P. 
l)('l(;ô '().
.Makedonya - Yugos
lavya.

2281/227G Ömer A. Kasap.
Çirnik Solo - Okoli
ya ]\Ialoşonsko N. K. 
Makedonya - Yugos
lavya.

2282/2277 Ahmet (iülşa.
Kajıtan P>letca Selo - 
Ko(*ana Okoliya. 
Yuüfoslavya.

2359/235Iİ Asan Yüzir (ı'azi,
Platso Selo - Koeana 
Okoliva.

23(ÎO/2354 Azim Neeij) Süley
man.
(ırades Selo - Okoli- 
}̂ a Koeana N. R. 
Makedonya - ^^u"os- 
lavya.

23(51/2355 Mustafa Rıza. Musta
fa.
Blase(' Solo Koçana 
Okolij'a.
'̂u<>:oslavya. 

23()4/2358 Rem/,i Dın-ak Meh
met.
filatoa Selo - Koeana 
( )koliya.
\'u^()slavya.

23ti5/235!) İbrahim .Mustafa Oı- 
naı-.
Blatea S('Io - Kooana 
N. B. F. N. 
Makedonya - ’̂ u}^os- 
lavya.

23()7/23()l Ibı-ahim Hal it.
Karahalın Si'lo - Sto- 
mer Okoliya jMoIoş 
Deh'eova.
Mak('donya - Yu^^os- 
hnya.

2402/230() Asnıı ihi.seyin Kâtip.
Blatee Selo - Koeana 
( )koliya.
’̂ 'u^oslavya.

2403/23')7 Durak Ladikol .Mus
tafa.
(lobravo Selo - 3. P.
I )el eovo.
Makedonya - Yugos
lavya.

2413/2407 Şürm Ahmet İbra
him.
Lipçal Selo - Koçana 
Makedonya.

2425/2419 Ali .Mustafa Neeip.
Grodat Selo - Koça
na.
Makedonya.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

242G/2420 İbrahim Hüseyin 
Ahış.
Vireepa!^ Solo - Tra- 
hotivişto N. K. 
Makedonya - Vn<ios- 
lavyM.

2427/2421 Hsat Ali Tevlik.
(Ji'ades Seh) - Koça
na.
Makedonyjı - Vu«os- 
lavya.

242S/2422 Mustafa Ali Tranbc.
Solo Blat(;e Ok. Ko- 
(•ana.
Makedonya - Yu^ros- 
lavya.

2471/24f>r) Haindi Kapetan.
Seh) - Blatee Ko
ça nsko.
Makedonya Yuiîos- 
lüvva.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

2521/2515 Ibrahiınüsin Ali Ah
in el.
Sel o - ( îrades Ojifjti- 
na Vinica Koçana. 
Makedonya - Yufros- 
lavya.

2527/2521 Kâmil Ali Illos Sü
leyman.
(Jrades Sel o - Ko
çana.
Makedonya - Yuf^os- 
lavya.

2528/2522 Al it Mustafa l^min.
(rrades Okl. Koçana 
Yıifîoslavya.

2529/2523 Ziya Ibrahim Olu.
Sel o - (Jrades Koça
na.
Makedonya - Vufîos- 
Ifivva.

2514/2508 Hüseyin Sc'yfed'lin 
Seri f.
1’iiNİna Selo - Ko
çana N. U. Makedon
ya F. N. R. 
Yugoslavya.

2515/2509 Mustafa Salipelivan.
Selo - Blates Ok. Ko
ça nsko.
Makedonya - Yufîos- 
lavya.

2518/2512 İbrahim A rif Şaban.
Selo - Biatçe Koçani 
Makedonya - Yufjos- 
lavva.

2530/2524 Zufikfır Abdül Olu.
Selo - (Jrades Koça
na.
Yugoslavya.

2567/2561 Hakkı İsmail ve aı-.
Selo - Yakinova K o
çana.
Makedonya F. N. K. 
Yufîoslavya.

2568/2562 Anya Sülejman 
Mustafa.
Selo - Merodvis Ok. 
Koçani Nard. Kep. 
Makedonya - Yugos
lavya.

2519/2513 H. Haydar Halil.
Koçana Sokak (Jöse 
Delçev No. 55. 
Makedonya Î '. N. K. 
Yugoslavya.

2607/2601 Yakup Aki.
tstibano Selo - Ko
çana N. K. M. 
Makedonya - Yugos
lavya.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

2608/2602

2642/26.‘{6

2640/ 26:^4

2674/26(i8

J726/271Î)

2727/2720

2732/2745
275;V2748

2794/2787

Kemal Muştala Nıı- 
riij.
Selo (iradt's Okoll- 
ya Koçana. 
Makedonya - \'uf>os- 
lavya.

Sofki Te V tik Al it. 
Selo - Okoliya <!ra- 
des.
Mak(*rlonya - ’̂ u};os 
lavya.

7\denı AİKİurralunan 
Vaşar.
Selo - Crnik Z. V 
f’ekeevo.
Makedonya 'i'u^os- 
lavya.

Sabri Hii,s(‘\in Alı 
met.
Selo - Blaco - Koeana 
Makedonya - Yuf^os- 
lavya.

^Şaban İbrahim Bis- 
ko.
Selo - Blatsa Ok. 
Koçansko.
Makedonya - V’ ufjos- 
lavya.

Î ]sat Asun.
^'unus Selo - Tezan- 
eı Kueunsko. 
Makedonya - Vııyos- 
lavya.

!:;jefik Ali Ayri.
I.smail Selo - (Jrades 
Koeana.
Makedonya Y uîîos- 
lavya.

Jlüseyin Hafız Ha
şan Selo 131at(;e - 
Ko(;ana.
Makedonya - '̂uf^os- 
Javya.

2MSO/287:5

Arzuhal
No.

28!)7/28!)0

281)8/28!))

28!)!)/2892

Süleyman I. Torııp- 
(;o S(‘lo Blatso Ok. 
Koeansko.
Makedonya - Yugos
lavya.

Remzi Hsat Adcmer. 
V̂ ini(̂ o Selo Koçana 
Işlip.
Makedonya - Yuj^os- 
lavya.

Bayram Aşan Kür
dü S. (Jrades Okol 
Ko(;ana N. K. M. 
Vuf;oslavya.

K’ ifat Ahmet Kurtiş 
S('lo (Jabrova Z. P. 
Delet'vo.
Makedonya - ^'up:os- 
lavya.

iVeau Auıol M<‘Vİ(;ob 
Ojĵ . ( I  Komiye Ok'o- 
niya Kovanko fl. P. 
M<‘iıee<>:amipa - ^'u- 
«oslavya.

Arzuhal sahibinin
adı, .soyadı ve adresi

2918/2911 .Alustala Jliis<>yin Ar- 
naot Selo - Çirnik Z. 
P( k('o\o.
Makedonya - Yugos
lavya.

;K)16/:5009 Üzir Zeynula Mn.s- 
lal'a Selo (îrades Z. 
P. Viciza Okoliya 
Koçana N. H. 
Makedonya - Yugos
lavya.

.3017/3010 Dem i rai i Alais Ah
met.
Sivinieo.
Makedonya - Yuf^os- 
lavya.

2917/2Î)10
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3023/3016

Arzuhal
No.

3057/3050

3075/3068

3076/3069

3077/3070

3078/3071

3079/3072

3113/3106

Bari Romadan İjâtif 
Ülica Slovce Istori- 
men No. 51 - Koçana. 
Makedonya - Yugos
lavya.

Aınedov Murtiza. 
Vinica.
Makedonya • Yugos
lavya.

Cemal Demir Azır. 
Uli(*a Kosta Raçin 
No. 44 Koçana, 
Makedonya - Yugos
lavya.

Kâzım Abedin Ame- 
dov U1 General. 
Apostolski br. 34 
Koçani.
Makedonya - Fnrj - 
Yugoslavya.

Ahmet Camol.
Vinisa Selo * Koça
na.
Makedonya - Yugos- 
la\^a.

Hüseyin Raşit Kar- 
tiş.
Ulıça Slavço Stomen 
No. 116 Koçana. 
Makedonya - Yugos
lavya.

Marem Recep Şahin 
ve ar.
Koçana.
Makedonya - Yugos
lavya.

Murtiza Asan Ce- 
mail Ühca.
Slavce îstoimen No. 
55 Koçana. 
Makedonya - Yugos
lavya.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

3116/3109 Musa Hamit Glaven.
Selo Znegor Delçono 
N. R. M.
Makedonya - Yugos
lavya.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

3117/3110

3128/3121

3129/3122

3136/3129
3150/3143

3151/3144

3159/3152

3231/3224

Ahmet Durok Yaslar. 
Blateç Okoliya K o
çani.
Makedonya - Yugos
lavya.

Kasım Durak Rece}). 
Selo Gar. P. Decovo 
Makedonya - Yugos
lavya.

Mehmet Ali Demir- 
ok.
Vinisa Koçana. 
jMakedonya - Yugos- 
lavya.

Süleyman Demir Re
cep.
Selo - Biatçe Okoli
ya Koçana. 
Makedonya - Yugos
lavya.

Şerif Nuri Mehmet 
Ali.
Selo - Yargüliçe Op- 
şina Podereş Okoli
ya Radviş. 
Makedonya - Yugos
lavya.

Recep Sal i Ülica. 
Slavce Îstoimen No. 
82 Koçana. 
Makedonya - Yugos
lavya.

Rifat Alil Zekir So
lo Kuçisa O. N. O. 
Radaınya Okaliya Isj- 
tip.
Makedonya - Yugos
lavya.



—  Ö6 ^

3234/3227 Şaban Şakir ve ar.
Zinovsa Selo Kocjana. 
Makedonya - Yugos
lavya.

3302/3295 Hüseyin Celaydin 
Beytullah ve ar.
U1 ivon Bibor No. 21 
Koc^ani.
Makedonya - Yuf^os- 
lavya.

3341/3334 Demir Sadri Aziz 
Ulica Slave Istoimen 
No. 118 Koçana IMa- 
kedonya - Yugoslav
ya.

3342/3335 Rizo İsmail Seyfet
tin Selo Grades Ko- 
çarsko.
]\Iakedonya - Yugos
lavya.

3343/3336 Murtaza Haşan.
Koçana kasabası. 
Makedonya - Yugos
lavya.

3357/3350 Kâzım Nerim Asan, 
ve ar.
Ulier Slavca îstoi- 
men. No. 61 Koçana. 
Makedonya - Yugos
lavya.

3381/3374 Ferhat Yahya Ah
met ve ar.
P’oye Devrb No. 72 
Koçana.
Makedonya - Yugos
lavya.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

3382/3375 Seyfettin Edip Os
man.
Uliea Mareşal Tito 
No. 42.
Makedonya - Yugos
lavya.

3414/3407 Fetah Osman Yakup- 
pov. Solo GobravaZ. 
P. Delçevo. 
Makedonya - Yugos
lavya.

3519/3512 Cemal Mehmet Zekir.
S. Trabotivişte Ma- 
leş.
Makedonya - Yugos
lavya.

3583/3576 Rifat Alil Zekir ve 
ar.
Selo - Kuçisa No. 
Radanya Akaliya 
Ştip.
Makedonya - Yugos
lavya.

3631/3624 Yaşar P'ethi.
Radaviij.
Makedonya - Yugos
lavya.

3652/3645 Şerif Nuri Memedal.
Selo - Yarguliça O- 
kaliya Radoviş. 
Makedonya - Yugos
lavya.



56
Arzuhal

No.
Arxuhal sahibinin
adı, soyadı vo adresi

80!)<)/3(592 I. Isınail Emi ve ar.
8('lo - Zirnovsa Ok. 
Koyana.
Makedonya - Yıı»;os- 
lavya.

8698/3601' llamdi Aı-if Ahnıol 
v(’ ar,
Okaliya Koçana. 
Makedonya - Yn{>:os- 
lavva.

4065/4057

Arzuhal
No.

4251/4242

Ali Yusuf Ahmet ve 
ar.
Ul. Borka Ta leva 
No. 30 Radoviş N. R. 
Makedonya - Yugos
lavya.

Marem Haşit Demir. 
Ul. Kozyak Plânına 
br. 13 Stıp. 
Makedonya - Yugos
lavya.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Reis
Konva

Kâtip
Elâzığ

.1. F. Ağaoğlu S. Toker
Afyon K. Çankırı Çorum Erzincan

S. Koraltan T. Akman H. Ortakcıoğlu T. Şenocak

Mardin 
li. Erdem

Mardin 
U. K. Timuroğlu

(Arzuhal sayısı : 284)

r. B. M. M. Matbaai


